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[Eerste deel]
Inleiding
Heden ten dage spreken wij over het ‘dekolonisatieproces’ alsof wij ons leven lang
niet anders hebben gedaan. Toch dateert deze term eerst uit een recent verleden en
wij dienen ons daarom steeds te realiseren dat men in Nederland - waar men zich na
de uitroeping van de republiek Indonesië op 17 augustus 1945 niet bewust was van
het historisch proces, dat zich ging voltrekken - het gebeuren in Nederlands-Indië
destijds alleen kon zien door de ogen van de oud-Indischgasten van vóór 1942.
Wanneer wij de Handelingen van de Staten-Generaal uit het najaar van 1945 herlezen,
dan klinken de stemmen van de vele en spraakzame oud-gasten ons in de oren als
die uit een ver verleden. De angst en de verontwaardiging over het lot der
geïnterneerden in de Japanse kampen hadden oude koloniale instincten wakker
geroepen en de Stuwlieden1. - zo heette het - oogstten nu wat zij gezaaid hadden. Men
vleide zich toen nog met de ijdele hoop dat het mogelijk zou blijken Java en geheel
Sumatra te onderwerpen en besefte niet dat een zodanige oplossing van het conflict
Nederlands krachten verre te boven ging.
Onder die omstandigheden is het voorstel, waarmede Van Mook op 15 december
1945 naar Nederland reisde, stout en gewaagd geweest. Hij besefte dat het beeld van
Nederlands-Indië het beeld was van geheel Azië, dat overal dezelfde algemene trekken
vertoonde: in China, in de Aziatische delen van het Britse Rijk, in Frans Indo-China
en de Philippijnen, waar de Westerse invloed zich zou gaan beperken tot het leveren
van adviseurs en helpers. Van Mook achtte het mogelijk dat ook wij in Indonesië
een plaats zouden kunnen blijven behouden, welke voor het Koninkrijk van belang
en voordeel was en ons in de wereld nog gezag zou bezorgen.
Er van uitgaande dat een lange aarzeling of een halve oplossing erger was dan
niets en dat Nederland de kracht zou kunnen opbrengen om sentimentsreacties te
overwinnen, meende hij een uitweg uit de situatie te hebben gevonden door een
oplossing, welke ener-

1.

Zie p. 183.
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zijds tot de verbeelding van het Nederlandse volk zou spreken en anderzijds de
wereldopinie aan onze zijde moest brengen. Het was het denkbeeld over te gaan tot
een federale opbouw van Indonesië.
Deze oplossing, waartoe Van Mook op 25 november 1945, dus reeds kort na zijn
terugkeer te Batavia, is gekomen, was vooral in de hand gewerkt door een tweetal
factoren:
1. de omstandigheid, dat de Nederlandse troepen in geen geval vóór het begin van
1947 sterk genoeg zouden zijn het Nederlandse gezag te herstellen op het gebied,
waar de Republiek feitelijk gezag uitoefende, d.w.z. op Java en gedeeltelijk ook
op Sumatra;
2. de omstandigheid, dat het bestuursherstel op alle eilanden buiten Java en Sumatra
(waaronder Bali, Banka en Billiton) veel eenvoudiger in het werk zou gaan.
Daardoor werd Van Mook er voorlopig toe gebracht eerst alle eilanden buiten Java
en Sumatra in handen te krijgen. Hiertoe waren de uit Nederland gezonden
gezagsbataljons, die vóór maart 1946 door het Britse oppercommando niet op Java
werden toegelaten, ruimschoots voldoende en daartoe zijn deze dan ook voor een
deel ingezet. Reeds begin 1946 konden zij de bestuurstaken overnemen van de
Australiërs, door wier troepen Borneo en de Grote Oost (met uitzondering van Bali
en Lombok) waren bevrijd.
Verder vloog Van Mook op 15 december 1945 naar Nederland om de regering
aldaar te winnen voor het denkbeeld van een federale opbouw van Indonesië. Hij
sprak zich uit voor een Verenigde Staten van Indonesië - het denkbeeld, dat op 25
november bij hem was gerijpt - waardoor het in een eenheidsstaat gelegen gevaar
ener Javaanse hegemonie zou worden bezworen. Het denkbeeld berustte dus op het
bestaan van onderlinge tegenstellingen onder de autochtone bevolking, al werd het
dan ook in de eerste plaats gehanteerd om de Nederlandse invloed zo goed mogelijk
te behouden.
Het denkbeeld van Van Mook - waarvoor hij de regering-Schermerhorn
gemakkelijk heeft weten te winnen, doch dat bij het voorlopige parlement bijzonder
moeilijk te verwerken bleek - vond ten slotte zijn belichaming in de
regeringsvoorstellen van 10 februari 19461., welke inhielden dat het Indonesische
volk ‘na een begrensde periode van voorbereiding’ in vrijheid over zijn ‘staatkundig
lot’ zou

1.

Regeringsverklaring, afgelegd door de luitenant-gouverneur-generaal te Batavia op last van
de Nederlandse regering. Zie Handelingen der Voorlopige Staten-Generaal 1945-1946,
Bijlagen 155.1.
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kunnen beslissen. Gedurende die periode zou Nederland de Verenigde Staten van
Indonesië in het leven roepen, deelgenoot in het Koninkrijk en samengesteld uit
landen met uiteenlopende graden van zelfregering.
Nog in februari 1946 vonden met het kabinet-Sjahrir op deze basis besprekingen
plaats, waarbij de Britse regering haar steun verleende door daartoe Sir Archibald
Clark Kerr - een harer bekwaamste diplomaten - naar Batavia te sturen. Aanvankelijk
hield Sjahrir nog vast aan de in de verklaring van 1 november 19451. vervatte pretentie,
dat de Republiek zou worden erkend als souvereine macht over geheel Indonesië,
waarvan wij in het geheel niet wilden weten, doch de op 6 maart 1946 gesloten
overeenkomst tussen de republiek Vietnam en Frankrijk scheen een uitkomst te
bieden. Zoals in die overeenkomst Vietnam een onderdeel zou zijn van een federatief
Indo-China, met Frankrijk in een Union Française verbonden, ontwierp nu Van Mook
een dergelijke oplossing voor Indonesië. De Republiek zou deel uitmaken van een
Indonesische federatieve staat, die met Nederland deelgenoot zou zijn in het
Koninkrijk. Van Mook ging er daarbij van uit dat de Republiek zou worden aanvaard
als vertegenwoordigster van Java en had overigens uitdrukkelijk gesteld dat zijn
schets niet de betekenis had van een voorstel van Nederlandse zijde, dat immers
belichaamd was in de verklaring van 10 februari.
Nochtans is van republikeinse zijde deze schets wel als een Nederlands voorstel
beschouwd en daaruit zijn verwarringen en misverstanden voortgevloeid. Immers
zijnerzijds stelde Sjahrir nu op 27 maart een ontwerp-overeenkomst voor, waarin
ditmaal de republikeinse pretenties zich nog slechts beperkten tot het de-factogezag
over Java en Sumatra, doch dat niettemin op verschillende belangrijke punten bleef
afwijken van de regeringsvoorstellen van 10 februari.
De voornaamste zakelijke verschillen bestonden daarin, dat de Republiek ook
gezag pretendeerde over Sumatra, hetgeen voor ons onaanvaardbaar was, hetgeen
evenzeer het geval was met haar verlangen dat geen regeling voor de gebieden buiten
Java en Sumatra

1.

Op 1 november 1945 had de republikeinse regering een verklaring gepubliceerd, waarin zeer
duidelijk werd uitgesproken dat de Republiek volledige onafhankelijkheid opeiste en erkenning
van haar gezag over geheel Indonesië.
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tot stand zou kunnen komen zonder haar medewerking. Naast deze zakelijke bezwaren
- welke Van Mook jegens de regering verklaarde te delen - bestond er bij de
Nederlandse regering bovendien nog een bezwaar tegen de vorm, doordat zij een
overeenkomst tussen Nederland en de Republiek constitutioneel onaanvaardbaar
achtte. Zij wilde niet verder gaan dan de protocolvorm.
Gezien dit fundamentele gebrek aan overeenstemming was het duidelijk dat de
van 14 tot 24 april op de Hoge Veluwe gevoerde besprekingen a priori tot mislukking
waren gedoemd. Van Mook heeft later - met name in gesprekken met Djajadiningrat,
die in 1957 een dissertatie heeft geschreven over de Hoge-Veluweconferentie1. - doen
voorkomen alsof een in Indonesië zo goed als bereikte overeenstemming teniet zou
zijn gedaan door de houding der Nederlandse regering, die een eventueel resultaat
als politiek niet haalbaar uit de weg zou zijn gegaan.
Dit is intussen een vertekend beeld van het gebeurde. In de eerste plaats staat het
vast dat Van Mook, wat de zakelijke bezwaren tegen het voorstel van Sjahrir betreft,
in de ministerraad het gevoelen der Nederlandse regering expressis verbis deelde2..
In de tweede plaats heeft Van Mook - die een spoedige overeenstemming tussen
Nederland en de Republiek terecht noodzakelijk achtte - zich laten verleiden de
regering-Schermerhorn tot een resultaat te forceren op een ogenblik, dat deze alle
reden had zelfs een voorlopige overeenstemming met de republikeinse regering uit
de weg te gaan.
Immers zolang de regering niet kon rekenen op de steun van een volwaardig
parlement, d.w.z. zolang de eerste na-oorlogse verkiezingen niet zouden zijn gehouden
- zij waren inmiddels voor 17 mei 1946 uitgeschreven - durfde de Nederlandse
regering het niet aan met de republikeinse delegatie tot een resultaat te komen. Daarin
was dan ook de hoofdreden gelegen voor de mislukking der Hoge-Veluwe-conferentie:
de regering-Schermerhorn was niet in staat de leiding te nemen in enige regeling der
Indonesische kwestie, zolang de verkiezingen niet achter de rug waren.
Een bijkomstige reden voor de mislukking bestond bovendien hierin, dat de
republikeinse delegatie bij haar vertrek naar Nederland nog niet in het bezit was van
de goedkeuring der regering te

1.

2.

Djajadiningrat, The beginnings of the Indonesian-Dutch negotiations and the Hoge
Veluwetalks. Zie hierover mijn artikel: Het begin van de Nederlandsen-Indonesische
onderhandelingen.
Zie Drees, Nogmaals de besprekingen op de Hoge Veluwe.
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Djocjakarta op het voorstel van Sjahrir van 27 maart. Van Mook had met Sjahrir
afgesproken dat, zodra deze toestemming zou afkomen, Sjahrir daarvan mededeling
zou doen in een daartoe tussen hen beiden vastgesteld codetelegram aan de
republikeinse delegatieleider. Wonderlijk genoeg had Sjahrir verzuimd deze
delegatieleider hiervan op de hoogte te stellen, zodat, toen het telegram inderdaad
arriveerde op een ogenblik dat Van Mook zich in Engeland bevond, niemand in staat
was daarvan de betekenis te begrijpen. Blijkens een in Vrij Nederland van 21 mei
1949 gepubliceerd artikel kent Schermerhorn aan deze gebeurtenis grote waarde toe,
doch zij is intussen geheel secundair. De hoofdoorzaak van de mislukking der
Hoge-Veluwe-conferentie is niet daarin gelegen, dat ook de republikeinse delegatie
niet beter wist dan dat ook zij tot geen afdoening van zaken in staat was, doch
voornamelijk te wijten aan Van Mook, die - omdat hij niet kon inzien wat de
verkiezingen in Holland te maken hadden met de regeling der Indonesische kwestie,
welker onverwijlde oplossing hij boven alles stelde - zich heeft laten verleiden de
besprekingen te forceren om voor Nederland verder terreinverlies te voorkomen. Hij
heeft de regering er daarom als bij verrassing toe willen brengen de leiding te nemen
in de regeling der Indonesische kwestie, d.w.z. tot datgene, waartoe zij, zolang de
verkiezingen niet achter de rug waren, juist niet in staat was. De bijeenkomst der
beide delegaties had vóór 17 mei 1946 nooit mogen plaats vinden.
Het is dus onjuist wanneer Van Mook de mislukking der Hoge-Veluwe-conferentie
geheel wijt aan de Nederlandse politieke verhoudingen, al hebben deze stellig een
grote rol gespeeld. Zowel zijn overrompelingstactiek als zijn weigering om Sumatra
onder het gezag der Republiek te begrijpen, hebben daartoe wezenlijk bijgedragen.
Dat de regering-Schermerhorn harerzijds zich niet tegen de overkomst van Van Mook
heeft verzet, valt eveneens aan hem te wijten. Hij had haar namelijk over het verloop
der sedert 12 maart met Sjahrir gevoerde onderhandelingen geheel onkundig gelaten,
omdat hij telegrafische gemeenschap niet het juiste middel achtte om de onverwachte
wijziging in het republikeinse standpunt duidelijk te maken. Door deze tactiek is de
regering in de waan gebracht dat het voorstel der Republiek als een concept viel te
beschouwen, waarover men eens rustig kon gaan praten, zonder dat het nodig was
daarover aanstonds tot een akkoord te geraken. Met andere woorden de regering
tastte daardoor mis in haar beoordeling van de situatie aan het Indonesische front,
op dezelfde wijze als
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Van Mook niet in staat was geweest de situatie in Nederland aan te voelen.1.
De mislukking der Hoge-Veluwe-conferentie heeft funeste gevolgen gehad. Zij
heeft geleid - dat had Van Mook zeer juist voorzien -tot versterking van de positie
der Republiek, die (zoals in haar voorstel van 27 maart 1946 nog wel het geval was
geweest) thans niet langer van behoud van het rijksverband wilde weten en in het
vervolg nog slechts een in wezen volkenrechtelijke band met Nederland zou
accepteren. De tegenvoorstellen, welke Sjahrir op 17 juni indiende, in antwoord op
een ontwerp-protocol, dat Van Mook hem op 30 april had doen toekomen en dat het
Nederlandse standpunt, zoals dit op de Hoge Veluwe tot uitdrukking was gebracht,
belichaamde, lieten duidelijk een teruggang zien, vergeleken bij het republikeinse
voorstel van 27 maart. Immers in deze tegenvoorstellen was niet langer sprake van
een rijksverband, doch uitsluitend nog van een bondgenootschap tussen Nederland
en Indonesië, een zuiver volkenrechtelijke figuur dus. Bovendien werd thans ook
erkenning van het de-factogezag over de door de geallieerden op Java en Sumatra
bezette perimeters verlangd, evenals stopzetting van de aanvoer der Nederlandse
troepen.
Alvorens nu na te gaan hoe het sedert 3 juli 1946 opgetreden kabinet-Beel op de
nieuw ontstane situatie heeft gereageerd, dienen wij onze aandacht te schenken aan
de conferentie van Malino, waar Van Mook de grondslagen heeft gelegd voor de
uitvoering der in de regeringsvoorstellen van 10 februari geïnaugureerde federale
politiek in de gewesten buiten Java en Sumatra. Op 25 mei had Van Mook te
Singapore eindelijk overeenstemming bereikt omtrent de overdracht van het Britse
opperbevel aan de Nederlandse regering t.a.v. Borneo en de Grote Oost. Daags na
deze overdracht op 15 juli 1946 kwam te Malino een conferentie bijeen van
afgevaardigden uit Borneo en de Grote Oost, waar Van Mook de bedoelingen en
plannen der Nederlandse regering uiteenzette en besprekingen voerde over de
inwendige opbouw van het betrokken gebied. Eenstemmig

1.

Het bovenstaande korte overzicht van de Hoge-Veluweconferentie mocht hier niet ontbreken,
omdat het Dagboek daarop tot tweemaal toe (p. 309 en p. 686-687, ingaat.
Uitvoeriger heb ik deze fase van de Nederlands-Republikeinse besprekingen behandeld in
mijn boek: De liquidatie van een imperium, p. 29-30.
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bleek men te gevoelen voor de opbouw van Indonesië als federatie. Een grote
meerderheid was voorts voor vorming van twee staten, nl. Borneo en de Grote Oost,
m.a.w. voor niet te kleine eenheden. Ten slotte besloot men over enkele maanden
een tweede conferentie te houden met vertegenwoordigers van alle bevolkingsgroepen,
ter bespreking van de staatkundige organisatie van het betrokken gebied.1. Dit mondde
uit in de van 18-24 december te Den Pasar gehouden conferentie van alle
bevolkingsgroepen van Oost-Indonesië, ten einde over de staatkundige opbouw van
hun gebied te beraadslagen. Terwijl men in den Haag arbeidde aan de staatkundige
vormgeving van het onder republikeins gezag staande gebied, zoals deze inmiddels
was belichaamd in het op 15 november 1946 geparafeerde akkoord van Linggadjati,
bouwde Van Mook intussen voort aan die van de Grote Oost.2.
De instelling der commissie-generaal - die de besprekingen zou voortzetten, welke
gaande waren tussen de Indische regering met vertegenwoordigers van de
verschillende staatkundige organisaties buiten Java en Sumatra, en de op de Hoge
Veluwe afgebroken besprekingen met vertegenwoordigers der Republiek omtrent
een voorlopige oplossing van het politieke conflict op Java en Sumatra weder op
gang moest brengen - heeft berust op afspraken tijdens de kabinetsformatie van
19463.. Jonkman, de nieuw benoemde minister van overzeese gebiedsdelen, stond
hier in zoverre buiten dat hij de commissie-generaal al bij zijn optreden toegeschoven
kreeg. Het denkbeeld was toen al naar buiten gecompromitteerd door de gelijktijdige
publicatie van de samenstelling van het nieuwe kabinet en de mededeling dat de juist
afgetreden minister-president van het eerste naoorlogse kabinet Schermerhorn als
commissaris-generaal zou worden aangewezen. Het maakte daardoor de indruk van
een ‘baan-

1.

2.

3.

Overzicht van de voornaamste feiten uit de voorgeschiedenis van en het gebeuren tijdens de
conferentie van Malino 16-24 Juli 1946. Zie Handelingen der Staten-Generaal 1946-1947,
Bijlagen 341.1.
Intussen had nog van 1-12 oktober 1946 te Pangkal Pinang op Banka een conferentie plaats
gevonden met vertegenwoordigers der minderheden-Indo-Europeanen, Chinezen en Arabieren
- ter bespreking hunner toekomstige staatkundige positie. Voor het verslag van de conferentie
van Pangkal Pinang, zie Handelingen der Staten-Generaal 1946-1947, Bijlagen 376.
Zie p. 258, noot 1.
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tje voor Schermerhorn’1. en een concessie aan de Partij van de Arbeid. De figuur van
de commissie-generaal werd dan ook door de oppositie met groot wantrouwen begroet.
Jonkman heeft de zaak aanstonds een principieel staatsrechtelijk karakter gegeven,
omdat hij de figuur formeel zeer wel verdedigbaar achtte, al was zij dan ook beklonken
alvorens hij daarin betrokken werd. De Katholieke Kamerfractie had aanvankelijk
het voornemen om de luitenant-gouverneur-generaal in de commissie slechts een
adviserende stem te geven, doch Jonkman was er al spoedig in geslaagd de fractie
van haar voornemen in dit opzicht te doen afzien.
Blijkens de memorie van toelichting op het wetsontwerp2. - welke geheel de stempel
draagt van Jonkman - is de commissie-generaal in het leven geroepen ten einde een
voortgezet samenkomen van opperbestuur en Indische regering te verzekeren. Met
betrekking tot Nederlands-Indië vielen vraagstukken op te lossen, welke buiten het
kader stonden van het algemeen bestuur in Nederlands-Indië. In september 1945 was
minister Logemann daartoe naar Brisbane gereisd om met de
luitenant-gouverneur-generaal Van Mook te confereren. Twee malen was deze daarna
van Batavia naar Den Haag gevlogen voor overleg met het Nederlandse kabinet.
Meer dan eens had Van Mook na zijn laatste bezoek aan Nederland in april 1946
aangedrongen op de overkomst van enkele ministers naar Batavia.
De moeilijkheid deed zich daarbij voor dat ministers niet voor langere tijd kunnen
worden onttrokken aan de uitoefening van hun functie als departementshoofden, aan
de beraadslagingen in de ministerraad en aan die in de Staten-Generaal. De enige
methode om voor deze moeilijkheid een oplossing te verkrijgen bestond daarom in
de instelling ener commissie-generaal, toegerust met die bevoegdheden, welke het
opperbestuur, indien het zelf te Batavia zetelde, zou kunnen uitoefenen. Zij diende
daartoe een ruim mandaat van opperbestuursbevoegdheid te verkrijgen, zodanig dat
zij als orgaan van het opperbestuur te Batavia snelle en belangrijke beslissingen

1.
2.

Deze roddelpraat wordt afdoende weerlegd door het feit, dat Schermerhorn het hem door
Beel aangeboden ambt van burgemeester van Amsterdam had geweigerd.
Memorie van toelichting op het wetsontwerp houdende instelling van een commissie-generaal
voor Nederlands-Indië van 2 augustus 1946. Zie Handelingen der Staten-Generaal, Bijlagen
1946II, no. 256.3.
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zou kunnen treffen, welke het kabinet in Nederland dan voor zijn verantwoording
zou nemen.
Tijdens de beraadslagingen over het wetsontwerp in de Tweede Kamer op 16
augustus 1946 drukte Jonkman zich nog wat onbewimpelder uit. Hij zei toen dat,
mocht de commissie-generaal een de-factoerkenning van de Republiek aanbevelen,
zij zich sterk zou kunnen maken voor de regering dat t.a.v. de overeenkomst, die zij
daartoe mocht willen aangaan, de regering met haar politieke leven zou instaan voor
de verwezenlijking daarvan1.. De erkenning van de Republiek werd dus open
gehouden. De term uit de 10 februari-verklaring ‘binnen het Koninkrijk’ werd zó
geïnterpreteerd, dat hij elke denkbare constructie zou kunnen omvatten. Verder kon
Jonkman onmogelijk gaan. Men kon toch van een Nederlandse regering bezwaarlijk
verwachten dat zij een verbreking van het koninkrijk tot programmapunt zou hebben
gemaakt.
Het wetsontwerp bereikte het Staatsblad op 2 september 1946 onder no. G 2332..
Aan de luitenant-gouverneur-generaal was ambtshalve zitting in de
commissie-generaal toegekend3.. Dit was geschied om een voortdurende persoonlijke
samenwerking tussen landvoogd en commissie-generaal te verzekeren, echter zonder
dat daarbij sprake mocht zijn van dooreenmenging der overigens niet steeds
gemakkelijk te onderscheiden functies van opperbestuur en algemeen bestuur. Op
deze wijze werd enerzijds bereikt dat de landvoogd in de commissie-generaal
regelmatig de zienswijze zou kunnen vertolken van de Indische regering, anderzijds
voorkomen dat de commissie-generaal beslissingen zou nemen op het terrein van
het algemeen bestuur4..

1.
2.
3.

4.

Zie Handelingen der Staten-Generaal 1946II, Tweede Kamer, p. 170, eerste kolom.
Zie bijlage I. De instructie voor de commissie-generaal is als bijlage II opgenomen.
Aan Van Mook was niet met zoveel woorden een stemrecht toegekend. Maar bij art. 8 was
hem, voor het geval hij het oneens mocht zijn met de overige leden, een recht van opschortend
beroep op de Kroon verleend. Dit was evenveel als een stemhebbend lidmaatschap en werkte
door zijn vetokarakter naar buiten bovendien imponerender.
Er moge op worden gewezen dat de positie van de commissie-generaal tijdens haar bestaan
niet ongewijzigd is gebleven. Zij was als een stuk opperbestuur naar Nederlands-Indië
vertrokken, toegerust met alle bevoegdheden, welke aan het opperbestuur toekwamen, zo
dit zelf te Batavia verblijf zou hebben gehouden. Na haar eerste verblijf in Nederland is dit
echter grondig gewijzigd. Zij was na terugkeer in Nederlands-Indië op 9 januari 1947 niet
langer een stuk opperbestuur, dat zelfstandig kon handelen, doch nog slechts, zoals
Schermerhorn het heeft uitgedrukt, - zie p. 260 - ‘een soort boodschappen lopend
adviescollege’. Dit was - zoals wij hierboven zagen - in strijd met de gekozen opzet, doch
art. 1 lid 2 van G 233 maakte dit mogelijk.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

XVI
Tegen de benoeming van Schermerhorn bestonden bij velen grote bezwaren, vooral
bij de rechtse partijen, doch deze stond - gelijk wij zagen - al van te voren vast. Aan
Katholieke zijde was men geporteerd voor de benoeming van Steenberghe, maar
deze had geweigerd. Vervolgens werd De Quay naar voren geschoven, doch de
Katholieke Kamerfractie prefereerde haar woordvoerder in het debat over
Nederlands-Indië Van Poll. Van Poll was voor Van Mook weinig aannemelijk als
instigator der parlementaire onderzoekingscommissie en van het door haar
uitgebrachte rapport1.. Ook Jonkman was met deze keuze niet bijster ingenomen,
doch zag daarin terstond het voordeel dat de Katholieke Kamerfractie hiermede werd
vastgelegd op het politiek program. De commissie-generaal was nu eenmaal een
maaksel met het front naar Nederland en met het oog hierop was een samenwerkende
Van Poll verre van verwerpelijk. En van zijn samenwerking hield men - ook
Schermerhorn -zich overtuigd. De oud-zeeofficier en kort te voren afgetreden
waarnemend burgemeester van Amsterdam De Boer werd over het algemeen
aannemelijk geoordeeld.
Ook over het voorzitterschap der commissie-generaal, dat ten slotte aan
Schermerhorn toeviel, is nog heel wat te doen geweest. Romme, die vreesde dat Van
Poll door Schermerhorn geheel zou worden ‘ingekapseld’2., was daarvan een fel
tegenstander, doch hij verbleef op het kritieke moment in het buitenland, zodat hij
zijn invloed op dat ogenblik niet kon doen gelden. Overigens zal de omstandigheid,
dat Schermerhorn als juist afgetreden premier de beste papieren had om voor de
functie van voorzitter in aanmerking te komen, ongetwijfeld in zijn voordeel hebben
gewerkt. En de voor-

1.

2.

Deze parlementaire onderzoekingscommissie is ingesteld op grond ener door Van Poll op
17 januari 1946 in de Tweede Kamer ingediende motie, welke dezelfde dag met 50 tegen 29
stemmen werd aangenomen. Zij heeft na een 5-weeks bezoek aan Nederlands-Indië op 1 mei
1946 een omvangrijk verslag uitgebracht. Zie Handelingen der Staten-Generaal 1945-1946,
Bijlagen 208.2.
27 oktober 1946, Romme aan Van Poll, gepubliceerd in het maandblad Student van april
1969.
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naamste reden zal ten slotte wel zijn geweest dat aldus naar buiten werd
gedemonstreerd dat geen koersverandering was bedoeld.1.
Op 12 september 1946 vonden installatie en eedsaflegging plaats en op 14 september
vertrok de commissie-generaal naar Nederlands-Indië, waar zij - behoudens twee
onderbrekingen, welke resp. van 26 november 1946 tot 9 januari 1947 en van 24 mei
tot 12 juni 1947 hebben geduurd - tot 30 juli 1947 heeft verbleven. Deze
onderbrekingen hebben gediend voor overleg in Nederland. De eerste onderbreking
voor overleg met de Nederlandse regering over het op 15 november 1946 geparafeerde
akkoord van Linggadjati, de tweede voornamelijk voor overleg van Schermerhorn
en Van Poll met hun achterban, toen de mogelijkheid ener militaire actie een steeds
dreigender karakter begon aan te nemen.
Ook tijdens haar verblijf in Indonesië vonden korte onderbrekingen plaats. Zo
nam de commissie-generaal van 1 tot 5 oktober 1946 deel aan de eerste zittingsweek
der minderhedenconferentie van Pangkal Pinang op Banka en hield zij van 11 tot 13
november 1946 verblijf te Linggadjati, ten einde ook Soekarno en Hatta aan het
overleg te doen deelnemen.
Op 22 en 23 april 1947 vertoefde de commissie-generaal te Makassar ter bijwoning
van de opening van het parlement van Oost-Indonesië. Op 11 en 12 mei 1947 - tijdens
het bezoek der ministers Beel en Jonkman - woonde de commissie-generaal te
Pontianak de ondertekening bij van het West-Borneo-statuut2..
Schermerhorn zelf vond een enkele maal gelegenheid voor een korte excursie: op
19 januari 1947 naar Buitenzorg, van 25 februari-1 maart - ditmaal te zamen met
Van Poll, beiden met hun echtgenoten-naar Bandoeng en Tjiandjoer, en van 1 tot 4
april naar Billiton.3.
Niet alleen van het gevoerde politiek overleg, maar van al zijn wederwaardigheden
gedurende de periode 18 september 1946 tot 18 september 1947 heeft Schermerhorn
een dagboek bijgehouden, wat er wel op duidt dat hij zich de historische betekenis
zijner zending terdege is bewust geweest.

1.
2.
3.

De benoeming van het drietal is geschied bij K.B. van 10 september 1946 no. 1.
Zie Handelingen der Staten-Generaal 1946-1947, Bijlagen 527.1.
Van al deze bezoeken - zo ambtelijke als particuliere - geeft het Dagboek een pakkend relaas.
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De grote waarde van een dagboek als historische bron bestaat hierin dat het niet,
zoals met mémoires het geval is, naar het bekende einde toe is geschreven, doch de
telkens wisselende verwachtingen en gevoelens weergeeft, niet alleen van de schrijver
zelf, doch ook van anderen uit zijn omgeving, bijgehouden op de dag of hoogstens
enkele dagen nadat de daarin beschreven gebeurtenissen zijn voorgevallen, wanneer
deze dus nog niet in de herinnering zijn verbleekt dan wel het beeld daarvan door de
tijd is vertekend, terwijl niemand nog weet, waarop dit alles zal uitlopen.
Dat het Dagboek ook actuele betekenis heeft gehad blijkt wel daaruit dat
Schermerhorn, na terugkeer der commissie-generaal te Batavia in januari 1947, is
begonnen zijn dagboekbladen te gebruiken als informatiebron voor personen in
Nederland: Lieftinck, Vorrink, Logemann en anderen.1. Ook heeft hij een enkele maal
zelf plezier gehad van zijn dagboek door dit als bewijsmiddel te kunnen hanteren in
geval van meningsverschil o.a. met De Boer2. en met Lieftinck3.. Eigenlijk was het
geen dagboek, dat hij onder de naam ‘Geheim verslag’ bijhield, doch een dagdictaat,
daar hij doorgaans voor een dictafoon sprak, welk dictaat dan door zijn secretaresse
werd getypt. Alleen bij zijn laatste bezoek aan Nederland in juni 1947, waarbij zijn
secretaresse hem niet vergezelde, heeft hij zijn verslag op de schrijfmachine zelf
getypt.
Wat het Nederlands Historisch Genootschap hier ter hand heeft genomen, is ten
onzent een volstrekt novum: de uitgave van een dictaat in plaats van een geschreven
tekst. Het is immers meestentijds geen schrijftaal, doch spreektaal, waarin
Schermerhorn zijn gedachten heeft uitgedrukt. Spreektaal is directer, frisser,
levendiger vooral, dan schrijftaal en dat is een van de aantrekkelijkheden van dit
Dagboek. Daar staat tegenover dat Schermerhorn daardoor niet altijd kon letten op
de vorm, zoals hij bij een geschreven tekst ongetwijfeld wel zou hebben gedaan. Bij
het gesproken woord komen herhalingen voor, welke uit de geschreven tekst moeten
worden geëlimineerd, blijven daarentegen soms vermeldingen achterwege, die een
schrijver tot goed begrip van de lezer hem niet zou hebben onthouden4..

1.
2.
3.
4.

Omgekeerd kreeg Schermerhorn toen ampele informatie van hetgeen zich in Nederland
afspeelde, o.a. van Lieftinck, Vorrink, Logemann en Mansholt.
Zie p. 278-279.
Zie p. 337-338.
Dit laatste is verholpen door het aanbrengen van verklarende voetnoten.
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Daarbij dient men te bedenken dat Schermerhorn op zeer verschillende uren van de
dag gelegenheid vond tot dicteren. Hij deed het soms 's morgens vroeg, nadat hij
behoorlijk was uitgerust, maar soms ook 's avonds laat en zelfs wel 's nachts na een
vermoeiende, ja uitputtende, dagtaak. Het spreekt vanzelf dat de kwaliteit van het
dictaat telkenmale de sporen draagt van de geestelijke en lichamelijke conditie,
waarin hij op dat ogenblik verkeerde. De ene maal is het dictaat helderder en
pregnanter dan de andere maal.
Dit bracht voor de bewerker mede dat hij zijn taak niet kon beperken tot annotatie
alleen, doch zich daarnaast ook een zekere redactionele vrijheid moest voorbehouden,
d.w.z. aanpassing van de gesproken tekst aan de gangbare schrijftaal, uit den aard
der zaak uitsluitend daar waar dit het gemakkelijk lezen en het beter begrip van
hetgeen bedoeld is kon bevorderen.
Het is nu opmerkelijk dat de redactionele taak van de bewerker in haar totaliteit
veel onbeduidender is geweest dan men wellicht geneigd zou zijn uit het bovenstaande
op te maken. Het moet integendeel eerder verwondering wekken dat er voor de
bewerker zo weinig te verbeteren viel, al was dit dan ook de ene maal wat meer dan
de andere. De tekst is doorgaans verrassend helder, wat duidt op een langdurige
oefening in dicteren. Schermerhorn bezit bovendien het vermogen een situatie of
een gebeurtenis in enkele zinnen raak te typeren.
Het spreekt vanzelf dat de bewerker zijn redactionele taak steeds met de nodige
terughoudendheid heeft verricht. Aan de inhoud van het dictaat mocht natuurlijk in
geen enkel opzicht afbreuk worden gedaan. Om daarvan zeker te zijn heb ik alle
redactionele wijzigingen, welke ik aanbracht, aan Schermerhorn zelf voorgelegd en
niet één er van is opgenomen zonder zijn uitdrukkelijk consent.1.
Op deze wijze is tevens meer dan voldaan aan het voorschrift, opgenomen onder
no. 16 der algemene regels voor het uitgeven van historische bescheiden door het
Historisch Genootschap, dat immers zegt dat van contemporaine veranderingen in
een handschrift, aangebracht door de steller zelf, of door anderen in opdracht van de
steller, steeds de eindredactie wordt opgenomen.
Ten slotte is ook de indeling van het Dagboek in hoofdstukken

1.

Op uitdrukkelijk verlangen van Schermerhorn zijn op p. 173 resp. 81 en 47, op p. 193 56
woorden weggelaten. Het betreft hier passages, waarin meningsuitingen van in leven zijnde
leden van het Koninklijk Huis zijn genoemd of besproken.
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van mij afkomstig. In dit opzicht valt mijn taak dus te vergelijken met die van Jacob
van Lennep tegenover Multatuli. Ik deelde - vide de inhoudsopgave - het Dagboek
in dezelfde hoofdstukken in als ik het daarop gebaseerde, mijn in 1959 verschenen,
boek Het akkoord van Linggadjati heb gedaan.
Door de verdeling in hoofdstukken krijgt de lezer althans een globaal overzicht
van de inhoud van het Dagboek, dat zeer uitvoerig is. Van elk gesprek, dat
Schermerhorn heeft gevoerd, van elke toevallige ontmoeting, van elke ondervinding
- voldoening, teleurstelling of ergernis - heeft hij steeds zorgvuldig boek gehouden.
Juist door deze uitvoerigheid, door zijn rijke en gevarieerde inhoud, is het ondoenlijk
van het Dagboek een nader overzicht te geven1.. Het gemis daarvan vindt evenwel
daarin een compensatie, dat Het akkoord van Linggadjati een gemakkelijk overzicht
geeft van het verloop van de politieke onderhandelingen met de Republiek en daardoor
wellicht diensten kan bewijzen aan hen, die door de uitvoerigheid van het Dagboek
dreigen gevaar te lopen het spoor bijster te raken in het labyrinth van hetgeen vaak
ten onrechte voor de meest dorre en onpersoonlijke zaak ter wereld wordt aangezien:
de onderhandeling over een verdrag. Niet alleen het spel der onderhandelaars zelf,
doch ook de beïnvloeding daarvan door de achter de coulissen werkende krachten
is immer fascinerend. Niet alleen over de achterban in Nederland, doch ook over die
in Djocjakarta licht het Dagboek ons in. De schrijver toont ons hun drijfveren,
strevingen en gewiekstheden.
Afzonderlijk dien ik nog in te gaan op de aan het Dagboek toegevoegde noten.
Deze zijn van drieërlei aard:
1. Verklarende voetnoten, welke alleen dienen tot aanvulling en toelichting van
de tekst als hierboven uiteengezet.2. Het betreft hier feiten van algemene
bekendheid, welke tot goed begrip van de context worden vermeld en waarbij
geen aanleiding bestaat voor bronnenvermelding.3.
2. Vermelding van reeds gepubliceerde bronnen als Handelingen der
Staten-Generaal, verslagen van vergaderingen van de Veilig-

1.
2.
3.

Een aan het slot van dit werk opgenomen Alfabetische inhoudsopgave tracht aan dit bezwaar
zo goed mogelijk tegemoet te komen.
Zie p. XVIII, noot 4.
Voorbeelden: p. 99, noten 1 en 2; p. 200, noot 1; p. 220, noten 1 en 2; p. 224, noot 1; p. 323,
noot 1; p. 338, noot 2.
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heidsraad, vindplaats der in de tekst vernielde dagblad- en tijdschriftartikelen,
alsmede verwijzing naar publicaties van mijn hand, inzonderheid het in 1959
verschenen boek ‘Het akkoord van Linggadjati’.
3. Aanvullende mededelingen welke steeds en uitsluitend berusten op inlichtingen
van Schermerhorn, welke hij mij heeft verstrekt, toen ik destijds de publicatie
van het zoëven genoemde boek voorbereidde.1. Hetzelfde geldt voor enkele in
de noten vermelde telegramnummers, voor zover die niet reeds in de tekst zelf
dan wel in mijn boek voorkomen.2.

Wat het politiek overleg met de Republiek aangaat - waartoe de commissie-generaal
is overgegaan, zodra zij op 14 oktober 1946 een wapenstilstand had tot stand gebracht
- volstaan wij er mede vast te stellen, dat dit heeft geleid tot de vorming van een
nieuwsoortig volkenrechtelijk lichaam, de Nederlands-Indonesische Unie, waarin
de Verenigde Staten van Indonesië met Nederland zouden worden verenigd. In deze
Verenigde Staten zou de Republiek haar eigen plaats krijgen als de facto uitoefenende
het gezag over Java (met Madoera) en Sumatra. De Kroon zou in beide delen der
Unie het verbindende element blijven, de rijksdelen voortaan nog slechts in de
Unie-organen verbonden zijn. Dit is de voornaamste inhoud van het op 15 november
1946 geparafeerde akkoord van Linggadjati3..
Al was dus het Rijksverband niet behouden, zoals nog in april 1946 mogelijk zou
zijn geweest, door de Nederlands-Indonesische Unie - een contractus sui generis
tussen twee staten, waarvan geen voorbeeld bestond - scheen, althans formeel, een
hechter band geschapen dan een zuiver volkenrechtelijk bondgenootschap. Intussen
hing alles er van af in hoeverre men aan Nederlandse zijde er in zou slagen deze
Unie-organen op te tuigen. Vandaar de sedert tussen partijen gevoerde strijd over
een ‘zware’ of ‘lichte’ Unie.
Hoewel het schema van Linggadjati niets anders was dan een uitwerking van de
beginselen van Malino - evenals met de stichting van de staat Oost-Indonesië, waartoe
de conferentie van Den Pasar

1.
2.
3.

Voorbeelden; p. 233, noot 2; p. 358, noot 3.
Voorbeeld; p. 123, noot 1.
Zie bijlage III.
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ten slotte was overgegaan1., het geval is geweest - bleek de Tweede Kamer tijdens
een van 16 tot 20 december 1946 gevoerd debat dit ‘naakte’ Linggadjati slechts te
kunnen aanvaarden, nadat het bij de bekende motie Romme-Van der Goes van Naters2.
was ‘aangekleed’ in een door de commissie-generaal gegeven onoverzichtelijke en
tientallen bladzijden vergende interpretatie3., welke, evenals de van regeringszijde
gemaakte voorbehouden4., vóór de ondertekening der overeenkomst door de
wederpartij moest zijn aanvaard. Toen deze daartoe niet bereid bleek, doch deze
aankleding ten slotte wel wilde opvatten als de weergave van datgene, waartoe de
Nederlandse regering zich harerzijds zou gebonden achten, zonder dat de Republiek
zich zelve daaraan bond, heeft op 25 maart 1947 de ondertekening der
basis-overeenkomst op deze grondslag plaats gevonden5..
De vertraging, welke aldus in de ondertekening van het akkoord was opgetreden,
heeft nadelige gevolgen gehad. De positie van de Republiek was intussen sterker
geworden6. en dit bracht mede dat zij bij de onderhandelingen, welke na de
ondertekening van het akkoord over de uitwerking daarvan zijn gevoerd, niet langer
genoegen nam met de positie, welke zij daarbij tot aan de datum van invoering der
Verenigde Staten van Indonesië - gedacht was aan 1 januari 1949 - als deelstaat had
geaccepteerd7.. Zij liep bij die onderhandelingen vooruit op de uiteindelijke toestand,
welke wij volgens

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

De staat Oost-Indonesië is voorlopig ingesteld op grond van het staatsnoodrecht (Staatsblad
D 65) bij ordonnantie van de luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië dd. 34
december 1946, welke zou vervallen zodra bij of krachtens de wet over zijn vorming en
organisatie zou zijn beslist. Zie Handelingen der Staten-Generaal 1946-1947, Bijlage 388.1.
3.
Zie p.184.
Toelichting op de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati. Zie Handelingen der Staten
Generaal 1946-1947, Bijlage 367.2.
Bij de regeringsverklaring van 10 december 1946, zie Handelingen der Staten-Generaal
1946-1947, Tweede Kamer, p. 706-709, en de aanvullende regeringsverklaring van 19
december 1946, zie idem, p. 1004-1013.
F. de Boer, die zich met deze gang van zaken niet kon verenigen, nam deswege ontslag als
commissaris-generaal voor Nederlands-Indië.
Niet alleen naar binnen, doch ook naar buiten: in juni 1947 hadden het Verenigd Koninkrijk,
de Verenigde Staten van Amerika, Australië, China, India, Egypte, Syrië en Iran de Republiek
reeds de facto erkend. Egypte was zelfs een stap verder gegaan en had met de Republiek op
11 juni 1947 een vriendschapsverdrag gesloten, waarbij deze ook de iure was erkend.
Zo weigerde de Republiek haar eigen organen, met name de Kementerian Loear Negri, tijdens
de overgangsperiode te liquideren.
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de conceptie van Linggadjati hadden gedacht op geleidelijker wijze te zullen bereiken.
Dadelijk na de parafering op 15 november 1946 zou het anders zijn geweest. Thans
was, wilde men de zaak op gang krijgen, het onvermijdelijk geworden dat er aanstonds
aan die eindtoestand vorm zou worden gegeven. Vandaar dat onzerzijds in de
ultimatieve nota van 27 mei 1947 de onmiddellijke instelling ener overgangsregering
met reële bevoegdheden in uitzicht werd gesteld en eveneens de omzetting van de
Indische departementen in nieuwe federale organen.
Het punt, waarop de over de uitwerking van dit akkoord gevoerde onderhandelingen
tussen de commissie-generaal en de Republiek ten slotte zijn gestrand, was de door
ons verlangde gemeenschappelijke gendarmerie voor de handhaving van orde en
rust, ook in het republikeinse gebied. De Republiek zag dit als een taak harer eigen
organen en stond daarmee, nu wij krachtens Linggadjati haar gezag de facto hadden
erkend, bepaald sterk. Van Mook had dit punt aan de op 27 mei 1947 overhandigde
nota toegevoegd, hoewel daarover tevoren nimmer met de republikeinse delegatie
was gesproken. De Republiek wees overleg in zake de verantwoordelijkheid voor
het waken over de binnenlandse veiligheid met de andere deelstaten en ook met
Nederland niet af, doch verlangde slechts dat het orgaan voor het waken over de
binnenlandse veiligheid op haar gebied het republikeinse politie-apparaat zelf zou
zijn. Was dit onredelijk? Wat betekende de-factogezagserkenning wanneer men haar
de gelegenheid onthield de-factogezag uit te oefenen? Het is dan ook geen wonder
dat het overleg, voorafgaande aan de tweede militaire actie in december 1948, op
hetzelfde punt is afgesprongen als in juli 1947 het geval was geweest.
De hoofdvraag, welke de lezing van het Dagboek oproept, is deze: hoe was het
mogelijk dat Schermerhorn, die van de militaire weg bepaald afkerig was, omdat hij
daarvan geen heil verwachtte, daarop toch is beland?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, dienen wij ons vooraf te realiseren dat
er drie redenen bestonden voor militaire actie:
1. de psychologische factor: de overtuiging dat met de wederpartij verder
onderhandelen volstrekt nutteloos was, vooral na het republikeinse antwoord
van 7 juni 1947; dat daardoor het geduld uitgeput raakte, men een einde aan de
zaak wenste te zien gemaakt en militaire actie als laatste uitweg zag uit de
ontstane impasse. In
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Batavia vielen, zo licht Schermerhorn ons in, de tegenstanders van de militaire
actie op de vingers van elke hand af te tellen1.; in Nederland waren alleen de
communisten en de linkervleugel van de Partij van de Arbeid daartegen gekant.
2. de economische factor: de deviezenpot was leeg, West- en Oost- Java moesten
worden opengelegd, ten einde de uitvoer der ondernemingsproducten ter hand
te kunnen nemen en de voedselpositie in de perimeters te verbeteren. Deze
factor was - waar niemand van abandonnering van Java en Sumatra wilde weten
- de voor naamste rechtvaardiging voor onverwijld gewapend optreden, zoals
Schermerhorn op verschillende plaatsen uitdrukkelijk erkent.2.
3. het ontbreken van een hanteerbaar alternatief3.: door onverwijlde instelling ener
interimregering zou in dit college de strijd, welke te voren tussenbeide delegaties
was gevoerd, slechts zijn voortgezet, terwijl de tijd drong. Ook het inroepen
van Britse, Amerikaanse of U.N.O.-bemiddeling zou te veel tijd in beslag hebben
genomen, tenzij gepaard met ogenblikkelijke Amerikaanse financiële hulp.
Bij het opmaken van haar eenstemmig advies aan de Nederlandse regering4. na
ontvangst der Republikeinse nota van 7 juni 1947 over de thans te volgen weg heeft
de commissie-generaal geen keus gedaan tussen de militaire weg en een beroep op
interventie, doch deze aan de Nederlandse regering overgelaten, aangezien deze
daartoe het best in staat was. Zij volstond er daarom mede het voor en tegen van elk
der beide wegen in het licht te stellen. De keus der Nederlandse regering viel op de
militaire weg, hetgeen op grond van het voorafgaande niet valt te verwonderen. Van
Mook kreeg volmacht tot militaire actie over te gaan5..
Schermerhorn was aanvankelijk van plan geweest een afzonderlijk advies uit te
brengen6., waarin hij militaire actie zou hebben afgewezen, doch heeft daarvan
afgezien op aandrang van Vorrink7., die hem had bezworen mede te werken aan het
uitbrengen van een eenstemmig advies, daar anders een breuk in de Partij van de
Arbeid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zie. p. 603.
Zie p. 577, 611.
Ook dit heeft Schermerhorn uitdrukkelijk erkend, zie p. 808.
Bij C G 172 van 17 juni 1946, zie p. 635.
Bij C G 80 van 20 juni 1947, zie p. 652.
Zie p. 607.
Zie p. 607.
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onvermijdelijk was, d.w.z. de linkerzijde zich daarvan zou afscheiden. Schermerhorn
heeft op grond daarvan aan een eenstemmig advies medegewerkt en het daardoor de
regering in Den Haag gemakkelijk gemaakt.
Terwijl nu Van Mook en Van Poll, toen het besluit eenmaal was gevallen, daarbij
volhardden als enige uitweg uit de impasse, bleef Schermerhorn in tweestrijd of hij
wel juist had gehandeld aan het verlangen van de partijvoorzitter toe te geven. Vandaar
dat hij er sedert toe is gekomen afzonderlijke telegrammen (C G 1901. en C G 1922.)
te doen uitgaan, waarin hij een ander geluid liet horen - eerst onverwijlde invoering
ener interimregering, vervolgens, voor het geval deze mocht worden aangeboden3.,
internationale bemiddeling - echter zonder zich nochtans van het oorspronkelijke
eenstemmige advies, waaraan hij had medegewerkt, los te maken. Het is duidelijk
dat de regering in den Haag met dergelijke halfslachtige adviezen niet goed raad
wist. Zij boden bovendien - gelijk wij zagen - geen hanteerbaar alternatief en ten
slotte was het daarvoor al te laat, daar de regering haar beslissing, gesteund door het
oorspronkelijke eenstemmige advies, reeds had genomen.
Vormt het voorlaatste hoofdstuk van het Dagboek: Naar de militaire actie, het
meest dramatische, waarin de elkander in snel tempo opvolgende gebeurtenissen de
schrijver van het Dagboek laten dobberen tussen hoop en vrees, totdat de militaire
actie ten slotte toch een feit werd, het laatste hoofdstuk is duidelijk een anti-climax.
Het laat zien hoe de reeds ter zijde geschoven commissie-generaal na het uitbreken
van de militaire actie naar Nederland terugkeerde en daar nog mocht deelnemen aan
vergaderingen met de ministerraad4.. Het was intussen allang duidelijk geworden,
dat haar einde in het zicht was5..

1.
2.
3.
4.

5.

Van 6 juli 1947, zie p. 732-736.
Van 17 juli 1947, zie p. 770-771.
Hierop meende Schermerhorn, op grond zijner contacten met de Britse consul-generaal te
Batavia Mitcheson, met stelligheid te mogen rekenen; zie p. 809.
Op 6 en 14 augustus 1947 met de ministerraad alleen, op 18 augustus tevens met Michiels
van Verduynen, op 4 september tevens met Van Mook, Abdulkadir en Van Royen en op 18
september tevens met Van Mook na diens terugkeer uit de Verenigde Staten van Amerika.
Bij K.B. van 13 oktober 1947 is aan Schermerhorn en Van Poll, met ingang van 15 november
1947, eervol ontslag verleend als commissaris-generaal voor Nederlands-Indië, onder
dankbetuiging voor de belangrijke diensten onder buitengewone omstandigheden door hen
aan den lande bewezen.
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Het akkoord van Linggadjati - zoals dat was belichaamd in de politieke overeenkomst
van 25 maart 1947 - had Van Mook aan de vooravond der militaire actie opgezegd.
Het beginsel van Linggadjati - een federaal Indonesië, met Nederland in een
Nederlands-Indonesische Unie verbonden - is evenwel het richtsnoer der Nederlandse
regering gebleven, waaraan zij tot aan de souvereiniteitsoverdracht onverminderd
heeft vastgehouden.
Het akkoord van Linggadjati is de laatste poging geweest van Nederland om met
de Republiek, zonder inmenging van derden, tot overeenstemming te komen over
het politieke vraagstuk. Doordat Nederland ten slotte langs de weg van militair geweld
heeft willen afdwingen hetgeen in vrijwilligheid niet te verkrijgen viel, is de
inmenging van de Veiligheidsraad gevolgd, waardoor het internationaal prestige van
de Republiek enorm is gestegen. Nederland zou voortaan bij zijn pogingen om met
de Republiek alsnog tot overeenstemming te geraken daarbij de hulp van derden
moeten accepteren.
De lectuur van het Dagboek is niet alleen van belang voor historici, zij is dat evenzeer
voor beoefenaren van staats- en volkenrecht, doordat het gebeuren zich afspeelde op
de snijlijn van het staatsrechtelijke en volkenrechtelijke vlak; materiaal ook voor
sociologen, die de invloed kunnen bestuderen van pers- en pressuregroups op het
gevoerde beleid en ten slotte ook voor polemologen, die daaruit kunnen nagaan hoe
men nolens volens in een oorlog glijdt.
Wij besluiten deze inleiding met een overzicht van de samenstelling van het
secretariaat der commissie-generaal.
Aan het hoofd stond als secretaris-generaal mr. P. Sanders, die in 1945 - 1946
onder Schermerhorn als minister-president secretaris-generaal was geweest van het
Ministerie van Algemene Oorlogvoering. Schermerhorn had zijn benoeming als
commissaris-generaal afhankelijk gesteld van die van Sanders als secretaris-generaal.
Sanders werd ter zijde gestaan door mr. I. Samkalden - van departementswege als
adviseur voor staatsrechtelijke aangelegenheden aan het secretariaat toegevoegd beiden juristen van uitzonderlijke bekwaamheid. Zij redigeerden in nauwe
samenwerking de
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ontwerpen voor de uitgaande telegrammen, de notulen der vergaderingen van de
commissie-generaal met de republikeinse delegatie en doorgaans ook die van de
bijeenkomsten der commissie-generaal onderling; daarnaast ook de periodieke
verslagen der commissie-generaal1.. Eveneens hebben zij te zamen het akkoord van
Linggadjati opgesteld, alsmede de daarop door de commissie-generaal gegeven
toelichting2.. Sanders onderhield bovendien uitstekende contacten met zijn opposite
number Ali Boediardjo, de secretaris der Republikeinse onderhandelingsdelegatie,
waardoor op daarvoor geëigende ogenblikken een nuttig officieus contact kon worden
gelegd3.. Verder is op 6 november 1946 mr. J. de Visser de gelederen van het
secretariaat komen versterken; 24 van de 75 vergaderingen der commissie-generaal
onderling heeft hij genotuleerd.
Ook waren nog aan het secretariaat verbonden mr. C.C.J. Maassen, die op voorstel
van Van Poll was aangetrokken en een enkele maal werd belast met het notuleren.
De economische besprekingen werden doorgaans verslagen door drs. M. Weisglas,
die daartoe door het Ministerie van Economische Zaken tijdelijk beschikbaar was
gesteld.
Secretaresse van Schermerhorn, die ook het Dagboek van deze heeft getypt, was
mej. J.A.A. Lenderink. Mej. van der Vegte trad op als secretaresse van Sanders, mej.
E. Bijtsma als die van Samkalden, terwijl Van Poll werd bijgestaan door zijn dochter
mej. L. van Poll. Al deze mensen, van hoog tot laag, hebben steeds al hun krachten
ingezet voor de goede zaak. Zij ontzagen hun nachtrust niet en hebben ook menige
vrije zondag blijmoedig opgeofferd.

1.

De commissie-generaal heeft een zevental verslagen betreffende haar werkzaamheden
ingezonden, welke de regering in afschrift deed toekomen aan de Tweede Kamer, ter
vertrouwelijke kennisneming door haar leden. Zij handelden over de navolgende perioden:
I 18-28 September 1946; zie Handelingen der Staten-Generaal
II 28 September - 15 oktober 1946; idem 332.2.
III 16 oktober - 10 november 1946; idem 332.3.
IV 10-21 november 1946; idem 332.3.
V 9 januari - 25 maart 1947; idem 332.4.
VI 26 maart - 27 mei 1947; idem 332.5.
VII 27 mei - 21 juli 1947; idem, zitting 1947-1948, 332.6.

2.
3.

1946-1947, Bijlage 332.1.

Zie p. 166, noot 1.
Zie p. 360-363.
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Aan het boek zijn zeven bijlagen toegevoegd:
1. de wet op de instelling der commissie-generaal van 2 september 1946;
2. de instructie voor de commissie-generaal van 13 september 1946;
3. de naast elkander afgedrukte tekst van de oorspronkelijke Nederlandse
ontwerp-overeenkomst van 3 november 1946 en de ten slotte op 15 november
1946 geparafeerde tekst van het akkoord van Linggadjati;
4. de nota van Schermerhorn getiteld: Analyse en perspectieven der Indonesische
kwestie medio februari 1947;
5. een artikel in De Nieuwsgier van 21 maart 1947 over het aftreden van het lid
der commissie-generaal F. de Boer;
6. de nota van Schermerhorn, getiteld: Analyse en perspectieven der Indonesische
kwestie medio mei 1947;
7. overzicht der gebeurtenissen tussen 17 juni en 20 juli 1947, opgesteld door het
secretariaat der commissie-generaal.
Dat de beide eerstgenoemde bijlagen zijn opgenomen is zonder meer duidelijk. De
derde bijlage is toegevoegd, omdat het zonder deze niet mogelijk is de in het
oorspronkelijke Nederlandse ontwerp van 3 november, zo te Linggadjati op 11, 12
en 13 november als te Batavia nog op 15 november 1946, aangebrachte wijzigingen
te volgen; de vierde bijlage, omdat Schermerhorn deze zelf als een integrerend
bestanddeel van het Dagboek beschouwt1., evenals met de vijfde bijlage het geval
is2.; de zesde om in het licht te stellen hoe ingrijpend het beeld, dat Schermerhorn in
de sub 4 opgenomen bijlage had geschetst, zich in drie maanden tijds had gewijzigd,
en de zevende ten slotte ten behoeve van de lezer, ten einde hem de vele en snel
opeenvolgende gebeurtenissen in het tijdvak tussen 17 juni en 20 juli 1947 op
gemakkelijke wijze voor ogen te stellen.
SMIT

1.
2.

Zie p. 306.
Zie p. 383.
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Lijst van afkortingen
A.K.U.

Algemene Kunstzijde Unie

Aneta

Algemeen Nederlandsch Telegraaf
Agentschap

A.N.I.E.M.

Algemene Nederlands-Indische
Electriciteits Maatschappij

A.N.P.

Algemeen Nederlands Persbureau

Antara

Republikeins Persbureau

A.P.

Associated Press

A.P.M.

Algemeene Publiciteitsmaatschappij

B.B.

Binnenlands Bestuur

B.P.M.

Bataafse Petroleum Maatschappij

B.Z.

Buitenlandse Zaken

C.B.Z.

Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (te
Batavia, meestal ‘Tjikini’ genoemd)

C.G.

Commissie-generaal

C.S.P.

Christelijke Staatkundige Partij

Dirvo

Directie Verre Oosten (van het ministerie
van Buitenlandse Zaken) te Batavia

E.Z.

Departement van Economische Zaken (te
Batavia)

G.M.

Gadja Mada (Grote Olifant)

G.V.

Geheim Verslag (dagboek van
Schermerhorn)

H.T.B.

Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst

H.V.A.

Handelsvereniging ‘Amsterdam’

I.E.V.

Indo-Europees Verbond

I.K.P.

Indische Katholieke Partij

J.M.

‘Je Maintiendrai’ (weekblad)

K.L.

Koninklijke Landmacht

K.L.M.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

K.N.I.L.

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

K.N.I.L.M.

Koninklijke Nederlands-Indische
Luchtvaart Maatschappij
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K.N.I.P.

Komité Nasional Indonesia Poesat

K.P.

Knokploeg

K.V.P.

Katholieke Volkspartij (Nederland)

L.V.D.

Legervoorlichtingsdienst (Ned.-Indië)
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Masjoemi

Madjelis Sjoero Moslimin Indonesia
(Raad van Indonesische Moslim-groepen)

Minog

Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen

N.E.F.I.S.

Netherlands Forces Intelligence Service

N.I.C.A.

Nederlandsch-Indische Civiele
Administratie

N.I.G.E.O.

Nederlandsch-Indische Gouvernements
Exporten Import Onderneming

N.R.C.

Nieuwe (Nationale) Rotterdamsche
Courant

N.V.V.

Nederlands Verbond van
Vakverenigingen

O.D.

Ordedienst (uit bezettingstijd)

O.K.W.

Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen (Nederland)

Parsi

Partai Socialis Indonesia (Indonesische
Socialistische Partij)

P.B.I.

Partai Boeroeh Indonesia (partij van
Indonesische arbeiders)

P.C.J.-P.C.J.J.

roepletters Nederlandse korte-golfzender
te Eindhoven

Pesindo

Pemoeda Socialis Indonesia
(Indonesische socialistische jongeren)

P.J.

Perhimpoenan Indonesia

P.N.J.

Partai Nasional Indonesia (Nationale
Indonesische Partij)

P.R.P.

Partai Rajat Pasoedan (Soendanese
Volkspartij)

P.S.I.I.

Partai Sarekat Islam Indonesia

P.v.d.A.

Partij van de Arbeid (Nederland)

R.A.F.

Royal Air Force

Recomba

Regeringscommissaris
Bestuursaangelegenheden

R.M.A.K.

Raad Militaire Aangelegenheden
Koninkrijk
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R.V.D.

Regeringsvoorlichtingsdienst
(Ned.-Indië), Rijksvoorlichtingsdienst
(Nederland)

S.E.A.C.

South East Asia Command

Sobsi

Sentrale Organisasie Boeroeh Seloeroeh
Indonesia (Centrale organisatie van
arbeiders van geheel Indonesië)

S.W.P.A.

South West Pacific Area

T.R.I.

Tentara Republik Indonesia (Leger van
de Republiek Indonesië)

U.P.

United Press

V.N.

‘Vrij Nederland’ (weekblad)
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*1

Dr. H.J. van Mook, luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Parafering der
ontwerp-overeenkomst op 15 november 1946.
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*2

Dr. P.J.A. Idenburg,
directeur-generaal van Algemene Zaken en plaatsvervanger van de luitenant-gouverneur-generaal.
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*3

Dr. P.J. Koets,
directeur van het Kabinet van de luitenant-gouverneur-generaal.
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*4

Mr. K.L.J. Entboven,
buitengewoon adviseur in algemene dienst van de luitenant-gouverneur-generaal.
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*5

Jhr. Mr. C.H.V. de Villeneuve,
buitengewoon adviseur in algemene dienst van de luitenant-gouverneur-generaal.
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*6

Luitenant-generaal S.H. Spoor,
legercommandant en hoofd van het Departement van Oorlog in Ned.-Indië.
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*7

Vice-admiraal A.S. Pinke,
commandant zeemacht en hoofd van het Departement van Marine in Ned.-Indië.
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*8

Dr. J.E. van Hoogstraten,
directeur van Economische Zaken.
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*9

Mr. A.H.G. Gieben,
directeur van Justitie.
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*10

Mr. K.F.J. Verboekt,
algemeen secretaris van Ned-Indië, waarnemend hoofd van de Regerings-Voorlichtingsdienst.
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*11

Ir. Soekarno,
president der Republiek Indonesia.
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*12

Drs. Mohammad Hatta,
vice-president der Republiek Indonesia 1945-1956.
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*13

Soetan Sjahrir,
minister-president en minister van Buitenlandse Zaken der Republiek Indonesia. 2 oktober 1946-27
juni 1947.
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*14

Hadji Agoes Salim,
vice-minister van Buitenlandse Zaken in het derde ministerie-Sjahrir (2 oktober 1946-24 juni 1947).
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*15

Dr. Amir Sjarifoedin,
minister van Defensie in het derde ministerie-Sjahrir (2 oktober 1946-27 juni 1947); minister-president
(8 juli-27 december 1947).
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*16

Dr. A.K. Gani,
minister van Economische Zaken in het derde ministerie-Sjahrir (2 oktober 1946-27 juni 1947). Links:
Ir. Soekarno.
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*17

Gani en Soedarsono,
15 november 1946: parafering van de ontwerp-overeenkomst.
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*18

Luitenant-generaal Soedirman,
opperbevelhebber van het republikeinse leger.
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*19

Soetomo (Boeng Tomo).
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*20

Sultan Max Hamid II van Pontianak.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

*21

De commissie-generaal bij Minister Jonkman (begin september 1946).
Van links naar rechts: M.J.M. van Poll, Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn, F. de Boer en Mr. J.A.
Jonkman.
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*22

Vertrek der Commissie-Generaal van Schiphol (14 september 1946).
Van links naar rechts: Mr. J.A. Jonkman, Dr. L.J.M Beel, F. de Boer, Prof. Schermerhorn en M.J.M.
van Poll.
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I Het akkoord van Linggadjati
Vrijdagavond, 20 September 1946
Na Woensdag te half vijf te zijn aangekomen en officieel met Indisch decorum te
zijn ontvangen, thans twee werkdagen achter den rug, waarin drie vergaderingen van
de commissie-generaal plaatsvonden.
Mag ik als den eersten indruk de sterke bevestiging geven van al mijn Indische
ervaring, nl. dat de denkwijze in Nederland en die in Indië hopeloos verschillend is.
Meet ik de practijk van deze twee dagen af aan den inhoud zoowel van de instructie1.
als aan die van de discussies rondom het wetsontwerp2., dan zijn wij reeds thans zeer
ver afgedwaald en is voor de zooveelste maal het bewijs geleverd welk een hopelooze
en misschien hulpelooze formalisten de Nederlanders eigenlijk zijn. Kijkend naar
de wijze, waarop wij de gesprekken voeren, geloof ik voor de historie de
commissie-generaal voor de grootste belachelijkheid gespaard te hebben door uit de
instructie het voorschrift weg te nemen voor de wijze, waarop wij ons aan de tafel
hebben neer te zetten.
Dit is trouwens slechts de buitenkant. Ik heb sterk den indruk, dat wij, voor het
geweld van de feiten geplaatst, vanzelf tot zeer radicale beslissingen zullen moeten
komen. Beslissingen, die mij persoonlijk echter buitengewoon weinig moeite kosten,
omdat ik een onverwoestbaar vertrouwen heb in de juistheid van hun strekking. Ik
weet dat de grootste verguizing door een deel van het volk ons, en in het bijzonder
mij, te beurt zal vallen. Ik ben echter vast besloten hiervoor geen millimeter op zij
te gaan.
Gisteren is in de tweede vergadering het direct om het kernprobleem gegaan: het
recht op afscheiding. Hierbij bleek duidelijk, dat er tusschen Van Poll en mij een
theoretisch verschil is te construeeren, omdat Van Poll niet het theoretisch recht tot
afscheiding van een willekeurig deel uit een gegeven staatsverband kan aanvaarden.

1.
2.

Zie bijlage II.
Zie bijlage I.
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Indien hij echter meent na een bepaald aantal jaren op een concreten toestand te
kunnen aansturen en dan den Indonesiërs de ruimte laat om over hun eigen lot te
beschikken, daarbij dan verder zegt dat, indien tegen zijn verwachtingen in de
Indonesiërs afscheiding wenschen, hij onder geen omstandigheid dit volk met
wapengeweld daarvan wenscht terug te houden, dan wil het mij voorkomen dat wij
practisch toch in ieder geval vrij dicht bij elkaar staan en er op dezen grondslag een
mogelijkheid voor een gemeenschappelijke practische politiek aanwezig moet zijn.
Zelf begin ik hoe langer hoe meer te voelen voor een gemeenschappelijk orgaan, dat
continu de gemeenschappelijke problemen van beide landen zal behandelen en dus
bij voortduring de relatie tusschen deze beide landen vlottend houdt.
De grootste verrassing leverde vanmorgen het verslag van het gezelschap, dat de
afgeloopen week Djokja bezocht1.. De optimistische kijk, die Goedhart op de republiek
had en die vrijwel ongeloofwaardig klonk en op het congres van de Partij van den
Arbeid2.

1.

2.

Verslag van het bezoek van het gezelschap-Koets aan republikeins gebied op Java, 15-20
september 1946; Handelingen der Staten-Generaal 1946-1947, bijlagen Tweede Kamer, no.
335. 1.
De delegatie bestond uit dr. P.J. Koets als leider; prof. dr. C.D. de Langen als medicus; dr.
ir. P. Honig en D.G. van der Meer als economische deskundigen; H. Teunissen als financieel
expert en W.A. van Goudoever.
Op 7 september 1946 had de Partij van de Arbeid in Amsterdam een Indonesisch congres
gehouden, dat was geëindigd met het aannemen van de volgende resolutie:
‘Het Congres Indonesië van de Partij van de Arbeid, overtuigd dat tussen Nederland en
Indonesië geen oorlog kan of mag worden gevoerd en dat het de taak van Nederland is mede
te werken aan een vreedzame oplossing van de moeilijkheden in Indonesië, is van oordeel:
dat gestreefd behoort te worden naar een samengaan van staatkundige eenheden, gelijk in
status, de ene op generlei wijze onderworpen aan de andere in enig opzicht, vrijelijk verenigd
als leden van een gemeenschap van naties; dat Nederland bereid moet zijn te onderhandelen
met vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië als zodanig, vrijelijk door haar aan te
wijzen; dat ten spoedigste moet worden bevorderd het sluiten van een wapenstilstand op in
onderling overleg te bepalen voorwaarden en dat de uitzending der troepen uit Nederland
dienovereenkomstig moet worden geregeld;
dat de eenheid van Indonesië moet worden gehandhaafd onder waarborgen voor Indonesische
en niet-Indonesische minderheden;
dat gepaste maatregelen tot herstel behoren te worden geraamd voor hen, die uit hun
bezittingen en bestaansmiddelen zijn gestoten.’
Van het congres-Indonesië is een gedrukt verslag verschenen (uitgave van de P.v.d.A.),
waarin ook een samenvatting voorkomt van de rede van F. Goedhart.
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eigenlijk niet werd aanvaard, vond hier op volkomen deskundige wijze bevestiging.
De deskundigheid en gevarieerdheid van het gezelschap versterkte den indruk van
dit reisverslag. Van een man als Honig, die zeker geen medestander van Van Mook
mag heeten, een uiterst gunstig verslag over de industrieele activiteit van de republiek
te hooren, is voor mij een feit van groote politieke beteekenis. Ik heb aangedrongen
op het samenstellen van een uitvoerig rapport over deze reis. Ik beschouw dit rapport,
dat onderteekend dient te worden door de zes heeren, als een contra-memorie op het
rapport der commissie-Van Poll1.. De Indonesiërs zijn zich bewust van hun
mogelijkheden, zij hebben plaatsen bezet, die zij niet vrijwillig meer te onzen bate
zullen afstaan. De sociale aanpassing van het Indonesische en Nederlandsche element
na een eventueel accoord zal de grootste practische moeilijkheid in de toekomst van
hun samenwerking zijn. In een sigarenfabriek, die goed draait, vraagt men niet de
zegen terug van de Nederlandsche bedrijfsleiders.
De reactie van De Boer op dit verslag was uiterst spontaan en hij aanvaardde de
consequenties, die hieruit voor de toekomst voortvloeien, volledig. Toen hij echter
vanmiddag met het voorstel kwam om met z'n drieën te trachten tot een concreet
voorstel te geraken, dat aan de republiek zou kunnen worden voorgelegd, heb ik dit
als te vroegtijdig afgewezen. Het komt mij voor dat het onjuist zou zijn den heer Van
Poll, terwijl hij zich midden in een ontwikkelingsproces bevindt, thans te dwingen
tot formuleeringen, die hij, op grond van deze ontwikkeling, zeer waarschijnlijk later
anders zou stellen en waarvan het inslikken slechts moeilijkheden oplevert. Het is
uit dit rapport duidelijk, dat de republiek in het gevoel van het Javaansche volk leeft
en niet meer doodgemaakt kan worden zonder enormen terugslag, die waarschijnlijk
noch Indonesië, noch Nederland, behoorlijk kan doorstaan zonder levensgevaarlijke
schade op te loopen.

1.

Bedoeld wordt het rapport dd. 1 mei 1946 van de parlementaire commissie, welke,
overeenkomstig de op 17 januari 1946 door de Tweede Kamer aangenomen motie-Van Poll,
op 16 maart 1946 naar Nederlands-Indië was vertrokken om de Staten-Generaal in staat te
stellen zich een zelfstandig oordeel te vormen over het door de minister van Overzeese
Gebiedsdelen en de luitenant-gouverneur-generaal van Ned.-Indië gevoerde beleid. Bijlagen
tot de Handelingen der voorlopige Staten-Generaal 1945-1946, no.208. 1-2.
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Vanmorgen had ik een particulier gesprek met Van Mook over de politieke situatie
in Nederland, waarin ik de samenstelling van de commissie-generaal en de
geschiedenis er van heb verteld. Dit gesprek draaide vrijwel volledig uit op een klacht
betreffende de weinige ondersteuning, die hij van de regeering in Nederland tot heden
genoot. Hoewel ik den indruk heb, dat hij door de komst van de commissie-generaal
er toch misschien beter aan toe is dan tot heden toe, maakte hij opnieuw den indruk
van een door het verleden verbitterd mensch, die wel bereid is om te trachten nog
aan het eerste accoord mee te werken, maar die er dan verder schoon genoeg van
heeft. De Hetze tegen hem, ook hier in Batavia, schijnt hem toch te hebben
aangegrepen.
Vanavond een door den heer Abdulkadir gearrangeerde visite van Soedarsono,
die den wensch te kennen had gegeven mij te bezoeken. Volgens Van Mook was dit
de eerste keer, dat een republikeinsch minister het paleis1. bezocht. Op zichzelf vind
ik dit een goede uitwerking van de komst van de commissie-generaal. Ik vond den
man merkwaardig veranderd sedert de Hooge Veluwe2.. Daar had hij een verbeten
trek en vanavond vond ik een openhartig en vriendschappelijk man terug, met een
zelfbewustheid, die hem een natuurlijke houding tegenover ons beiden verschafte.
Het was duidelijk, dat ook hij graag een regeling wenscht niet alleen, maar er vast
op rekent dat deze thans voor elkaar komt. Wij voerden nog een gesprek over twee
practische punten: nl. de onderhandelingen over het staken der vijandelijkheden,
waarbij de republiek roet in het eten gooide door politieke eischen aan de voorwaarden
te verbinden. Wij hebben hem duidelijk gemaakt, dat dit een slecht systeem was, en
werk, dat aan de commissie-generaal is voorbehouden, in handen brengt van de
militairen. Verder hebben wij hem duidelijk gemaakt, dat de verwisseling van de
Engelschen door een Nederlandsche divisie geen versterking, doch hoogstens een
verzwakking van onze militaire positie beteekent en als zoodanig dus nooit door hen
mag worden afgewezen. Het tweede punt was de samenstelling van de delegatie, die
straks op de eerste vergadering onder voorzitterschap van Lord Killearn3. de republiek
zal vertegenwoordigen. Het bleek

1.
2.
3.

Het paleis Rijswijk, waar de commissie-generaal haar intrek had genomen.
Zie inleiding, p. X-XII.
De Britse Hoge Commissaris in Zuid-Oost-Azië, die door de Britse regering naar Batavia
was gezonden om bij het hervatten der na de onderhandelingen op de Hoge Veluwe afgebroken
besprekingen met de Republiek zijn medewerking te verlenen.
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ons, dat zoowel Soekarno als Hatta en Sjahrir er aanwezig zullen zijn. Tegenover de
commissie-generaal plaatst de republiek dus alle hoogste gezagdragers.
Het is duidelijk, dat de aanwezigheid van Soekarno opnieuw groote moeilijkheden
zal opleveren. Zoowel Van Mook als ik zijn echter niet van plan om hiervoor uit den
weg te gaan. De reis naar Djokja1. heeft overduidelijk bewezen hoe groot de invloed
van Soekarno is. Wij kunnen dezen man onmogelijk misloopen, tenzij wij in het
geheel geen accoord wenschen. Morgenochtend op de vierde vergadering zal ik dit
punt ter sprake brengen en wij zullen Den Haag moeten voorbereiden. Het is de vraag
of Jonkman daarbij tijd krijgt om de Kamer nog in comité-generaal voor te lichten.
De eerste bespreking zal waarschijnlijk Woensdag kunnen plaatsvinden. Het
reisrapport van Djokja en Malang kan misschien bijdragen tot het overwinnen van
de moeilijkheden, d.w.z. tot het bijbrengen van het inzicht in Den Haag, dat wij over
Soekarno geen spektakel meer kunnen maken.

Zondagavond, 22 September-1946
Ik heb gisteren medelijden gehad met den heer Van Poll. In het gesprek met
Soedarsono was nl. gebleken, dat de republikeinsche delegatie waarschijnlijk Soekarno
als hoofd zal hebben. Het probleem Soekarno komt dus oogenblikkelijk aan de orde
en in de vergadering van de commissie-generaal van gistermorgen is dit probleem
dan ook uitvoerig behandeld. Van Poll was bang, dat dit aanleiding zou geven tot
repercussies in Nederland en dat hij weliswaar het vertrouwen had van de K.V.P.,
maar dit zou verliezen, indien hij te ver ging. Wel meende hij dat, indien eenmaal
aanvaardbare resultaten zouden zijn bereikt, er geen sprake van kon zijn, dat dan de
zaak zou moeten afspringen op het al of niet aanvaarden van Soekarno. Wij hebben
echter, zooals uit de notulen blijkt, zooveel argumenten tegen het afwijzen van
Soekarno aangevoerd, mede met hulp van Abdulkadir en Idenburg, waarbij ook het
internationale aspect nogal zwaar woog, dat hij er ten slotte mede heeft ingestemd
een telegram aan de regeering2. te zenden, waarin uit den aard der zaak de
wenschelijkheid

1.
2.

De reis der commissie-Koets, zie p. 2, noot 1.
23 september 1946, CG 2.
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om hem niet te ontmoeten slechts summier is opgenomen, terwijl de voordeelen van
de aanvaarding breed zijn uitgemeten. Dit telegram maakt op mij den indruk dat de
commissie-generaal, d.w.z. inclusief Van Poll, voorstelt om Soekarno te aanvaarden.
De verantwoordedelijkheid ligt nu bij het Kabinet, maar de meening van de
commissie-generaal is volmaakt duidelijk.
Gisteravond cocktail-party te onzer eere op het paleis Rijswijk, waar nogal wat
menschen uit de ondernemerswereld waren. Een vrij bont gezelschap, maar de
gesprekken hadden voor mij door hun oppervlakkigheid niet veel beteekenis. Om
half 9 diner in het paleis met de Engelsche autoriteiten ter eere van Lord Killearn.
Na afloop van het diner voerde Lord Killearn een gesprek met Van Mook en
ondergeteekende over de te volgen procedure. Hij heeft van de republiek nog geen
antwoord. Lord Killearn toonde begrip voor onze situatie, maar gaat, zoals ieder
Engelschman, van de noodzakelijkheid van een overeenkomst uit, omdat hij geen
hanteerbaar alternatief ziet. Op dat punt heeft hij in het gesprek zeker wel drie keer
gewezen. Lord Killearn zendt vandaag een brief naar Djokja, waarin hij de republiek
herinnert aan de toezegging, dat bij de wapenstilstandsbesprekingen van het aanvoeren
van Nederlandsche troepen geen kwestie zal worden gemaakt. Hij wil de heeren
daaraan binden.
Vandaag, Zondag, het eerste vreemde persavontuur. Associated Press heeft een
persgesprek gehad met Soedarsono, die verklaard zou hebben, dat de
commissie-generaal zich in een informeel gesprek bereid zou hebben verklaard tot
de-factoerkenning van de republiek voor Java en Sumatra. Dit is volkomen nonsens.
Het eenige punt, dat ik in dit opzicht heb aangeroerd, is de stand van zaken op de
Hooge Veluwe, waarbij ik mijn spijt tot uitdrukking heb gebracht, dat bij de
betrekkelijk geringe verschillen, welke er toen tusschen ons bestonden, de republiek
deze onderhandelingen later eenvoudig heeft genegeerd. Ik heb hem gezegd, dat wij
het toen over Java eens waren en dat ik er op had gerekend, dat er uit democratisch
oogpunt over Sumatra nog een verdere discussie zou hebben plaats gevonden. Dit
is al hetgeen over Java en Sumatra in dit gesprek te berde is gebracht en van een
stellingname van de commissie-generaal op dit oogenblik is in het heele gesprek
geen sprake geweest. Het gevolg van een en ander is echter, dat United Press ook
nijdig is, omdat zij niets weten en waarschijnlijk de rest van de heeren ook loopt te
briesen. Sanders had volgens United Press aan Aneta een ontkenning gegeven, terwijl
hij onder het motto, dat hij nergens van af wist, aan United Press
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geen nadere inlichtingen had willen geven. De correspondent van United Press1.
behoort intusschen tot het heel kwalijke soort journalisten en, wanneer deze man
onbeschoft blijft, voel ik er op zijn minst voor aan zijn directie een klacht te zenden.
Intusschen is er vanavond een officieel dementi uitgegaan, waarin de inhoud van het
gesprek, zooals het wel is gevoerd, is weergegeven. Intusschen zal de
commissie-generaal zich een spokesman dienen aan te meten, die ons het journaille
van het lijf houdt en toch tegelijk voorkomt, dat er al te groote onzin wordt geschreven
alleen om news te kunnen presenteeren. Of heeft Soedarsono hier een klein vuil
spelletje willen spelen door te trachten de onderhandelingen in te leiden via de
wereldpers, welke houding ik hem straks stellig onder de neus zal houden. In verband
met deze rel is het duidelijk, dat het plan van de procedurecommissie2. om straks
gemeenschappelijke persconferenties te doen geven, door ons en door de
republikeinen, zeker aanbeveling verdient. Dan vermijdt men in ieder geval elke
discussie via de pers. Intusschen maakte Van Poll zich, niet heelemaal ten onrechte,
over deze grap ook al weer eenigszins ongerust en verwachtte hij verwijten uit
Holland, op grond van het collegiale karakter der commissie.
Eenige deining verwekte het Aneta-bericht dat, volgens een publicatie in De Tijd3.,
Prof. Romme naar Indië zou gaan. Wij hebben gekscherend gevraagd of dit het eerste
lid is van de commissie van toezicht op de commissie-generaal. Ik heb onomwonden
gezegd, dat ik dit tegenover Van Poll een vrij ellendig gebaar vind. De wereld kan
hieruit niets anders lezen dan dat Romme de zaak toch eigenlijk niet aan Van Poll
in zijn eentje toevertrouwt. Van Poll vindt het kennelijk ook niet erg aardig. Hij nam
aan dat het verband hield met het feit, dat mijn voorzitterschap door de Katholieken
was aanvaard op een oogenblik, dat Romme nog in Engeland zat. Hij zou dit dus
achteraf hebben ontdekt en misschien zou deze reis daarmede verband houden. Ik
kan mij dat nog niet voorstellen, want hij kan er toch niets aan doen: ik ben nu eenmaal
bij K.B. benoemd. Bovendien zijn de besprekingen in de commissie-generaal geheim
en heeft Van Poll dus niet eens de kans om Romme volledig in te lichten. Hij rekent
daar natuurlijk wel op, maar ik zal zoo vrij zijn den heer Van Poll op dit punt van de
instructie4. duidelijk opmerkzaam te maken. Het kan

1.
2.
3.
4.

Clurman.
Een informele voorbereidingscommissie.
Deze publicatie geschiedde op 18 september 1946.
Artikel 9 der instructie; zie bijlage II.
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natuurlijk ook zijn, dat, nu er geen sterveling meer in de Katholieke fractie zit, die
van Indië eenig benul heeft, Romme hier komt om dat benul op te doen, voor zoover
dat op een dergelijke reis mogelijk is.
Overigens moet ik eerst nog afwachten of het juist is dat de voorzitter van de
grootste fractie in de belangrijkste periode van de parlementaire activiteit, nl. bij de
behandeling van de begrooting, afwezig zou zijn. Wij hebben Van Mook gevraagd
om aan de regeering telegrafisch inlichting te vragen over de beteekenis van deze
publicatie.

Maandagavond, 23 September 1946
Vanmorgen eerst bespreking met Lord Killearn over een aantal ondergeschikte
punten. Tijdens de conferentie kwam van Pringgodigdo via Dr. Koets het bericht,
dat de republikeinsche voorbereiding nog zeker veertien dagen in beslag neemt.
Merkwaardige verrassing van een soort, waarvoor men hier telkens staat.
Trouwens, het gekkenhuis, dat Batavia heet, gaf vandaag nog een nummertje weg.
Het gesprek van Soedarsono met Associated Press heeft groote opwinding
veroorzaakt. Het is door de geheele wereldpers gegaan en ook over de B.B.C. Helaas
vrees ik dat de kracht van de ontkenning, die wij gisteravond gaven, niet voldoende
zal zijn geweest. De republikeinsche pers heeft wel het eerste bericht, maar niet de
ontkenning gepubliceerd, hetgeen voor de hand ligt. Verder groote opwinding over
het feit, dat Sanders tegenover U.P. ontkent een dementi te hebben gegeven, terwijl
deze correspondent bij Aneta een afschrift van zulk een ontkenning zou hebben
gezien en Sanders derhalve van leugens beschuldigt. Verder zou Aneta ook een
bericht op mijn naam hebben verspreid, terwijl ik persoonlijk van Aneta geen
sterveling heb gesproken. Ten einde raad hebben wij tegen vanavond zeven uur de
buitenlandsche pers plus de R.V.D. uitgenoodigd. Daar hebben Van Mook en ik de
zaak uit de doeken gedaan en laten zien, dat Soedarsono kennelijk aan wishfull
thinking heeft gedaan, want dat mijn opmerking over Sumatra uitsluitend betrekking
had op het verschil in het verleden, nl. bij de conferentie op de Hooge Veluwe. Over
den stand van zaken in de toekomst hebben wij ons geen seconde uitgelaten. Ik heb
alleen betreurd, dat wij bij het betrekkelijk geringe aantal verschilpunten op de Hooge
Veluwe de contactdraad toch zijn kwijt geraakt. Een volgende gekheid van dezelfde
zijde werd door Van Mook gememoreerd, nl. het voorbereidend comité van
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zes1. was overeengekomen, dat de eerste bespreking zou plaats vinden in een Engelsch
gebouw te Batavia, terwijl nu in den brief, dien Soedarsono vandaag aan Lord Killearn
stuurt, in de eerste plaats wordt gesproken over 27 September, hetgeen sterk afwijkt
van het verhaal van Pringgodigdo, doch bovendien wordt beweerd dat de
commissie-generaal geen bezwaar zou maken tegen Malang als conferentieplaats.
Ook hierbij is voor Soedarsono de wensch kennelijk de vader van de gedachte. Hij
had dat in ons gesprek wel geopperd en Van Mook had hierover een mop getapt en
er verder niet op gereageerd. Vermoedelijk zit hier achter dat Soedarsono en zijn
medestanders, die graag tot een accoord willen komen, zoo dicht mogelijk bij
Soekarno willen gaan zitten om hem bij de besprekingen te kunnen betrekken. Voor
ons niet gemakkelijk, maar toch ook met groote voordeelen. Wij meenen intusschen
dat hier niets van komen kan en wij ons bij de oude plaatsbepaling hebben te houden.
Vanavond bezochten Idenburg en Koets Soedarsono, die min of meer in alle staten
was en gezworen heeft, dat er geen journalist meer over zijn drempel zal komen.
Ten aanzien van Sanders is de zaak recht getrokken, omdat ik openlijk den
hoofdredacteur van Aneta, den heer Wansink, de schuld heb gegeven dat hij een
communiqué had opgesteld, waarin hij den naam van Sanders had vermeld, zonder
dat hij dezen had gesproken. Hij had dit bij voorbaat opgemaakt en zou het hebben
uitgeseind, indien hij Sanders tot deze ontkenning had kunnen brengen. Dat is niet
gebeurd en het telegram is dus niet in dien vorm weggegaan. Helaas had U.P. het
inmiddels met vermelding van den naam van Sanders toch gekregen.
Zo werkt de publiciteit in Batavia. Wij zullen trachten hier zooveel mogelijk orde
in te brengen en deze menschen iets geven, anders gaan zij fantaseeren en beschouwen
zij automatisch ieder nieuws, hoe onzinnig ook, als een gegeven, dat zij de wereld
moeten overseinen. Alleen de man van de Times2. had begrepen, dat voor een
verstandige commissie-generaal - en daarvoor versleet hij ons toch blijkbaar - een
dergelijke nonsens-opmerking als Soedarsono ons had toegeschreven niet te
verwachten viel. Vandaar, dat de Times van dit nieuws verstoken bleef.
Naar aanleiding van dit alles slaakte Idenburg vanavond de verzuchting: Wee het
land, welks Koning een kind is!

1.
2.

Zie p. 7, noot 2.
Morrison.
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Woensdag, 25 September 1946, 8.10 uur
Jonkman wenscht blijkbaar meer materiaal om den ministerraad en wellicht ook een
aantal partij-leiders plat te krijgen inzake Soekarno. Hij vroeg ons gisteren telegrafisch
een aantal adviseurs te raadplegen, o.a. den adviesraad van Malino en verder de vaste
adviseurs van Dr. van Mook1.. Uit de notulen blijkt voldoende, dat er geen enkele
stem tegen het betrekken van Soekarno bij de onderhandelingen werd gehoord. Mij
trof in het bijzonder een uitlating van den heer Abdulkadir, die er op wees dat in de
oogen van den Oosterling een regeering zich niet vergist. Wanneer wij dus eerst
Soekarno afwijzen en hem later toch meenemen, dan betekent dit zonder twijfel niet
alleen verlies aan prestige, maar, hetgeen erger is, ook een zeker verlies aan
vertrouwen in het woord, dat eenmaal is gesproken. Het spreekt vanzelf dat
ondergeteekende in het gezelschap de eenige was, die zich dit regelrecht moest
aantrekken. Dit gaat kennelijk van de veronderstelling uit, dat een regeering zich
altijd onthoudt van het hier in het Oosten zoo populaire loven en bieden. Ik wil er
toch met den heer Abdulkadir nog eens nader over spreken. Intusschen vertrouw ik
dat het telegram, dat een uittreksel geeft van de notulen dezer bespreking2., Jonkman
thans voldoende materiaal geeft om de overtuiging, die hij ook zelf in dit opzicht is
toegedaan, door te drukken en de publieke opinie voor te bereiden. Overigens twijfel
ik er sterk aan of Soekarno voor den draad zal komen.
Een gesprek met den Chineeschen consul-generaal3. leverde betrekkelijk weinig
nieuwe gezichtspunten op. Hij vreest dat, bij de op handen zijnde ontwikkeling, de
Chineezen door de Indonesiërs op den duur als handelaren op de onderste trap van
het distributieapparaat zullen worden gedrongen. Voorloopig hebben zij alleen maar
belang bij een herstel van de veiligheid. Toch staat de Chineesche wereld volgens
hem van nature achter de republiek. Alleen bedenkingen van practischen aard, in
verband met hun bestaansmogelijkheden, beperken deze houding.
Gisteren om half zeven cocktail bij den Engelschen commander-in-chief Mansergh.
Eigenlijk een volmaakte operette en een beeld van

1.

2.
3.

De adviesraad van Malino bestond uit de volgende personen: Tjokorde Gede Rake Soekawati,
Nadjamoedin daeng Malewa, Dengah, Tahya, Ibrahim Sedar, Oeray Saleh en Liem Tjae Le.
De vaste adviseurs van Van Mook waren Abdulkadir, Thio, Enthoven en Villeneuve.
24 september 1946, CG 3.
Tsjiang Chia Tung.
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den toestand! Aanwezig waren o.a. onze legercommandant, de generaal Spoor, de
T.R.I.-generaal Soedibio, de commissie-generaal tegenover Hadji Agoes Salim, den
republikeinschen minister van buitenlandsche zaken, Lord Killearn, enz., alle partijen
vriendschappelijk bij elkaar, alsof er buiten nooit wordt geschoten. De generaal
Soedibio was trouwens ook wel zoo, dat hij openlijk tegen De Boer zijn spijt betuigde
dat er nog altijd geschoten wérd. Zelf heb ik een lang onderhoud met Hadji Salim
gehad, een uitermate merkwaardig scherpen man, die echter niet heel moeilijk is in
het gesprek, omdat hij het heelemaal niet erg vindt om alleen aan het woord te zijn.
Typeerend was zijn uitlating: ‘Wel, wanneer wij straks aan de conferentietafel zullen
zitten, dan zullen er zeker harde woorden vallen, maar dan moet U goed bedenken
dat wij toch nooit wegloopen moeten’. Er leeft dus blijkbaar de gedachte bij deze
menschen, evenals bij mij, dat wij inderdaad tot een accoord moeten komen. Op mijn
opmerking, dat er een draad door de geschiedenis loopt, die de nationale staten tot
al moeilijker verschijningsvormen maakt en wij hier dus in Indonesië tegen den draad
in werken, antwoordde hij dat elk volk ten slotte, prettig of niet, goed of kwaad, de
ervaring van de vrijheid wil verwerven. Hij had daar heel mooie beelden voor. Een
uiterst interessante man, waarvan wij duidelijk ontdekten dat hij bij de Engelschen
in zeer hoog aanzien staat. Trouwens, dat geldt ook zeer duidelijk voor andere
Indonesiërs dan de republikeinen.
Gisteren avond hadden wij direct daarna het bestuur van de Progressieve Groep
op bezoek: Mevrouw Brouwer, de heer Stibbe, de heer Van Straten (lid van den Raad
van Justitie), de heer Schrader (een geograaf, die mij de atlas leende van Tropisch
Nederland) en de heer De Graaff, vroeger van Oog en Oor1.. Met deze menschen,
die aansluiting zoeken bij de Partij van den Arbeid, hebben wij een lang gesprek
gehad. Tot op zekere hoogte zien zij de zaak van Indonesischen kant te gemakkelijk
en vooral bij Mevrouw Brouwer meende ik te ontdekken dat zij niet altijd met de
beenen op den grond staat. Ik heb mijn standpunt uiteen gezet. In plaats van het
Rijksverband heb ik gesteld de noodzakelijkheid van het scheppen van organen, die
de gemeenschappelijke functies vervullen, enz. Een interessant gesprek, dat tot half
elf heeft geduurd. Zij komen nog bij mij speciaal terug om te spreken over de partij.

1.

Een door het kabinet-Schermerhorn ingesteldde regeringsdienst, welke bedoeld was als
contactorgaan tussen regering en bevolking en welke is opgeheven, zodra de
volksvertegenwoordiging weer normaal functioneerde.
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Vrijdag, 27 September 1946, 9.35 uur
De sterkste indruk van de laatste twee dagen is ongetwijfeld, dat aan republikeinsche
zijde een vrij onmogelijke tactiek wordt gevolgd. Misschien is het beter te zeggen,
dat er nauwelijks van een tactiek kan worden gesproken. Wanneer men vandaag iets
afspreekt, dan schiet een van de heeren den volgenden dag een andere prettige
gedachte door het hoofd, met het gevolg dat zij zonder blikken of blozen op de
gemaakte afspraak terugkomen. Het sterkste is misschien in dit opzicht het feit, dat
Lord Killearn bij zijn bezoek in Djocja had bereikt, dat men voor het verkrijgen van
het staken der vijandelijkheden (truce) de eisch zou laten vallen, dat de
7-Decemberdivisie niet binnen zou mogen komen. Nu op het militaire niveau de
onderhandelingen worden gevoerd, komt men daar heel rustig op terug en voegt er
nog een aantal andere punten aan toe. Op deze wijze is er met de heeren niet te
werken. De voorbereidingscommissie voor de besprekingen1. had vastgesteld, dat de
eerste bespreking zou plaats vinden op neutraal terrein, waarvoor dan het Britsche
consulaat-generaal in aanmerking kwam. Daarna heeft Soedarsono blijkbaar de
gedachte gekregen, dat Malang zou zijn te verkiezen en daar borduren de heeren nu
weer verder op voort. Gistermiddag hebben wij een bespreking met Lord Killearn
en Wright gehad, waarin wij in vrij krasse termen hebben gezegd, dat deze methoden
onaanvaardbaar zijn. Bovendien heb ik ook gezegd, dat de argumentatie, die Wright
had geproduceerd om de Nederlandsche delegatie rechts van Lord Killearn te zetten,
nl. de afstand welken wij hebben afgelegd, voor ons volstrekt onaanvaardbaar is.
Nederland is de internationaal erkende souverein. Daaraan en aan niets anders
ontleenen wij dit recht. Er behoort trouwens ook niet eens over te worden gepraat.
Wij hebben er bij hem op aangedrongen eenvoudig zelf het heft in handen te nemen
en te dicteeren hoe hij meent, dat de zaak in de eerste zitting dient te worden
getracteerd. Gelukkig bleek Lord Killearn vrij gemakkelijk te overtuigen, dat de weg,
die men blijkbaar tot heden met de republikeinsche heeren heeft bewandeld, niet
bevorderlijk is voor het verkrijgen van een accoord.
Gisteravond laat werd, tijdens het eten bij Lord Killearn, medegedeeld, dat Sjahrir
vannacht uit Djocja vertrekt en vanmorgen, tegen de lunch, in Batavia hoopt aan te
komen. Er zal dan worden geprobeerd een gesprek tusschen hem en mij te arrangeeren,
waarbij het

1.

Zie p. 7, noot 2.
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dan toch misschien wel noodzakelijk zal zijn een aantal dingen eenigszins kras te
zeggen. Wij hopen nu, dat de openingsvergadering kan plaats vinden op a.s. Zondag,
29 September. Ik hoop, dat dat lukt, want dan zou dat samenvallen met den verjaardag
van Dirk1. en kan ik dat begin goed onthouden. Afgesproken is, dat dan verder de
beide hoofden der delegaties, dus dat zullen waarschijnlijk Sjahrir met
ondergeteekende zijn, de procedure van de verdere vergaderingen met elkander
vaststellen. Hier blijkt uit den gang van zaken vanzelf nog weer eens, dat het
voorzitterschap van deze Commissie toch niet zulk een onschuldige zaak is als
sommige lieden in Nederland dat aanvankelijk blijkbaar hebben gedacht. Toch zal
ik mijn best doen de verantwoordelijkheid, die hieruit voortvloeit, niet grooter te
maken dan strikt noodzakelijk is.
Woensdag vond de perslunch plaats, waarbij ik ook een onderhoud had met den
republikeinschen onder-minister van voorlichting, den heer Tanzil, die mij herinnerde
aan zijn bezoek aan Delft. De buitenlandsche journalisten hier schijnen mij door
elkaar genomen op de hand van de republiek te zijn. Een man als Clurman van U.P.,
die kennelijk eenig negerbloed in zich draagt, lijkt mij voorbeschikt om op de hand
van de republiek te zijn. Een gesprek, dat ik later met Robert Kiek had, die er behoefte
aan voelde om zich schoon te wasschen van de smet, die op hem als
oorlogscorrespondent in den winter van '44-'45 was gevallen2., bevestigde mij dit in
sterke mate. Een Australiër als Jenkins, die hier voor de B.B.C., optreedt, schijnt ook
niet heelemaal zuiver op de graat te zijn, hoewel de man zich tegenover mij redelijk
gedroeg. Dat was misschien, omdat hij ook van onzen kant faciliteiten wenscht om
met Morrison van de Times samen een reis door Sumatra te maken. Hij legde nog
weer eens den nadruk op de beteekenis der objectiviteit van het verslag, dat hij zou
produceeren. Nu heb ik een flauw vermoeden, dat de objectiviteit van dit soort heeren
bij ons den indruk maakt, dat zij nogal pro-republikeinsch zijn. Enfin, daar is niet
veel aan te doen. Wij zullen de heeren onder de kin strijken zoo goed als wij dat
kunnen. De aanstelling van

1.
2.

Jongste zoon van Schermerhorn.
Robert Kiek had in de herfst van 1944 vanuit het bevrijde zuiden een reportage geschreven
over de geheime telefonische verbinding met bezet gebied. Toen dit artikel was gepubliceerd
en bovendien door de BBC in de Nederlandse taal was uitgezonden, was daarover in illegale
kringen in Nederland begrijpelijkerwijze grote opschudding ontstaan.
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Samkalden tot public relation officer schijnt wel een behoorlijken indruk gemaakt
te hebben.
Een soort herrie tusschen Aneta en de buitenlandsche persagentschappen werkt
ook niet erg prettig. Aneta beschuldigt A.P. en U.P. nu weer van het uitzenden van
het bericht omtrent Malang, niettegenstaande ik hierover aan de heeren had
medegedeeld hoe deze begripsverwarring bij Soedarsono was ontstaan. Van den kant
van den R.V.D. werd mij met stelligheid ontkend, dat zooiets zou zijn uitgezonden.
Zoek het nu maar uit!
Het intieme diner bij Lord Killearn gisteravond samen met Van Mook was uiterst
pleizierig. De Engelschen zijn toch wel merkwaardige opportunisten.

Zaterdagochtend, 28 September 1946
Gisteren bezoek gehad van de heeren Mas Slamet, Gerke en 's middags van den
Amerikaans den consul-generaal Foote. Van Poll zag in Slamet een beschaafden
Javaan; ik ben meer geneigd den nadruk te leggen op het kruiperige in dezen man.
Hij zit nu eenmaal vierkant tegenover zijn volk, maar op een mij heel wat
onsympathieker manier dan een man als Abdulkadir. Van het heele verhaal betreffende
de afvaardiging van den Democratischen Bond naar Pangkal-Pinang1., waarvoor hij
door den luitenant-gouverneur-generaal zou zijn gewraakt, bleef natuurlijk niets
over2.. Zijn positie is door deze rel weer niet versterkt. Zijn betoog tegen de
besprekingen met de republiek was gebaseerd op het feit, dat men daardoor de positie
van de republiek versterkt. Zijn alternatief was geleidelijke militaire uitbreiding van
bruggenhoofden. Over de consequenties van deze aardigheid had deze groote man
blijkbaar nooit gedacht. Volgens mij zit er in

1.

2.

Te Pangkal Pinang op Banka zijn van 1-12 oktober 1946 afgevaardigden van de Nederlanders,
de Indo-Chinezen en de Indo-Arabieren bijeen geweest, ten einde zich onder leiding van de
luitenant-gouverneur-generaal Van Mook te beraden over hun staatkundige toekomst als
minderheden in Indonesië.
Het Tweede-Kamerlid Vonk had zich bij de Nederlandse regering beklaagd dat Van Mook
Mas Slamet had gewraakt als afgevaardigde van de Democratische Bond op de conferentie
van Pangkal Pinang. Deze bewering bleek geheel ongegrond. Uit een door Slamet zelf aan
de commissie-generaal overgelegde brief van de Democratische Bond bleek dat deze nooit
met Van Mook over zijn afvaardiging had gesproken en haar ook niet te wensen.
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zeer sterke mate achter, dat hij bang is voor zijn huid, wanneer de republiek de baas
wordt. Wij hebben hem betuigd, dat het natuurlijk noodzakelijk is, evenals bij een
staking, wederzijds van rancunemaatregelen af te zien.
Het gesprek daarna met den heer Gerke was belangrijk leerzamer. Hieruit bleek
mij, dat deze ex-hooge bestuursambtenaar toch ook op het standpunt staat, dat wij
moeten trachten tot een accoord te geraken. Ook in zake Soekarno was bij hem geen
seconde twijfel.
Merkwaardig was het gesprek met den Amerikaanschen consulgeneraal, die
eigenlijk het standpunt van de militairen kwam verdedigen. Hij wees in het bijzonder
op berichten, die hij uit Soerabaja had van een zekeren Meneer Van den Arend, een
Amerikaansch burger van Hollandsche afkomst, die bestemd is om straks consul in
Soerabaja te worden. Foote interpreteerde deze berichten aldus: ‘You are preparing
a first class disaster in Soerabaja’. De republikeinen zouden troepen in zeer gunstige
posities rondom onze stellingen hebben geconcentreerd. Hij meende, dat wij zonder
meer de sluizen moeten bezetten in de Brantas, welke de irrigatie van het gebied
rondom Soerabaja beheerschen en die door de republiek gesloten worden gehouden,
zoodat de oogst rondom Soerabaja verdroogt. Wij wezen hem op het standpunt, dat
Amerika officieel tegenover ons inneemt. Hij deed zeer optimistisch, meende dat
hierin een wijziging zou ontstaan en beriep zich daarbij op zijn tallooze berichten,
o.a. op een uitvoerig rapport, dat hij in antwoord op een particuliere vraag van Byrnes
aan dezen zou hebben gezonden. Wij hebben getracht hem duidelijk te maken, dat
er officieel nog weinig van een veranderde houding viel te ontdekken. Ik geloof, dat
wij moeten bedenken dat deze man, die hier twintig jaar in de koloniale sfeer heeft
geleefd, toch nog moet worden beschouwd als een old-colonial. Intusschen is zijn
activiteit jegens Amerika voor ons natuurlijk nooit verkeerd. Hij doet een poging
hier verstandige journalisten heen te krijgen. Hij memoreerde de reis van Gunnison,
inderdaad een prima man, dien ik ook in Den Haag indertijd ontmoette, maar waarvan
de berichten gisteravond meldden, dat hij bij een vliegtuigongeluk helaas is
omgekomen. Dat beteekent één vriend van Nederland in deze wereld van hyena's
minder.
Verder kreeg ik gisteravond via Sanders de ontwerp-toespraak van Lord Killearn
voor de openingsvergadering. Gisteravond heb ik mijn speech geproduceerd en zal
zien deze vandaag goedgekeurd te krijgen.
Sjahrir is gisteravond om vijf uur te Batavia gearriveerd, echter al-
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leen in gezelschap van den minister van verkeer1.. Het wil mij toeschijnen, dat dit
alleen is gebaseerd op het dringende verzoek van Lord Killearn, maar dat er Zondag
van de eerste zitting nog niet veel zal komen, want dan zouden er toch ook andere
figuren hier aanwezig moeten zijn. Indien de heeren het Zondag of Maandag niet
voor elkaar krijgen, gaan wij rustig naar Pangkal Pinang2. en dan moeten zij in
vredesnaam maar wachten. Persoonlijk betreur ik deze volgorde echter ten zeerste.
Van Mook heeft gistermorgen een nota opgesteld, waarin hij zijn gedachten over
verleden en toekomst der onderhandelingen op een buitengewoon knappe wijze heeft
geformuleerd. De Boer zei gisteravond, mede naar aanleiding van deze nota, half
gekscherend, half ernstig: ‘Er zal eenmaal voor dezen man toch een standbeeld
worden opgericht’. Hij prees zich gelukkig, dat hij met het schelden op Van Mook,
ook in het verleden, nooit had meegedaan; helaas kan Van Poll dat van zichzelf niet
getuigen3.. Toch gaat ook de samenwerking tusschen deze twee op het oogenblik
lang niet slecht.

Woensdag, 2 October 1946
In de afgeloopen dagen is er zooveel gebeurd, dat ik aan dit verslag nauwelijks
toekwam.
Zondagmorgen was Sjahrir bij Lord Killearn. Wright kwam Sanders halen voor
een verslag over dit gesprek; aangezien de heeren echter blijkbaar een prettige borrel
hadden gedronken, vond Sanders het verstandig mij regelrecht op Killearn los te
laten en hem aan mij zijn verhaal te laten doen. Ik ben daar toen geweest en heb
daarna met de Engelsche party in Hotel des Indes rijsttafel gegeten. Het gesprek
Killearn-Sjahrir had betrekkelijk weinig opheldering gebracht. Wel had Sjahrir de
uitnoodiging aanvaard voor de lunch bij Lord Killearn met mij voor Maandag.
Killearn vertelde mij ondertusschen, dat de Engelsche regeering accoord ging met
het verstrekken van steenkool ten behoeve van

1.
2.
3.

Ir. Djoeanda.
Zie hierboven p. 14.
Zijn op 17 januari 1946 aangenomen motie (ziep .3, noot 1) met de daarop gevolgde uitzending
ener parlementaire commissie naar Nederlands-Indië had Van Mook als een duidelijk blijk
van wantrouwen in zijn beleid gezien.
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rijsttransport uit het binnenland voor de uitvoering van het accoord Sjahrir-Nehroe1..
Ten aanzien van Madoera had Sjahrir zich beroepen op moeilijkheden door het
afsnijden van het vervoer van levensmiddelen uit den Oosthoek naar Madoera door
onze marine. Hij zei: ‘I do not believe that Dr. Van Mook knows anything about
this’. Later ontkende admiraal Pinke, dat dit in de laatste maanden zou zijn gebeurd.
Er is eenmaal een prauw in den grond geschoten, maar daarna zijn slechts wapens
aangehouden en zelfs rijst voor de T.R.I. is doorgelaten. Dit verhaal van den heer
Sjahrir klopt dus niet best. Wordt hem wat wijs gemaakt?
Mijn aanwezigheid bij het gezelschap van Lord Killearn in de eetzaal van des
Indes viel allerlei lieden nogal duidelijk op. Ik kan niet zeggen, dat ik den indruk
kreeg van een prettige verstandhouding tusschen talrijke van de overige gasten en
ondergeteekende.
Maandagmorgen voor de lunch met Sjahrir vergadering van de commissie-generaal
over de nota, waarin Van Mook zijn algemeene beschouwingen had gegeven2.. Van
Poll had een soort contra-memorie geschreven, die hij voorlas. Ik kan mij niet
onttrekken aan den indruk, dat hij zich in een lastig parket gevoelt, maar toch zijn
way out heeft gevonden. Deze bestaat in feite uit een scherp onderscheid tusschen
de theoretische grondslagen van het recht, ook van het recht op revolutie, en de modus
voor het practische handelen. Dit culmineert misschien in de stelling, dat hij ook na
een overgangsperiode het recht tot uittreding niet erkent, maar er direct achteraan
zegt: indien zij het toch doen, dan zullen wij hen niet met wapengeweld daar van af
houden. Het lijkt mij toe, dat dit een prachtig uitgangspunt is voor een debat in de
Tweede Kamer en nog mooier misschien als grondstelling voor een proefschrift,
maar ik meen dat de commissie-generaal verstandig doet deze uitspraak als orakeltaal
te aanvaarden, dankbaar erkennend dat men in de practijk, zooal niet hetzelfde zegt,
dan toch wel hetzelfde doet. Het zou kunnen zijn, dat dat voor de Indonesiërs precies
datgene is, waar het eigenlijk om gaat. Het slot van de vergadering was dan ook, dat
wij de geheele beschouwing haar eigen plaats hebben gegeven en met vreugde hebben
geconstateerd, dat wij hierover geen ruzie zullen krijgen, omdat wij dien theoretischen
grondslag in alle gemoedsrust buiten beschouwing kunnen laten. Het komt er

1.
2.

In april 1946 was Sjahrir met Nehru overeengekomen dat Java 500 000 ton rijst zou leveren
aan India, waar hongersnood heerste.
Zie p. 16.
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dus op neer, dat waar Van Mook in de nota uitgaat van de redeneering, dat den
Indonesiërs een soort theoretisch recht op zelfbeschikking wordt toegekend, Van
Poll daartegen zijn bezwaren tot uitdrukking bracht. De vergadering heeft dit als
zoodanig aanvaard, maar heeft zich van harte aangesloten bij de practische voorstellen,
zooals Van Poll die ten slotte heeft gedaan en zooals die in zijn nota zijn neergelegd.
Ik twijfel er geen seconde aan of dit zal ons mede-lid Van Poll een maximum aan
bevrediging schenken, meer dan de afwijzing van zijn theoretisch uitgangspunt aan
onvoldaanheid zou kunnen scheppen.
Noch De Boer, noch ik hebben verder wezenlijke critiek op de beschouwing van
Van Mook geleverd; het was alsof wij er bij voorbaat zeker van waren, dat de discussie
langs andere lijnen zou loopen.
Ten aanzien van het gesprek, dat ik met Sjahrir zou voeren, werden maar een paar
practische punten naar voren gehaald. Van Mook heeft terecht gevraagd hem er op
te wijzen, dat wij voor den toestand in Soerabaja geen enkele verantwoordelijkheid
wenschen te aanvaarden. Zoolang zij het water in de sluizen van Modjokerto
tegenhouden, bestaat een groot gevaar voor militaire botsingen, waarvoor zij in dit
geval a priori de verantwoordelijkheid krijgen. Het tweede punt betrof de vergadering
onder Lord Killearn, waarbij vastgehouden moet worden aan den eisch deze te houden
in het Britsche consulaat-generaal.
Ten aanzien van de lunch en het gesprek met Sjahrir moet ik toegeven, dat ik deze
met wat meer dan gewone nieuwsgierigheid tegemoet zag. Immers, ik had den indruk
en heb dezen nog, dat van dit gesprek wel het een en ander zou afhangen. Voor den
Oosterling zijn personen vaak belangrijker dan staatsbladen en hoezeer deze
Oosterlingen ook onder Westerschen invloed mogen staan, uit allerlei uitingen uit
het vorige jaar was mij bekend dat deze oude Oostersche waarheid ook voor hen nog
nooit heelemaal is verbleekt. Ik wist o.a. uit een brief van Goedhart, waarin hij mij
voorstelde Sjahrir in Cairo te ontmoeten, dat ook Sjahrir voor dit gesprek meer dan
gewone belangstelling moest hebben. Aan den anderen kant zat er voor mij de
moeilijkheid in, dat ik eenerzijds geneigd was tot ronduit en op den man af spreken,
doch tegenover dezen Oosterling in de noodzaak verkeerde mijzelf in dit opzicht
sterker in de hand te houden dan ik normaal geneigd ben als nuttig te beschouwen
en ook te doen. Merkwaardig was, dat ik mij van te voren ook betrekkelijk weinig
in mijn gedachten had vastgelegd. Of dit een soort geestelijke luiheid was,
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die ik wel vaker in mijzelf voel, of een gevoel van een zeker vertrouwen dat op het
moment zelf de juiste reactie op de andere persoonlijkheid zou volgen, weet ik niet.
Achteraf geloof ik, dat het goed was, dat ik mij niet al te veel had geprepareerd en
daarmede de natuurlijke vanzelfsprekendheid in het gesprek niet werd kapot gemaakt.
Ik kende dezen man niet en het was daarom natuurlijk, dat ik uitsluitend afging op
de mogelijkheid in het gesprek de juiste houding tegenover hem te vinden. De
hoofdzaak zou daarbij zijn hem tot een zekere openhartigheid te brengen, althans
voor mijzelf een meening te krijgen over de vraag of deze man oprecht is of niet.
De lunch met Killearn en Wright verliep voortreffelijk. Deze Engelschen verstaan
hun vak en hebben genoeg beheersching van de techniek der conversatie om den
toon te treffen, waardoor zij hem los kregen. Hun vroegere ervaring met hem bracht
blijkbaar mede, dat zij het in de lijn van de humor zochten en ik moet zeggen, dat
dit behoorlijk gelukte. Sjahrir is dan goedlachs en drinkt een goed glas wijn. Het
eenige zakelijke gedeelte van dit gesprek ging over Soerabaja en Lord Killearn gaf
hem den indruk, dat dit ook den Engelschen een doorn in het oog is. Ten aanzien
van den gang van de conferentie draaide Killearn op diplomatieke wijze om de
problemen heen.
Om half drie deponeerde Killearn Sjahrir en mij op zijn platje. Het gesprek begon
onmiddellijk in het Nederlandsch, dat ook Sjahrir kennelijk gemakkelijker ligt dan
het Engelsch. Ik heb het twee en een half uur durende gesprek eigenlijk in twee
stukken verdeeld. Het eerste gedeelte, dat het langste was, van volstrekt persoonlijken
aard, het tweede in mijn kwaliteit. In het persoonlijke gedeelte gaf ik hem in de eerste
plaats een kijk op de ontwikkeling van de politieke verhoudingen in Nederland en
in het bijzonder op de plaats van de Partij van den Arbeid. Ik memoreerde, dat, zoowel
hij1. als ik, ieder op eigen wijze, ons socialisten noemen en dat wij uit dien hoofde
mogen zeggen, dat, indien het aan ons, als politieke geestverwanten, niet gelukt het
probleem Nederland-Indonesië tot een oplossing te brengen, er waarschijnlijk niet
zoo iets bestaat als wat wij beiden als een oplossing beschouwen. Ik drukte hem op
het hart, dat uit dien hoofde op ons beiden persoonlijk een historische
verantwoordelijkheid rust, die ons er toe moet brengen een oplossing te scheppen.
Deze zou pas dan een oplossing zijn in onze oogen, indien de eer van beide volkeren,
ook van het mijne, zooals ik hem met nadruk zei, zou kunnen worden

1.

Sjahrir was de leider der in december 1945 opgerichte Partai Socialis.
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gered. Ik ben hier gekomen in de vaste overtuiging, dat dit met Sjahrir mogelijk moet
zijn. Mocht dit niet gelukken, dan meen ik, op grond van de geheele situatie, dat de
verantwoordelijkheid voor die mislukking, historisch gezien, op hem zou komen te
rusten, tenzij duidelijk zou zijn dat zijn volk hem in den steek zou laten. Ik heb hem
duidelijk gemaakt, dat de toestand in Nederland thans politiek zoodanig is, dat wij
als commissie-generaal onnoemelijk veel sterker staan dan het Kabinet van verleden
jaar1.. Dit immers is toe te schrijven aan de parlementaire regeering én voor een deel
ook aan het feit, dat het probleem Indonesië geen specifiek R.K. probleem is. Met
het bekende opportunisme van de Roomsch-Katholieken op ieder gebied, dat niet
specifiek R.K. is, kan men gerust aannemen dat de Roomsch-Katholieken de
oplossing, die door de commissie-generaal, met Van Poll als lid, zal worden
voorgesteld, zullen aanvaarden en de regeering daarbij niet zullen laten springen.
Dat is de kracht van den politieken toestand aan Nederlandsche zijde. Ik wees op het
congres van de Partij van den Arbeid2., dat met grote eenstemmigheid tot een zeker
inzicht was gekomen en dat m.i. den weg wijst naar een oplossing in den zin, zooals
ik boven bedoelde.
Aan het slot van deze beschouwing heb ik hem gevraagd mij nu te zeggen hoe de
politieke kracht aan Indonesische zijde ligt en of zijn delegatie er op kan rekenen,
dat een afspraak zal worden gehonoreerd door de politieke partijen. Hij begon met
in algemeenen zin bevestigend te antwoorden en motiveerde daarna de uitzondering
van het communistisch-anarchistisch blok. Hij schatte de kracht van het georganiseerd
communisme, waarvan Alimin de leider is, niet al te groot. Veel van hetgeen er
tegenaan hangt is eigenlijk meer anarchistisch; zij behooren echter ook tot de
tegenstanders van het nieuwe Kabinet3.. Dit heeft echter groote innerlijke kracht,
omdat volgens hem in dit geval de partijen er niet bij gesleept zijn, maar uit zichzelf
hebben gevraagd om aan de regeering te mogen deelnemen. De Masjoemi is

1.

2.
3.

Het kabinet-Schermerhorn (24 juni 1945-3 juli 1946) had slechts gesteund op een
noodparlement en niet op een werkelijke volksvertegenwoordiging. Dit laatste was eerst het
geval met het op 3 juli 1946 opgetreden kabinet-Beel, dat steunde op een als gevolg van de
op 17 mei 1946 gehouden verkiezingen gekozen parlement. Een der eerste daden van dit
nieuwe kabinet is geweest de instelling ener commissie-generaal, in samenstelling
representatief voor kabinet en parlementsmeerderheid.
Zie p.2, noot 2.
Het op 2 october 1946 opgetreden derde kabinet-Sjahrir.
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een groote partij, die echter over weinig prominente figuren beschikt. De P.N.I. is
de partij van de intelligentsia en van al diegenen, die op een of andere wijze bij het
bestuur waren betrokken. Hij typeerde deze partij door te zeggen: sociaal-politiek
zijn zij de liberalen van 1880. De derde groote partij is de socialistische, de Pesindo,
die weer zeer aan kracht gewonnen heeft door het feit, dat de partij Boeroeh, de tot
partij geworden vakvereeniging, zich onder de leiding van Setyadjit bij de Pesindo
heeft aangesloten, hetgeen ook trouwens voor de hand lag1..
Deze drie groote partijen dragen thans de regeering, met de communisten als eenige
politieke oppositie. Op mijn vraag, hoe dan menschen als Soetomo2. bestaan,
antwoordde hij dat wij ons daarop niet moeten verkijken. Deze man is nog wel met
de regeering mee te krijgen. Volgens Sjahrir is de eenige moeilijkheid, dat hij zichzelf
opwindt als hij spreekt. Daarna kwam ik vanzelf op de vraag hoe elementen, die,
buiten de sfeer van het politieke, als militair of als pemoeda3., zich tegen de regeering
verzetten, tot rede zullen moeten worden gebracht. Ik merkte op, dat mijn persoonlijk
uitgangspunt daarbij is, dat die plicht in de allereerste plaats op zijn regeering rust
en dat wij dit aan hem zullen overlaten, maar dat hij er toch wel rekening mee moet
houden, dat, indien ik op de fiets van Batavia naar Bandoeng ga en daar nooit aankom,
mijn vrienden waarschijnlijk toch langs militairen of politioneelen weg op eigen
gelegenheid een onderzoek zullen instellen naar wat met mij gebeurd is, m.a.w.
indien de republiek geen mogelijkheid biedt voor het practisch handhaven van de
veiligheid, hoogere organen zich verplicht zullen zien in te grijpen. Politiek gezien
zal het daarom het verstandigste zijn, indien - zelfs bij lichten twijfel - de republiek
zelf hulp zou inroepen. Sjahrir achtte dit inderdaad de beste en ook voor hem
aanvaardbare ziens-

1.

2.
3.

Hier moet Schermerhorn Sjahrir verkeerd hebben begrepen. Er bestonden drie socialistische
partijen:
1: de Partai Socialis Indonesia (Parsi), opgericht door Sjahrir;
2: de Partai Boeroeh Indonesia (P.B.I.), de tot partij geworden vakvereniging;
3: de Pemoeda Socialis Indonesia (Pesindo), de militante jongerenorganisatie.
Deze drie stonden los van elkaar; het is dus onjuist de Pesindo als verzamelnaam te bezigen.
Een fel anti-Nederlands demagoog uit Oost-Java (Boeng Tomo), wiens radiotoespraken de
gemoederen telkens tegen ons opzweepten.
Bewapende Indonesische jongere.
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wijze. Nu had ik den indruk, dat zijn instemming sterker sloeg op het overlaten van
de orde-handhaving aan de republiek dan op het laatste gedeelte van mijn betoog,
hoewel hij dat niet tegensprak. Trouwens, het was heelemaal mijn indruk, dat het
soms wel eens moeite kostte om hem op bepaalde punten tot tegenspraak te dwingen.
Zoo hebben wij een aantal punten besproken. Ik heb hem ook mijn zienswijze
gegeven van personalistisch1. standpunt uit, dat practisch voert tot de toepassing van
het federatieve beginsel. Ik heb den nadruk gelegd op het feit, dat ook functies zullen
moeten worden vervuld door organen, die door Indonesië en door Nederland
gemeenschappelijk worden gecreëerd; dat voor mij daarin de geheele aanvaarding
hunnerzijds van het samengaan was gelegen en dat daarvoor, ook indien beide deelen
een eigen grondwet hebben, een gemeenschappelijk statuut zal moeten worden
gemaakt. Met dezen gedachtengang heeft hij onomwonden zijn instemming betuigd
en gezegd, dat langs deze lijnen zeker kon worden gewerkt.
Op een gegeven oogenblik maakte ik in het verlengde van deze discussie min of
meer gekscherend de opmerking, dat wij hier niet bij elkaar zaten om al vast een
regeling te maken. Daarmede was hij het natuurlijk eens, maar intusschen waren er
van weerskanten toch een aantal gedachten gelanceerd, die met deze regeling verband
hielden.
In dit gesprek en eigenlijk ook al tijdens de lunch heb ik telkens den indruk
gekregen, dat de figuur van Soekarno ook voor dezen man zekere moeilijkheden in
zich bergt. In het Engelsche gesprek over de ziekte van Soekarno merkte ik heel
duidelijk, dat er van een intieme vriendschap tusschen deze twee waarschijnlijk geen
sprake is. Hij sprak ten minste met erg weinig warmte over deze figuur. Ik heb er
ook niet achter kunnen komen of Soekarno nu de leiding van de P.N.I. heeft. Ik kreeg
den indruk, dat dat zeker niet het geval is en dat men hoogstens kan zeggen, dat hij
op de P.N.I. steunt.
Geleidelijk is dit gesprek overgegaan naar het tweede gedeelte, waarin ik de mij
opgedragen zakelijke bespreking als voorzitter der commissie-generaal heb gevoerd.
Ik heb hem in zeer duidelijke termen over Soerabaja gesproken en gezegd, dat deze
situatie in normale omstandigheden, zonder besprekingen in het vooruitzicht, al lang
haar oplossing zou hebben gevonden door militaire actie onzerzijds. Wij doen dit
niet om den psychologischen achtergrond voor de onder-

1.

Onder personalistisch socialisme wordt die maatschappijvorm verstaan, welke uitgaat van
de onvervangbare waarde der menselijke persoonlijkheid.
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handelingen niet te bederven. (Ik verzweeg maar, dat de Engelschen het verbieden.)
Daar hoort echter als parallel loopende daad van de republiek bij, dat men water
geeft en niet toegeeft aan die elementen, die hun machtsgevoelens botvieren in de
gedachte, dat zij de Nederlanders nu eens ergens goed in de knel hebben. Bovendien
voegde ik er aan toe, dat, zoowel hij als ik, ja zelfs zijn generaals en ook onze
generaals, om dit conflict in Soerabaja geen hap minder eten, maar dat dit geval
uitgevochten wordt op de ruggen van enkele honderdduizenden Indonesiërs, wier
rijstoogst verdroogt. Hij heeft mij beloofd hier direct maatregelen te zullen nemen.
Het is een beetje vervelend, dat ik bij een dergelijke toezegging dan eigenlijk het
gevoel krijg: Wat stelt dat voor? Grijp ik hierbij niet in de watten? Killearn zou
Dinsdagmorgen 10 uur met kracht op deze zaak terugkomen.
Het volgende punt betrof de komende conferentie. Wij waren het er snel over eens,
dat die in twee gedeelten moet uiteenvallen: zeer snel een accoord over de beginselen
en daarna een zeer uitvoerige, in vele gemengde commissies uiteenvallende,
technische onderhandeling over de republikeinsche en ook de gemeenschappelijke
organen, die in dit land zullen moeten worden geschapen. Voor het eerste noemde
ik als einddatum 1 November, het tweede gedeelte schatte ik op een jaar. Met het
eerste ging hij accoord, van het tweede gedeelte meende hij dat het misschien nog
wel langer zou kunnen duren. Bij dit laatste was het opmerkelijk, dat hij er direct op
wees, dat dan voor de militaire vraagstukken het eerst een commissie zou moeten
worden gevormd, en dat hij meende, dat dit misschien het lastigste onderwerp zou
zijn. Ik heb dit onderschreven onder het motto, dat militairen nu eenmaal in de wereld
gehuurd worden om te schieten en dat zij daar op het oogenblik blijkbaar moeilijk
van af te brengen zijn; dat zij in de politiek soms gevaarlijk zijn: zie de heeren, die
de republiek op de wapenstilstandsbesprekingen heeft losgelaten. Ik herinnerde hem
daarbij aan een opmerking uit het eerste gedeelte van ons gesprek, waarbij ik er sterk
den nadruk op had gelegd, dat iemand, die van de overtuiging uitgaat, dat er een
oplossing zal komen, op allerlei details anders onderhandelt dan iemand, die hierin
niet gelooft of er misschien zelfs heimelijk tegen is. De onderhandelingen over den
wapenstilstand van de zijde van de republiek geven een typisch voorbeeld van lieden,
die niet met vrede rekenen. Wanneer wij straks een basic agreement hebben gesloten
en wij gaan spreken over de militaire en politieke organisatie, dan mag dit soort
lieden wel behoorlijk in de gaten worden gehouden.
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Vervolgens kwam het meest concrete en daarom moeilijkste punt: de vergadering
van volgende week. De bedoeling was om de openingsvergadering te houden met
een delegatie, aan welker hoofd Soekarno en Hatta zouden staan. Dit zou voor ons
de noodzaak meebrengen naar het binnenland te gaan. In dit opzicht was wel
merkwaardig, dat hij mij vertelde, dat Soekarno niet in Batavia durft te komen en
dat, indien Hatta het wel zou durven en zou gaan, talloozen in het binnenland hem
dit zouden beletten, omdat algemeen de overtuiging heerscht dat wij deze beide
heeren niet ongemoeid zullen laten. Ik heb hem gezegd, dat bij den huidigen stand
van zaken Soekarno waarschijnlijk in zijn huis te Batavia minstens even veilig zou
zijn als ik in Djokja, indien beide regeeringen voor deze veiligheid instaan. Ik heb
hem duidelijk gezegd, dat er onzerzijds in het begin van de onderhandelingen geen
sprake van kon zijn, dat de commissie-generaal een reis naar Djokja zou ondernemen.
Ik begreep dit ook niet uit het oogpunt van de republiek. Waarom zou deze op de
eerste vergadering, onder leiding van de Engelschen, waar niets dan formeele kwesties
worden behandeld, alle zeilen bij de mast trekken? Ik gaf hem als mijn persoonlijke
meening te kennen, dat de commissie er heel wat minder bezwaar tegen zou hebben
om de overeenkomst in Djokja te onderteekenen; wij zouden dan immers toch de
handteekening van Soekarno noodig hebben. Bovendien zou na het bereiken van een
formeele overeenstemming voor ons de toestand ook principieel een andere zijn
geworden. Ik wist hiermede ook het standpunt van Van Poll te hebben weergegeven.
Het moeilijke met Sjahrir is, dat hij in zoo'n geval zegt: ‘Ik ben het volkomen met
U eens, maar begrijp goed, dat wij allerlei menschen achter ons hebben, die Djakarta
niet vertrouwen.’ Ik wees hem er op, dat deze stad toch met groote waarschijnlijkheid
de federale hoofdstad zal worden en dat het dus volkomen logisch is, dat wij elkander
daar ontmoeten en dat op hem de plicht rust dergelijke overwegingen dan maar aan
zijn menschen duidelijk te maken, zooals wij dat ook doen op het oogenblik. Gaan
wij telkens uit den weg, dan is het zeker dat wij geen resultaat bereiken. Hier ergens
plaatste hij de opmerking, dat, indien ik dat zoo betuig, zij dit volledig kunnen
aanvaarden, omdat zij 100 % vertrouwen in mijn persoon hebben, maar dat hij voor
de moeilijkheid staat deze dingen aan anderen duidelijk te maken. Ik heb hem
aangeraden de consequenties van zijn uitspraak te trekken en zich te dier zake op
mijn stellige meening te beroepen. Bovendien meende ik dat de eerste vergadering
nu toch niet zal
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plaats vinden voor de publicatie van de nieuwe ministerslijst1.. Dat beteekent, dat de
republiek een delegatie kan samenstellen, waarbij de bevoegdheid van Soekarno
vanzelfsprekend op Sjahrir wordt overgedragen.
Het slot van deze discussie was, dat hij als conclusie aanvaardde, dat volgende
week Maandag, 7 October, de eerste vergadering zal plaatsvinden, die gedeeltelijk
openbaar zal zijn. Zij zal worden gehouden in het Britsche consulaat-generaal onder
voorzitterschap van Lord Killearn. Tegenover de Nederlandsche delegatie, die bestaat
uit de commissie-generaal, met Dr. Idenburg als plaatsvervanger van den
luitenant-gouverneur-generaal, plaatst de republiek een delegatie met aan het hoofd
Soetan Sjahrir, verder Amir Sjarifoedin met als plaatsvervanger Soedarsono, Dr.
Roem als vertegenwoordiger van de Masjoemi en Soesanto, oud-burgemeester van
Madioen, als vertegenwoordiger van de P.N.I. Idenburg kwalificeerde deze later
tegenover mij als een sterke republikeinsche delegatie. Zoowel Roem als Soesanto
schijnen voor ons zeer aanvaardbare figuren te zijn.
Ten slotte bracht Sjahrir naar voren of het niet gewenscht was in zooverre van het
plan van de voorbereidingscommissie2. af te wijken, dat ook de verdere vergaderingen
onder voorzitterschap van Lord Killearn zouden plaats vinden. Ik heb mij daar ten
stelligste tegen verzet en hem gezegd, dat het bij ons beiden, over tien jaar terugziend
op geslaagde besprekingen, een gevoel van schaamte zal moeten wekken, dat wij
niet in staat zijn geweest deze zaak als verantwoordelijke partijen samen te regelen,
zonder er een derde in te betrekken, dien wij er liever niet in hebben. Hij gaf mij toen
wel weer een merkwaardige tegenmotiveering: in allerlei kringen in het binnenland
gelooft de meerderheid heelemaal niet in de mogelijkheid van een accoord. Dezulken
meenen, dat het toch weer op niets zal uitloopen. Is er dan een neutrale Engelschman
bij geweest, dan kan men aan den onzij-

1.

2.

Dat geschiedde op 2 october 1946. Op die datum trad het derde kabinet-Sjahrir op, dat tot
27 juni 1947 aan het bewind is gebleven. De belangrijkste leden waren Soetan Sjahrir,
minister-president en tevens minister van Buitenlandse Zaken; Hadji Agoes Salim,
vice-minister van Buitenlandse Zaken; mr. Mohammed Roem, minister van Binnenlandse
Zaken; mr. Soesanto Tirtoprodjo, minister van Justitie; mr. Sjafroedin Prawironegara, minister
van Financiën; dr. A.K. Gani, minister van Economische Zaken; mr. Amir Sjarifoedin,
minister van Defensie; Setyadjit, vice-minister van Verkeer; Mohammed Natsir, minister
van Voorlichting; dr. Leimena, vice-minister van Volksgezondheid, en Soedarsono, minister
van Staat.
Zie p. 7, noot 2.
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digen derde vragen een verklaring te geven van den gang van de onderhandelingen
en van de gronden, die tot mislukking hebben geleid. Het was ons beiden duidelijk
dat het uitgangspunt van deze lieden en van ons volstrekt verschillend is en dat wij
in dit opzicht aan ons standpunt moeten vasthouden.
Hij zal Woensdag of Donderdag naar Djokja gaan en trachten dit voorstel aanvaard
te krijgen. Hij rekent er op Zaterdag of Zondag weer terug te zijn en het zal goed
zijn, indien ook de commissie-generaal dan terug is1., ten einde een laatste definitieve
afspraak te kunnen maken. Of de zaak lukken zal, hangt er dus heelemaal van af of
Sjahrir het nieuwe Kabinet van de juistheid van onzen ge dachtengang kan overtuigen.
Bij vijven was het gesprek ten einde. Ik heb er in korte woorden Killearn de
zakelijke kanten uit medegedeeld en heb ook verder tegenover de commissie-generaal
geen uitvoerig en systematisch verslag uitgebracht.
Vraagt men mij nu of Sjahrir in dit gesprek volkomen eerlijk is geweest, dan moet
ik zeggen dit uitermate slecht te kunnen beoordeelen. Waar het zijn persoonlijke
instelling betrof, had ik den indruk dat dit stellig wel het geval was. Sluyser zei mij
later, dat hij op hem een nogal leugenachtigen indruk had gemaakt. Ik kan dat niet
bevestigen. Veel zal afhangen van de resultaten, die hij aan het eind van de week
meebrengt. Gaat alles volgens het afgesproken programma, dan is dat een gunstig
verschijnsel, niet alleen omdat hij mij dan blijkbaar niet belogen heeft, maar vooral
omdat hij kans ziet zijn Kabinet mee te krijgen. Komt er een kink in de kabel, dan
is er ruimte voor twee veronderstellingen, nl. dat hij tegen mij ja zegt en ook in Djokja
ja zegt, maar anderen neen zeggen; het is dan echter ook mogelijk, dat hij tegen mij
ja zegt en zelf in Djokja ook neen zegt. Mocht dat laatste waar zijn, dan ziet de
toekomst er uiterst somber uit. Het zal alleen moeilijk zijn om hiervoor een bewijs
in handen te krijgen. Voorlopig ben ik geneigd deze somberste van alle
veronderstellingen ter zijde te leggen.
Verder had ik Maandagavond een interview met den vertegenwoordiger van U.P.,
Clurman. Samkalden had hem geïntroduceerd voor een paar vragen; het bleek een
formeel exclusief interview te moeten worden. Ik heb hem dat gegeven, omdat hij
zich bereid verklaarde

1.

Uit Pangkal Pinang, zie p. 16.
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den tekst onmiddellijk uit te werken en aan mij ter goedkeuring voor te leggen. Dat
geschiedde niet alleen, maar ik had bovendien de gelegenheid den tekst door de
geheele commissie-generaal te laten goedkeuren.
In dit gesprek zijn wel een paar dingen weggegeven en Clurman gevoelde zich
kennelijk in zijn schik met dit resultaat. Van Mook meende - zonder dat hij daar
overigens bezwaar tegen maakte - dat Den Haag misschien wel eenig protest zou
aanteekenen. Ik heb hem echter gezegd, dat ik dan met kracht terug zou slaan. Wij
hebben nu bijna een jaar kwaad gesproken van de voorlichting, die de hier aanwezige
journalisten aan de wereld geven. Ik wil een poging doen om met deze menschen op
beteren voet te komen en er voor zorgen, dat zij ons minstens even goed gelooven
als de republiek. Daarvoor is het noodig, dat wij hen in hun beroepsuitoefening
behulpzaam zijn en nieuws verschaffen, dat, zonder ons in de vingers te snijden,
voor hen minstens even waardevol is als de verhaaltjes van de republiek. Dat kan
vrij gemakkelijk, omdat het mogelijk moet zijn hen te laten zien, dat wij
geloofwaardiger zijn. In dit gesprek met Clurman kreeg ik voor het eerst den indruk,
dat deze knaap nu bereid is mij meer te gelooven dan Soedarsono. Ik beschouw dit
als een waardevolle overwinning.
Van Mook had groot pleizier om dit betoog. Hij zei: ‘Nu zie je het zelf eens, zoo
zit ik al een jaar.’
Maandagavond kwart voor twaalf verscheen Sanders aan mijn bed met de
ontwerp-toespraak voor de openbare eerste zitting, waarin Killearn en Wright een
paar wijzigingen voorstelden, beide natuurlijk kleine verzwakkingen, zoowel naar
de zijde van de Engelschen als naar die van de republiek. Ik had daartegen geen
bezwaar. 's Nachts zou dit nog in orde worden gemaakt en Dinsdagmorgen een
Engelsche en Nederlandsche tekst ter hand worden gesteld aan Sjahrir. Ik ben
benieuwd naar zijn toespraak.
Dinsdagmorgen om half zeven start naar Pangkal Pinang1.. Een groote verzameling
Nederlanders van allerlei slag en politiek, Chineezen, Arabieren en ook Indonesiërs,
wat deze laatsten betreft in

1.

Zie hierboven p. 14. Het verslag der conferentie, waaronder de hier bedoelde rede van Van
Mook, is afgedrukt onder de Bijlagen van de Handelingen der Staten-Generaal, Tweede
Kamer 1946-1947, onder nummer 376. De hoofdpunten der besprekingen zijn samengevat
in een door de Regeringsvoorlichtingsdienst uitgegeven brochure onder de titel: Pangkal
Pinang, werkelijkheidszin der minderheden.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

28
hoofdzaak in de delegatie van Van Mook. Dinsdagmorgen om tien uur openingszitting
met een toespraak van Van Mook. Ik vond het een knap stuk van een man, die zich
hier verdedigt tegenover zijn scherpste oppositie. Uit Chineesche kringen verneemt
men duidelijk het bezwaar tegen publieke uiting van hun meening met het oog op
het groote gevaar, dat de Chineezen in de republiek loopen. Dit is natuurlijk niet
denkbeeldig, omdat hier ook republikeinsche journalisten zijn, die in Rajat en
dergelijke bladen de mogelijkheid hebben om ieder soort vuil over de Chineezen in
de republiek uit te storten.
Gistermiddag verder excursie naar de Banka-tinmijnen, zeer interessant, maar
doodelijk vermoeiend met het oog op de vier uur slaap, die wij in het laatste etmaal
hadden genoten.
Vanmiddag om half drie begint de volgende vergadering, waarin algemeene
beschouwingen worden gehouden, een slaapverwekkende bezigheid.

Maandagmorgen, 7 October 1946
Pangkal-Pinang is voor ons achter den rug. Zaterdag om half een kwamen wij weer
in Batavia aan ter voorbereiding van de conferentie van vandaag. Het eerste punt
was, dat Clurman Sanders er op opmerkzaam maakte, dat het zeer ongewenschte
reacties zou hebben, indien Van Mook de conferentie van heden niet zou bijwonen.
Men zou daar van alles uit kunnen fantaseeren: achteruitstelling van de beteekenis
van deze conferentie of oneenigheid tusschen Van Mook en de commissie-generaal.
Aanvankelijk steigerde ik tegen dezen gedachtengang, misschien een beetje, omdat
wij zelf niet op de gedachte waren gekomen in onze bespreking van Zaterdagmorgen
in Pangkal Pinang. Overleg met Idenburg leidde toch tot toegeven aan deze
overwegingen en om half zes telefoneerde ik met Van Mook, die er direct mee
instemde. Ik kreeg tusschen de regels door het gevoel, dat hij dit bij de zaak betrekken
van zijn persoon in den grond toch niet onaangenaam vond. Gezien het vele, dat hij
op het gebied van onderhandelingen met de republiek reeds heeft doorstaan, kan ik
mij deze reactie ook eerlijk gezegd wel begrijpen.
Zondagmorgen had ik een gesprek met Idenburg en generaal Spoor op verzoek
van deze beide heeren. Ik kreeg den indruk, dat het Spoor er om te doen was mij
eens den militairen gedachtengang goed duidelijk te maken. Ik maakte hem natuurlijk
ook het verwijt, dat wij den stelligen indruk hebben dat er in het leger, weliswaar
misschien
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geen eigen politiek wordt gevoerd, maar dat er toch een zoodanig volume van het
officierscorps tegen de regeeringspolitiek is, dat onwillekeurig het effect hetzelfde
is. Ik noemde hem het voorbeeld van den man, die uit Indië kwam en in Nederland
voordrachten hield voor de troep en zijn college aanving met de mededeeling, dat
leden van de Partij van den Arbeid verzocht werd maar weg te gaan. Ik vertelde hem
dat wij hiertegen hadden geprotesteerd, maar dat het kennelijk niet gelukt was om
dezen man te ecarteeren. Hij klaagde van zijn kant er over, dat er van regeeringswege
weinig inzicht was gegeven in de te volgen politiek. Ik neem aan, dat dat gedeeltelijk
wel juist is. Toch is ook dat geen willekeur van de politieke leiding, maar een gevolg
van den gang van zaken. Thans is de tijd aangebroken, dat er in dit opzicht meer
mogelijkheden voor de voorlichting bestaan. Hij wees er op, dat voor den gewonen
officier in het veld en ook voor den soldaat het conflict hieruit bestaat, dat hij aan
den eenen kant ziet onderhandelen met de republiek en aan de andere zijde militair
het gevoel heeft, dat de republiek bezig is in elkaar te zakken. Hij denkt dus vanzelf:
politici zwijg nog even, dan knappen wij straks dit zaakje in een handomdraai op.
Trouwens ik moet toegeven, dat deze plausibele redeneering aan alle kanten telkens
opduikt. In het bijzonder Van Poll wordt hiermede kennelijk regelmatig van buiten
af bewerkt. Ik plaats hiertegenover, dat dit, internationaal gezien, short view policy
is; dat wij bij de onderhandelingen van deze wijsheid wel degelijk gebruik moeten
maken, maar dat het ons beleid in de hoofdlijn niet kan beïnvloeden. Gelukkig is De
Boer het met dezen gedachtengang altijd eens. Ten slotte sprak ik met generaal Spoor
af, dat, zooals De Boer al eens eerder had voorgesteld, binnenkort een vergadering
zal plaatsvinden van de commissie-generaal met de militaire leiding, waarin beide
gelegenheid krijgen hun standpunt uiteen te zetten en wij ook van onzen kant een
poging kunnen doen om eenig inzicht te geven in de politieke gedachtenlijn van dit
oogenblik.
Daarna, van kwart over een tot vier uur, lunch en gesprek bij Lord Killearn met
Wright en Sjahrir. Wij maakten de agenda op voor de vergadering van vandaag en
bespraken een aantal punten. In het algemeen was deze bespreking zeer bevredigend.
Ook bevredigend, omdat Lord Killearn Sjahrir ten aanzien van een paar militaire
punten duidelijk onder druk zette. Ik heb Sjahrir uiteengezet, dat, indien wij niet
slagen in het treffen van een overeenkomst inzake het staken der vijandelijkheden,
de soort eenzijdige wapenstilstand, die nu door het Britsche hoofdkwartier aan ons
is opgelegd, niet kan worden ge-
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handhaafd. Zoowel het verbod tot patrouilleeren vijf mijl voorbij de frontlijn als de
situatie in Soerabaja, waarbij de republikeinen ondanks de belofte van Sjahrir van
verleden week1. nog altijd geen water geven, kan niet worden gehandhaafd. Dan zal
ook militaire actie onzerzijds onherroepelijk aan de orde komen. Lord Killearn
bevesstigde wholeheartedly deze zienswijze. Het resultaat was in ieder geval, dat
Sjahrir beloofde Zondagavond nog met Soekarno te zullen telefoneeren. Ik geloof,
dat het mij gelukt is hem duidelijk te maken, dat ook zijn gezicht met deze zaak is
gemoeid. Wij kunnen hierover naar buiten niet blijven zwijgen, wanneer geen
bevredigende oplossing wordt bereikt. Het zal dan voor de wereld duidelijk zijn, dat
zelfs op dit niveau door allerlei krachten in de republiek een zelfstandige politiek
wordt bedreven, die door de republikeinsche regeering kennelijk niet kan worden
doorbroken.
Nadat ik 's middags een beetje had gerust, vertelde Sanders mij om zes uur, dat
Van Poll kennelijk nerveus was. Hij schreef dit toe aan het gevoel, dat hij er naast
stond en de zaken door mij werden behandeld. Zoo ging hij blijkbaar van de
veronderstelling uit, dat ik Spoor had uitgenoodigd en hij zou daar graag bij zijn
geweest. Met Sanders besprak ik ook de kwestie, wie er in de verschillende
commissies voor ons zitting zouden moeten nemen. Hij raadde zeer sterk aan Van
Poll daarin zooveel mogelijk te betrekken. Ik moet toegeven, dat bij mij even een
zekere kriebeligheid opkwam bij dezen gedachtengang. Toch geloof ik, dat het
politiek gezien volkomen juist is om Van Poll zooveel mogelijk in de boot te krijgen.
Ook het geval Maassen, die er nog altijd op een vreemde manier bijhangt, irriteert
Van Poll kennelijk een beetje. Ik kan niet anders zeggen dan dat dat mijn schuld niet
is. Ik heb niet het voorstel gedaan om menschen mee te nemen, waarvoor kennelijk
geen duidelijke functie was aan te wijzen. Toch geloof ik, dat wij op den duur voor
Maassen wel een oplossing vinden. Tot op zekere hoogte kan ik mij de geprikkeldheid
van Van Poll over dit geval wel voorstellen. Het moet echter niet vergeten worden,
dat er ook een stukje zelfverwijt in zal schuilen, omdat hij dezen man kennelijk
dingen beloofd heeft in zijn gesprek met hem, die nu niet worden gerealiseerd.
Het gevolg van dit gesprek is in ieder geval geweest een bepaalde tactiek
mijnerzijds in de vergadering van 's avonds negen uur, waarin ik de heeren Van Poll
en De Boer verslag heb gedaan en waarin wij de

1.

Zie p. 23.
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toekomstige werkwijze met openhartigheid hebben besproken. Ik heb ronduit gezegd,
dat ik eigenlijk Van Poll graag overal bij zou hebben en hem dus op die gronden ook
in de commissie voor de truce (staking der vijandelijkheden) zou willen opnemen.
In den loop van het gesprek werd het echter duidelijk, dat wij na iedere zitting van
deze commissie in eigen kring met de deskundigen en alle leden van de
commissie-generaal het besprokene nader zouden moeten behandelen en onze
gedragslijn uitstippelen. Toen werd het aan ieder duidelijk, dat de aanwezigheid van
Van Poll in de commissie zelf in belangrijk mindere mate noodzakelijk was. De
heeren kwamen toen zelf tot de conclusie, dat in dit geval een afvaardiging onzerzijds
van Van Mook en ondergeteekende voldoende was te achten.
Met betrekking tot de richtlijn voor de bespreking, die Sjahrir en ik vanavond om
vijf uur zullen hebben, hebben wij algemeen aanvaard dat het verstandigste is om
de republikeinen nu maar eens te laten zeggen op welke punten zij een zekere vrees
koesteren voor de ontmoeting tusschen het Nederlandsch bestuur en de organen van
de republiek. De gedachtengang is om dan te trachten, nadat zij hun verlangens
hebben uiteengezet, een beeld te ontwerpen van de wijze, waarop de Nederlandsche
organen met de republiek kunnen samenwerken. Geen algemeene staatsrechtelijke
theorie, maar liever beginnen met den practischen kant om dan ten slotte te eindigen
met een op deze practische methode passende staatsrechtelijke formule. Gelukkig
zagen wij dat ook Sjahrir in zijn openingstoespraak een appèl doet op het gezonde
verstand. Zoo is het inderdaad. De delegaties zullen langs den weg van het gezonde
verstand tot oplossingen moeten komen, die zij vertalen in woorden en beelden, die
in de emotionele sfeer van het binnenland van Java zoowel als in die van Nederland
verkoopbaar zullen moeten zijn. In deze formuleering ligt taak en werkwijze van de
commissie-generaal bij de komende onderhandelingen vast.

Woensdagmiddag, 9 October 1946, 12.30 uur
Vanmorgen de eerste vergadering van de commissie voor de truce1..

1.

In deze wapenstilstand-commissie hadden van Britse zijde zitting: Lord Killearn (voorzitter),
Wright (zijn voornaamste medewerker, welke hem door het Foreign Office was toegevoegd),
alsmede generaal Forman; van Nederlandse zijde: Van Mook (met als plaatsvervanger
Idenburg), Schermerhorn, generaal Spoor en admiraal Pinke (met als plaatsvervanger kapitein
ter zee Willinge); van Indonesische zijde: Sjahrir en Soedarsono, met als voornaamste adviseur
Soedibio.
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Het resultaat is voorloopig uitermate bevredigend. Maandag, vóór het groote diner,
had ik een bespreking met Sjahrir hier in mijn kamer, waarover ik niet erg gelukkig
was. Ik had het eigenaardige gevoel, dat ik met een botte afwijzing van een of andere
gedachte erg gelukkig zou zijn geweest. Het duwen in een hoop watten is een
vermoeiende bezigheid. Hij was niet erg onpleizierig, maar om een of andere reden
buitengewoon ver af van de neiging om ook maar op eenigerlei kwestie een antwoord
te geven, waaraan consequenties waren verbonden. Ik stelde hem de vraag, waar wij
volgens zijn meening de zaak moesten aanpakken, maar ik kreeg daarop slechts
ontwijkende antwoorden. Ik heb hem toen nog eens duidelijk en positief gezegd wat
ik van den toestand dacht, maar ook dat bracht weinig uitkomst. Ik had Maandagavond
op het diner van Killearn een beetje een beroerd gevoel en vertrouwde die gedachte
ook even aan Killearn toe.
Dinsdagmorgen kwam ik bij Sjahrir en had toen een onderhoud, dat een volstrekt
ander karakter droeg. Wij kwamen toen te spreken over de truce-commissie en
daarmede schoten wij plotseling veel sneller op, toen hij eenmaal de opmerking had
gemaakt dat er aan zijn kant altijd groote vrees bestond, omdat men eigenlijk in het
geheel niet wist welke militaire bezetting wij op Java en Sumatra hadden en welke
plannen daarmede bestonden. Hij vroeg mij of wij bereid zouden zijn cijfers te
produceeren. Ik heb hem toen direct geantwoord, dat dit de logische consequentie
was van de wederzijdsche stabilisatie van de militaire positie en dat hij die getallen
zonder meer kon krijgen. Bovendien werden wij het direct eens over het scheppen
van een gemeenschappelijk orgaan1., dat op het hoogste niveau alle regelingen van
technischen aard, die uit de wapenstilstand voortvloeien, zou moeten maken en
bovendien als arbitrageorgaan zou kunnen dienen bij geschillen, die uit de toepassing
daarvan mochten ontstaan.
Na over allerlei dingen nog een tijdje te hebben doorgepraat, waarbij ik in mijn
indruk van een zekere bereidwilligheid alleen maar werd versterkt en na het bekijken
van de mooie schilderijenverzameling in dit huis van Soekarno, verdween ik na ruim
anderhalf uur met een kennelijk opgelucht gemoed.
Daarna in den loop van den dag besprekingen gevoerd in de commissie-generaal
met de militairen, waarvan de notulen een beeld geven. Spoor was in deze
besprekingen uiterst pleizierig. Alleen begon
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De Commissie-Generaal in paleis Rijswijk (begin oktober 1946).
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Batavia, 7 oktober 1946
Lord Killearn opent te 10 uur de eerste bijeenkomst van de Nederlandse en republikeinse delegaties,
ten einde tot een politiek akkoord te geraken inzake de toekomstige status van Indonesië.
Van links naar rechts: Van Mook, Schermerhorn, Killearn, Wright en Sjahrir.
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Lord Killearn tijdens zijn openingstoespraak in het Britse consulaat-generaal. Batavia, 7 oktober
1946
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Openingswoord van Schermerhorn, die aldus eindigde: ‘Laat ons bedenken dat de oogen van
ontelbaren op ons zijn gericht. Moge het ons gegeven zijn, niettegenstaande dat, in het volle besef
onzer verantwoordelijkheid, in het aangezicht van Hem, Die ook het lot van volkeren richt, zonder
omzien den weg te gaan, die leiden zal naar het herstel van vrijheid en voorspoed, van vrede en recht,
in Indonesië en in Nederland beide.’
Van links naar rechts aan de tafel: Van Poll, Van Mook, Schermerhorn en Killearn.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

33
hij met te zeggen, dat de kwestie van die getallen toch eigenlijk larie moest zijn,
omdat hij al vaker getallen had genoemd. Toch heb ik later van Sjahrir den indruk
gekregen, dat deze onwetendheid aan zijn kant in ieder geval wel bestond.

Zondagmorgen, 9 uur, 13 October 1946
De laatste dagen is er van dit verslag helaas niet veel gekomen. Toch is er wel het
een en ander gebeurd. Woensdagmorgen om 10 uur hadden wij de eerste vergadering
van de truce-commissie1.. Ik had den vorigen avond de bespreking met de militairen
besloten met de opmerking, dat ik nieuwsgierig was welk verschil er zou bestaan
tusschen de uitlatingen van Sjahrir in ons particulier gesprek en op de vergadering.
Tot mijn groote vreugde kon ik vaststellen, dat er eigenlijk heelemaal geen verschil
was. Lord Killearn was volledig ingelicht en de heele vergadering werd dus geleid
overeenkomstig den inhoud van het gesprek met Sjahrir en, omdat hij kennelijk nog
op hetzelfde standpunt stond, liep alles volkomen vlot en glad. Op een gegeven
oogenblik, toen duidelijk bleek dat wij het kennelijk eens waren, formuleerde Killearn
plotseling de resolutie No. 12., waarin vastgesteld werd dat wij besloten tot een
wapenstilstand op de basis van een stabilisatie van de huidige militaire kracht, aan
den eenen kant de Indonesische en aan den anderen kant de geallieerde, dat wil dus
zeggen de som van Engelschen en Nederlanders. Daarmede was voor ons het probleem
van het binnenbrengen van de 7-December-divisie ook van de baan. Alleen was op
dat moment reeds besloten om in een middagvergadering de getallen te produceeren.
Verder werd vastgesteld, dat drie generaals 's middags om half vier bij elkaar zouden
komen, nl. Spoor, Forman en Soedibio, om the terms of reference (reglement) voor
de technische subcommissie3. op te stellen.
Wij reden verheugd naar huis en het was te mooi om waar te zijn. Het eenige punt
was, dat Sjahrir op een oogenblik opmerkte, dat hij deze zaak toch wel in de plenaire
vergadering aangenomen wenschte

1.
2.

3.

Zie hierboven p. 31.
Deze luidde: ‘It is recorded that both sides accept the principle of a truce on the basis of
stabilising the present military position and balance of Allied and Indonesian forces.’ Zie
Smit, Het akkoord van Linggadjati, p. 39.
Deze technische subcommissie zou worden belast met het plaatselijk toezicht op de naleving
van het bestand en haar richtlijnen ontvangen van de joint truce commission.
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te zien. Wij hebben dit natuurlijk direct aanvaard, maar het was volkomen duidelijk
dat de oorzaak van deze overweging lag in het feit, dat Sjahrir de verantwoordelijkheid
over een zoo breed mogelijk vlak wenschte uit te spreiden. 's Middags kwamen wij
weer bij elkaar. Ik had den indruk, dat Sjahrir werkelijk schrok van de getallen van
onze militaire kracht op 30 November1.. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ook ik nooit
gedacht had, dat wij hier thans in West-Java in totaal 56 000 man zouden hebben. 4
000 man aldaar dan helemaal. Ik kon mij zijn schrik dus best voorstellen. Bovendien
ben ik er wel achter gekomen, dat hét probleem voor hen ligt in de meening van de
militairen. Agoes Salim vertelde mij Vrijdagavond op de cocktailparty van den
Chineeschen consul-generaal o.a. dat deze zaak in het Kabinet was besproken en wel
was aanvaard, maar, zei hij, generaals zijn natuurlijk overal hetzelfde op de wereld:
die achten zichzelf onmisbaar. Hieruit was te verstaan dat Sjarifoedin en in het
bijzonder Soedirman waarschijnlijk tegen deze zaak zijn geweest.
Op dezelfde coctailparty gaf Sjahrir later uitdrukking aan zijn vrees, dat deze
groote getallen in West-Java toch agressieve bedoelingen verrieden, omdat, als wij
b.v. zoo bevreesd waren voor de situatie te Medan, een bezetting van 4000 man
aldaar dan helemaal niets voorstelde, terwijl die 56 000 man in West-Java
daartegenover ongemotiveerd zou zijn.
Op de vergadering van Woensdagmiddag eindigde Sjahrir dan ook met vrij koppig
vast te houden aan de noodzakelijkheid van uitstel, ten einde hem gelegenheid te
geven een paar hooge militairen uit Djokja te laten overkomen, o.a. den chef staf
Oerip. Eigenlijk had Soedirman natuurlijk moeten komen, maar het is wel duidelijk
dat die meent zijn huid in Batavia niet veilig te kunnen achten. Sjahrir
verontschuldigde zich en zei, dat dit nu eenmaal tot de nadeelen behoorde, die
verbonden waren aan het vergaderen in Batavia.
Hoewel ik niet kan verheelen, dat er eenige teleurstelling heerschte op de
vergadering, begreep toch ieder eigenlijk de redelijkheid van dit verzoek. Zooals
Sjahrir mij later zei, vond hij het verstandiger om de militairen te voren te overtuigen
in plaats van ze voor een fait accompli te stellen, in welk geval hij dan vrijwel de
zekerheid zou hebben gehad van moeilijkheden later. Hij heeft Oerip direct
getelegrafeerd, maar een beeld van de situatie kan misschien zijn, dat Oerip en zijn
vriendjes pas Zaterdagavond uit Djokja wenschten af te reizen,

1.

Nl. 91 200. De sterkte der geregelde Indonesische troepen bedroeg 140 000 op Java en
Madoera en 60 000 op Sumatra.
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zoodat zij pas vanmorgen in Batavia konden arriveeren. Nu moet vandaag de slag
vallen. Ik had Sjahrir aangeboden om, indien hij dit nuttig achtte, eventueel ook
Zondag bij hem thuis met deze heeren te spreken en hun een inzicht te geven in onze
opvattingen. Hij greep dat met twee handen aan, dus ik vermoed dat ik vandaag wel
zal moeten optreden.
Belangrijk is in dit verband ook de houding van generaal Spoor. Ik moet zeggen,
dat ik daarover alle lof heb en dat deze man meer is dan alleen een militair. Hij
behoort tot de weinigen, die ook politiek besef hebben. Zooals Dr. Idenburg mij
gisteravond zeide, het schijnt dat Spoor op het oogenblik duidelijk de politieke lijn
voor zich ziet, deze aanvaard heeft en nu met zeer groote bekwaamheid met ons mee
speelt. Inderdaad is dit een feit. Donderdagavond op de cocktailparty deed Spoor mij
uit zichzelf het voorstel of het misschien niet verstandig zou zijn, indien ook hij eens
een gesprek met Sjahrir zou hebben en hem volkomen inzicht zou geven in de militaire
situatie. Ik heb dat toegejuicht en Zaterdagmorgen heeft dat gesprek gedurende
anderhalf uur plaats gehad bij generaal Mansergh. Spoor was hierover zeer tevreden.
Zij hadden ook reeds gesproken over de latere inpassing van de beide militaire
organisaties. Sjahrir had rondweg gezegd, dat hij vermoedde, dat Spoor daar meer
over had nagedacht en inzicht in had dan dat dat op het oogenblik met zijn generaals
het geval was. Bovendien heeft Spoor 's middags ook de 15 journalisten uit het
binnenland ontvangen, hetgeen de commissie-generaal Dinsdag had gedaan. Wij
hadden deze lieden uitgenoodigd aan een loopende lunch en zoowel Spoor als ons
is deze ontmoeting niet slecht bevallen. Een merkwaardige belangstelling voor
Nederland werd er getoond. Natuurlijk een behoorlijke portie wantrouwen, maar
toch een eigenaardige kinderlijke openheid aan den anderen kant. Deze vreemde
mengeling van tegenstrijdigheden werd overstraald door een zekere vreugde en
opgewektheid over het feit, dat zij voor vol worden aangezien en op een dergelijke
wijze op het paleis worden ontvangen. Spoor deed een soortgelijke ervaring op.
Tegenover hem, die hier natuurlijk als het groote monster geldt bij deze lieden, kan
het effect misschien nog nuttiger zijn, want, zooals De Boer tegen de heeren al had
gezegd: zij zouden dan wel ontdekken dat de generaal geen kindertjes eet, zooals bij
hen misschien wel het geval was.
Gisteravond hadden wij een bespreking met Killearn, Wright, Mansergh, Spoor,
Idenburg en Van Bylandt over het protocol voor
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de truce. Daarvoor hadden Sanders en Wright een ontwerp gemaakt, nadat wij er 's
morgens met Sanders over hadden gesproken. In het algemeen konden wij ons daar
wel mee vereenigen. De eenige lange discussie ontspon zich over de wijze, waarop
wij eiken twijfel konden buitensluiten dat de republiek ook maar iets zou hebben te
zeggen in de buitengewesten. Toch wilden wij niet letterlijk opnemen, dat deze truce
zich beperkt tot Java en Sumatra, omdat er dan kans op was, dat daar weer een lange
discussie over ontstond. Het feit, dat beide partijen in een bijlage uitsluitend militaire
formaties op Java en Sumatra vermelden, leek ons afdoende om straks in de joint
committee elke discussie over acties buiten Java en Sumatra buiten te sluiten.
Daarna kwam echter het groote punt van den avond, nl. de situatie in Soerabaja.
Dit is een merkwaardige discussie geworden. Het werd duidelijk dat generaal
Mansergh al van den tijd af, toen hij in Soerabaja zat, er op heeft aangedrongen om
meer militaire actie rondom die stad door te voeren en o.a. ook de sluizen te
Modjokerto te bezetten. Dit is hem door de Engelsche politieke leiding rondweg
verboden. Hier kwam dus voor het eerst uit Engelschen mond de tegenstelling
tusschen Engelsche militairen en Engelsche politici duidelijk op tafel. Ik heb daarop
tegen Killearn gezegd, dat deze Engelsche politiek voor het bereiken van hun eigen
doeleinden eigenlijk catastrophaal is geweest. Zij hebben de posities van de redelijke
elementen verzwakt in plaats van versterkt. Zie b.v. hoe nu op het oogenblik geageerd
wordt. Sjahrir geeft toe aan onze verlangens, Soekarno telegrafeert naar Soerabaja
en krijgt de smoes terug, dat er, indien het water wordt verdeeld, voor beide partijen
te weinig is om van te leven en te veel om te sterven. Dit moet volgens technici
bepaald niet juist zijn. Het beteekent, dat de plaatselijke grootheden het gevoel hebben,
dat zij ongestraft ook hun eigen regeering kunnen dwars zitten. Hier is slechts één
antwoord mogelijk, nl. een militaire actie. Natuurlijk voelen wij wel dat op het
oogenblik, in het aangezicht van den wapenstilstand, dit een onmogelijke geschiedenis
is, maar wij zijn met z'n allen in deze positie gemanoeuvreerd ten gevolge van de
stommiteiten van de Engelschen in een vroegere phase. Nu zat Lord Killearn zelf
kennelijk ook vast. Aan den eenen kant ziet hij de onredelijkheid van deze situatie
in en aan den anderen kant wil hij natuurlijk den wapenstilstand niet in gevaar
brengen, evenmin als wij dat graag willen. Idenburg ontplofte over deze zaak heel
acuut en Spoor ging zoover, dat hij zei bereid te zijn tot militaire actie op eigen
gelegenheid om er zich daarna door de regeering te laten uitsmijten. Killearn moet
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door deze beide uitlatingen onder den indruk zijn gekomen van het feit, dat deze
affaire ons wel buitengewoon hoog zit. Ik heb natuurlijk later tegen Spoor gezegd,
dat deze opmerking van hem onzin was. Wij kunnen hem niet tot den rang van een
T.R.I.-generaal verlagen; het Nederlandsche leger mag niet op deze wijze
gezagsondermijnend werken, ook al is het nog zoo goed bedoeld.
Voor het geval, dat geen wapenstilstand wordt bereikt, zullen wij Maandag de
situatie opnieuw onder het oog zien. Eigenlijk had ik liever gehad, dat er besloten
was, overeenkomstig den inhoud van een gesprek tusschen Mansergh, Lord Killearn
en mij op Vrijdagavond, nl. dat er in dat geval beslist een militaire actie zou plaats
vinden. Ik vind in die militaire actie, indien er geen wapenstilstand komt, bovendien
het voordeel, dat de militaire heeren van de T.R.I. dan ontdekken, dat zij niet
ongestraft de zaak op sleeptouw kunnen houden. Want de weerstand komt zeer
duidelijk van dien kant. Voor het geval wij Maandag wel slagen, moet dit punt op
de agenda van de plenaire zitting komen, technisch worden bekeken en binnen enkele
dagen tot een oplossing worden gebracht. Besluit nl. de plenaire zitting tot een eerlijke
verdeeling van het water over de verschillende gebieden en zal daaraan geen gevolg
worden gegeven, dan is daarmede een inbreuk gemaakt op de truce en is een militaire
actie van onzen kant volkomen gerechtvaardigd. Zoo ver is het echter nog niet, maar
het was gisteravond wel een typeerende bespreking, omdat ik nog nooit zoo duidelijk
de rol van de Engelsche politieke leiding in dit land naar voren heb zien komen en
ik ook nog geen gelegenheid heb gehad om die intern zoo scherp te bestrijden als
gisteravond is gebeurd. Killearn leek mij kennelijk onder den indruk van onze
motiveering, al zegevierde hij ook min of meer, omdat de eindbeslissing omtrent
hetgeen wij feitelijk gaan doen wel min of meer in overeenstemming was met zijn
aanvankelijke denkbeelden.
's Avonds, na het eten, kwam Idenburg bij mij oploopen en had ik met hem een
lang en zeer bevredigend gesprek. Hij verklaarde, waarom hij zoo ontploft was en
meende dat dit nuttig was om de Engelschen te laten voelen, dat deze zaak ons
buitengewoon hoog zit. Daarna zijn wij gekomen tot een theoretische beschouwing
van staatsrechtelijken aard. Het slot was, dat wij ons konden vereenigen op de stelling,
zooals Logemann die in Trouw heeft ontwikkeld1., nl. dat,

1.

In het dagblad Trouw van 25 september 1946 had Logemann enkele vragen beantwoord,
welke de hoofdredactie hem in een op 17 september gepubliceerd hoofdartikel had gesteld
naar aanleiding van een in Het Vrije Volk verschenen verslag van het Indonesische congres
van de Partij van de Arbeid. In zijn artikel had Logemann uitgesproken dat ook achter een
revolutie respectabele waarden kunnen schuilen. Aan het slot vatte hij zijn standpunt a.v.
Samen:
‘Ik geloof dan niet alleen, dat men uit een - niet door ons - geschapen revolutionaire situatie
nimmer langs zuiver constitutionele weg uitkomt. Ik geloof ook dat men een politiek en
moreel conflict, van de diepgang van het Indonesische, niet kan en niet mag reduceren tot
louter een schending van geldend recht. Wij moeten ons handelen doen bewegen door onze
verantwoordelijkheid voor de politieke en morele toekomst van onze Nederlandse natie en
van de Indonesische. Daarom kan ons middel niet zijn gezagsherstel door enkel geweld.
Daarom mag voorafgaand herstel op die voet geen voorwaarde zijn voor de aanpassing van
ons constitutioneel recht aan de helaas als conflict gestelde behoefte aan radicale vernieuwing.’
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indien een revolutionaire situatie ontstaat, zooals hier, de souvereine staal inderdaad
het recht en de plicht heeft tot beoordeeling van de situatie en dat deze beoordeling
niet uitsluitend aan den kant van de revolutie mag geschieden. De beoordeelende
souvereine staat heeft echter de plicht om bij de keuze van de middelen, die hij noodig
acht om van de revolutionaire situatie in een reguliere te geraken, rekening te houden
met waarden van allerlei aard, die aan het ontstaan en aan het voortduren van de
revolutie ten grondslag liggen.
In een gesprek met Van Poll, naar aanleiding van deze uitspraak van Logemann,
kwam ook hij heel dicht bij, zoo al niet geheel tot, de erkenning van de juistheid van
dit uitgangspunt en hij meende, dat Logemann verleden jaar dit standpunt nooit zoo
helder had verkondigd als hij thans heeft gedaan. Ik heb hem gezegd, dat Logeman
precies den theoretischen grondslag van mijn politieke houding in dit conflict tusschen
Nederland en Indonesië heeft aangeduid. Ook Idenburg heb ik dit gisteravond ronduit
gezegd.
Zo juist waren De Boer en Sanders even bij mij in de kamer en De Boer maakte
toen de opmerking, dat hij over gisteravond toch een slechten indruk had behouden.
De heeren Van Bylandt en Idenburg, die gelegenheid hebben gehad om met de
Engelsche politici deze zaak in het reine te brengen, namen gisteravond plotseling
een uiterst flinke houding aan. De Boer had daarvoor weinig waardeering. Ik krijg
inderdaad den indruk, dat, vooral bij een figuur als Van Bylandt, er een mengeling
van slapheid en flinkheid is, waarvan de verhouding niet juist is gedoseerd, noch
naar de hoeveelheid, noch naar het tijdstip, waarop ieder der beide zich manifesteert.
Ik moet ook eerlijk zeggen, dat ik Van Bylandt voor de behandeling van de

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

39
problemen met de Engelschen geen geslaagde figuur vind. De Boer maakte terecht
de opmerking: wij zijn ten slotte veel harder dan deze lieden, ook al doen ze op een
oogenblik erg flink.

Maandagavond, 14 October 1946, 21.15 uur
De eerste stap op een langen weg, waarvan ik het einddoel alleen vaag kan vermoeden
en ook, eerlijk gezegd, in details niet in mijn hoofd heb, hoe het er uit zal moeten
zien, is vandaag gezet. De truce is vanavond om ongeveer 6 uur onderteekend.
Hetgeen mij hierin bijzonder verheugt, is de wijze, waarop deze tot stand is gekomen.
Zij geeft mij vertrouwen in het gezag van de tegenpartij en boven alles in de
persoonlijke betrouwbaarheid van Sjahrir. Gisteren zat ik te wachten op het resultaat
van de bespreking van Sjahrir met zijn militairen. Ik had hem aangeboden in geval
van nood eventueel met deze menschen bij hem aan huis te komen spreken1., ook al
meende ik dat het goed zou zijn om deze bespreking thans in het geheim te houden,
zoowel voor hen als voor mij. Zoover is het echter niet gekomen. Gistermiddag om
een uur of vijf kreeg ik van Boediardjo, den secretaris van de Indonesische delegatie,
bericht dat de vergadering van de truce-commissie vanmorgen om 9 uur kon doorgaan
en daarna om tien uur dan de plenaire zitting. Dat leek dus alles nogal goed, maar ik
vertrouwde de zaak niet al te best en zei tegen hem, dat ik beslist toch nog wel voor
vandaag een persoonlijk onderhoud met Sjahrir wilde hebben, omdat ik wenschte te
weten hoe de kaarten precies op tafel lagen en wat ik op die vergadering had te
verwachten. Dat bleek ook wel juist te zijn. Om half zeven was ik bij hem en wij
hebben tot bij acht uur gepraat. Er waren natuurlijk, zooals ik had verwacht, bij zijn
militairen groote weerstanden. Zij voelden zich bedreigd en zagen aan den anderen
kant van ons geen enkele concessie. Ik heb hetzelfde verhaal tegen Sjahrir nog weer
eens afgestoken, nl. dat er geen sprake was van versterking van de bedreiging ten
gevolge van een wapenstilstand op zichzelf2., omdat, wanneer de militairen dezen
weigerden, wij natuurlijk met onze voorbereidingen op precies dezelfde wijze zouden
doorgaan, maar dat, indien zij toestemden, de situatie voor hen hoogstens makkelijker
zou worden. Ten slotte zei Sjahrir: ‘Als U nu maar op een of andere manier op die
vergadering van

1.
2.

Zie p. 35.
Zie p. 29-30.
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morgenochtend een daad kunt stellen, waaruit wij vertrouwen kunnen putten. Dit
zou dan moeten zijn een zekere vermindering van de militaire kracht op Java’. Ik
wees hem er op, dat er heel wat mannen bij het K.N.I.L. in dienst zijn, die wij zoo
gauw mogelijk weg moeten hebben, zoodat wij het zouden kunnen zoeken in een
verklaring in deze richting. Van een gebaar ten aanzien van de troepen uit Nederland
kon natuurlijk geen sprake zijn: deze machinerie is in bedrijf en het is voor dit land
minstens even goed deze versche Nederlandsche soldaten hier te hebben als het
K.N.I.L., dat uit menig oogpunt een kwalijk element is. Wij hebben ook gedacht aan
een mogelijke andere dislocatie van troepen door verplaatsing van een deel naar de
buitengewesten. In ieder geval zal ik dit punt nader met Van Mook en Spoor bespreken
en trachten in deze richting een verklaring te vinden, zoodat hij in ieder geval iets
heeft, dat hem kan versterken tegenover zijn eigen tijgers.
Later op den avond besprak ik deze gedachte met De Boer, die er zeer enthousiast
voor was en met mij eens kon zijn, dat een verklaring in zake demobilisatie van de
Nederlandsch-Indische militie vier voordeelen zou hebben. In de eerste plaats, dat
de Indonesiërs er een zekere bevrediging in vinden; in de tweede plaats dat men deze
menschen, die in Nederlandsch-Indië al een harden tijd achter den rug hebben,
daarmede een grooten dienst bewijst, zoodat bovendien dan een groot deel van hen,
waaronder veel Indo-Europeanen, met het idee van den wapenstilstand verzoend
zouden raken. Het derde voordeel is, dat het onze internationale goodwill zeker zou
versterken en ik acht het in de vierde plaats een belangrijk voordeel, dat de
communistische propaganda in Nederland, behalve door den wapenstilstand op
zichzelf, hierdoor nog een extra klap zal worden toegebracht. Immers de uitzending
van de 7-Decemberdivisie zou dan mede gemotiveerd kunnen worden door het geven
van een kans op demobilisatie van deze menschen, die eigenlijk stuk voor stuk
allemaal oorlogsslachtoffers zijn.
Van Mook bleek later echter zeer huiverig voor iedere té concrete toezegging op
dit gebied. Wij zouden wel kunnen aanknoopen bij de 7e motie van Pangkal Pinang1.,
maar wanneer wij té positieve naar

1.

Bij deze motie was de Indonesische regering uitgenodigd de evacuatie uit Indonesië, welke
had plaats gehad in het belang der betrokkenen om redenen van veiligheid en gezondheid,
niet te doen leiden tot het weren dezer geëvacueerden uit Indonesië na expiratie der
evacuatieperiode, op grond van een beoordeling hunner bestaansmogelijkheden.
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buiten komende toezeggingen zouden doen, zou dit niet anders dan groote onrust
onder deze menschen veroorzaken, die dan in de meening zouden verkeeren dat zij
direct naar huis zouden kunnen gaan. Vanmorgen, vóór den aanvang van de
vergadering met Spoor, legde deze er nog den nadruk op dat dit op den duur wel
mogelijk is, maar op het oogenblik en in de eerstkomende maanden zeker niet, omdat
hij geen kans ziet om deze menschen, die dienst doen in de buitengewesten en daar
patrouille-arbeid verrichten, te vervangen door ongetrainde, althans niet volkomen
met het terrein vertrouwde troepen uit Nederland. Het was dus duidelijk, dat wij
hieromtrent slechts uiterst voorzichtig te werk zouden kunnen gaan en dat wij
desalniettemin toch zouden moeten probeeren met een zachtzinnige verklaring, die
vrij vaag moest blijven, aan de door Sjahrir geuite wenschen tegemoet te komen.
Verder had deze mij gezegd, dat hij een aantal vragen zou stellen, waarvan hij vurig
hoopte dat daarop zoowel van Engelsche als van Nederlandsche zijde een
bevredigende beantwoording zou kunnen volgen. Dit waren in hoofdzaak vragen
van zuiver informatorischen aard.
Zoo begon dan vanmorgen om 9 uur de vergadering van de truce-committee.
Killearn had de resoluties1. gesplitst en stelde ze stuk voor stuk aan de orde, wetende
dat bij de eerste2., waaraan de cijfers waren gehangen, een discussie zou ontstaan.
Deze is dan ook prompt gekomen. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat ik uiterst
tevreden ben over de wijze, waarop Sjahrir dit heeft gespeeld, volkomen in
overeenstemming met hetgeen hij mij den vorigen avond had gezegd. Hij is van de
door hem genoemde punten geen millimeter afgeweken. Dat vind ik het belangrijke
verschijnsel, dat ik nu voor de tweede maal waarneem en dat mij vertrouwen geeft
in de samenwerking met hem.
Natuurlijk was de discussie vanmorgen vrij moeilijk. Er werden talrijke militaire
verklaringen gegeven. Sjahrir zat ongelooflijk taai te trekken en wij waren vriendelijk,
maar even hardnekkig tegenover hem. Om ongeveer elf uur waren de standpunten
tegenover elkaar volkomen afgebakend en tot slot meende ik toen te moeten
opmerken, dat de Indonesische militairen goed moesten begrijpen, dat de eenzijdige
truce, zooals die nu op het oogenblik bestond en door de Engelschen met politieke
oogmerken was ingesteld, niet zou kunnen

1.
2.

Een drietal; zie Smit, Het akkoord van Linggadjati, p. 39-40.
Zie p. 33, noot 2.
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blijven bestaan, indien de Indonesische militairen op de gronden, die wij thans
hoorden, weigerden een wapenstilstand te aanvaarden. De beperking van onze militaire
bewegingsvrijheid op elk gebied, die op het oogenblik onze menschen het leven zuur
maakt, in het bijzonder het verbod om in een strook van meer dan 2 K.M. voorbij
ons front te patrouilleeren, zou zeker niet gehandhaafd blijven, zoodat de heeren zich
niet moesten verbeelden dat zij het bij afwijzing van de truce even gemakkelijk
zouden houden als dat zij het op het oogenblik blijkbaar meenen te hebben. Met deze
opmerking mijnerzijds trok de Indonesische delegatie zich voor een half uur terug.
Van Mook formuleerde in dat half uur een soort verklaring onzerzijds, waarin wij
beloofden bij welslagen van de truce en opheldering van den politieken hemel het
eerst te zullen beginnen aan demobilisatie van de K.N.I.L.-miliciens, die nu al zoo
lang in militairen dienst zijn of krijgsgevangen waren. Verder met nog een paar
algemeenheden er bij. Ik vond het een knappe verklaring, die naar den geest de
Indonesiërs prettig in de ooren moest klinken en waar onzerzijds toch eigenlijk niet
veel mee werd gezegd, anders dan hetgeen wij toch uit onszelf van plan zouden zijn.
Na het halfuur kwam Sjahrir binnen met zijn heeren en begon direct met de
mededeeling, dat zij bereid waren de truce te aanvaarden, indien wij bereid waren
een paar punten in een verklaring vast te leggen, welke punten eigenlijk dezelfde
waren als die Van Mook had geformuleerd, uitgezonderd het eene punt, dat de
joint-truce-commission bevoegd zou zijn om kennis te nemen van de problemen der
reductie van de wederzijdsche militaire macht en bovendien aanbevelingen aan de
plenaire conferentie zou mogen doen. Wel, toen wij deze laatste toevoeging opnamen,
waarin volgens mij nog wel een beetje vergif kan schuilen, omdat de heeren van de
republiek dan natuurlijk telkens in die truce-commission met gezanik kunnen komen,
was de zaak meteen beklonken1..
Vanavond ten slotte om half zes de tweede plenaire vergadering, die als resultaat
kon boeken het tot stand komen van de truce. Deze vergadering leverde uit den aard
der zaak geen enkele complicatie op. Alles verliep naar wensch en niemand toonde
neiging een spaak in het wiel te steken. Op deze vergadering werd ook een nieuwe
subcommissie ingesteld voor de toepassing van de truce op politiek gebied ten aanzien
van uitwisseling van gevangenen, propaganda e.d.

1.
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Van Mook had te kennen gegeven er prijs op te stellen in deze commissie te zitten,
omdat dit natuurlijk vrij diep ingrijpt in zijn apparaat en hij de beslissingen hiervan
direct op het terrein van het algemeen bestuur kan overbrengen. Toen bij een kleine
discussie in de commissie-generaal de vraag rees, wie daar onzerzijds in moest
worden opgenomen en het mij bleek, dat zoowel De Boer als Van Poll nogal opzagen
tegen het feit, dat dit steeds de voorzitter van de commissie-generaal zou moeten
zijn, heb ik vlot voorgesteld om in dit geval Van Poll te nemen. Als consequentie
daarvan is ook van Indonesische zijde niet het hoofd van de delegatie in deze
subcommissie gaan zitten, doch zijn de menschen, die deze zaak in de Indonesische
regeering zelf in handen hebben, daarin opgenomen. Ik meen daaraan goed te doen
langs verschillende lijnen, nl. mijzelf niet al te zwaar te belasten, Van Poll een zekere
bevrediging te schenken en naar buiten, naar Nederland, ook niet de schijn te wekken,
dat ik alles alleen doe. Die indruk is even goed al sterk genoeg.
Ik beschouw dezen wapenstilstand ten slotte als een grooten stap. Zeker, het is
feitelijk, in verhouding tot het politieke probleem, dat ons nog wacht, een zijspoor,
maar de psychologische zijde er van acht ik uitermate belangrijk. Iedereen in
regeeringskringen alhier beschouwt dit dan ook als een groot succes. Toen ik tegen
Lord Killearn vanavond zei: ‘I am happy’, zei Killearn tegen mij: ‘I am very happy
with this enormous success’. Ik heb den indruk, dat wij nu verder even rustig aan
moeten doen en van onzen kant niet tegen de Indonesiërs gaan zitten duwen. Er is
een zeker proces aan den gang, dat wij tijd moeten laten. Overmorgen, dus
Woensdagavond, is er een groot diner op het paleis, waar van ieder der partijen acht
personen aanwezig zullen zijn. Donderdag zullen wij met de Indonesiërs gaan eten
op het nieuwe vrachtschip van de Rotterdamsche Lloyd, dat hier ligt, de Overijssel.
Bij beide gelegenheden hebben wij de mogelijkheid tot onderhandsch persoonlijk
contact over allerlei zaken. Ik geloof, dat ik mij in de komende paar weken zelf ga
beperken tot het onderhouden van een persoonlijk contact met Sjahrir en misschien
met nog een paar van zijn menschen. Ik denk in dit verband ook in het bijzonder aan
Salim, dien ik eens hier op het paleis wil uitnoodigen. Deze buitengewoon slimme
oude heer, die op zichzelf een talengenie is, zeker minstens negen talen perfect spreekt
en schrijft, en slechts als zwak heeft, dat hij zijn leven lang court d'argent was, speelt
op het oogenblik zeer duidelijk in onze richting. Ten slotte is hij onder-minister van
buitenlandsche zaken en dus
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tweede man, naast Sjahrir, in de onderhandelingen met ons. Verder waarschijnlijk
verreweg de knapste van het heele stel.
Inzake de publiciteit van een en ander is er natuurlijk weer gezanik geweest. U.P.
schijnt vanmiddag al te hebben getelegrafeerd, dat de zaak beklonken was, maar
erger is, dat naar het schijnt de B.B.C. vanavond heeft omgeroepen, dat ik tijdens de
onderhandelingen een verklaring zou hebben afgelegd, dat Nederland geen verdere
troepen meer in Indonesië zal laten komen. Dergelijke nonsens van een officieel
Engelsch apparaat is toch eigenlijk ontoelaatbaar. Ik heb Samkalden opgedragen om
er met de Engelsche heeren een hartig woordje over te spreken en ik zal het Killearn
persoonlijk dezer dagen ook nog wel eens vertellen. Dit is geen manier. Natuurlijk
voelen wij voor tegenspreken niets. Er is een zeer uitvoerig communiqué en ieder,
die hersens heeft, kan zelf uitrekenen hoe dit probleem ligt.

Vrijdagmorgen, 18 October 1946, 7 uur
Na den emotioneelen Maandag is de rest van de week tot heden rustig verloopen,
zooals ook eigenlijk wel te verwachten was.
Dinsdag hebben wij alleen het incident met United Press inzake de publicatie van
het militair bestand verder afgewerkt. Clurman, door ons ontvangen, meende, dat hij
slechts zijn beroepsplicht had vervuld. 's Middags heeft De Boer dit zaakje verder
afgewerkt. Clurman had nl., op grond van hetgeen ik de vorige week met hem had
besproken, een soort statement opgesteld, waarin hij niet alleen de afgesproken
verklaring van onze werkwijze had gepubliceerd, maar ook verder allerlei
fraaiigheden, die hij aardig vond, had verwerkt. De Boer heeft toen zelf een publicatie
opgesteld, die daarna aan alle journalisten is verstrekt. Clurman vond dat wel
vervelend, maar hij begreep dat hij zich als verslagen moest beschouwen. Wij hebben
's avonds toen aan Swinton van Associated Press een lange of the record-talk
toegestaan, waarin wij een zeer openhartig gesprek hebben gevoerd. Merkwaardig
was, dat hij aan het slot toch als zijn indruk samenvatte, dat wij waarschijnlijk niet
ver genoeg gaan met onze gedachten om de republiek te kunnen bevredigen. Hij is
een zeer redelijke knaap, maar in deze uitlating zat naar mijn overtuiging niet alleen
de meening van de republiek, maar ook de meening van Swinton zelf verdisconteerd.
Dinsdagavond hield Van Mook een radiorede, die ook naar Neder-
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land is uitgezonden en daar gerelayeerd. Merkwaardig was, dat hij daarover te voren
met geen woord tegenover ons had gerept. Dat feit is slechts een symptoom van een
heel stel verschijnselen, die alle in dezelfde richting wijzen. Het feit, dat Anneke
Vos, zijn secretaresse, aan juffrouw Lenderink zegt, dat het eigenlijk gek is dat Van
Mook geen hoofd is van de delegatie, gepaard aan dit verschijnsel en aan nog een
aantal andere, grootere en kleinere dingen, laat duidelijk zien, dat in deze eerste week
van volledige aanwezigheid van Van Mook in de commissie-generaal, zich de
moeilijkheden, die in zijn persoon verscholen liggen, duidelijk beginnen te
manifesteeren. Voor ieder plannetje, dat wij hebben, ontwerpt hij zelf zoo snel
mogelijk een resolutie of formuleert voorstellen. Dat is natuurlijk de beste methode
om de zaak zelf in handen te houden. Hij staat daarbij vrij sterk, omdat hij natuurlijk
volledig in de geheele materie zit, meer dan een van ons. Ook op de vergadering van
de commissie-generaal van Woensdagmorgen is dit zeer duidelijk tot uitdrukking
gekomen. Hij houdt er een eigenaardige methode van gedachtenwisseling op na,
waarbij hij toont vrij slecht te luisteren, althans de uitgesproken meeningen eerst in
een bepaalde richting tracht om te buigen en er dan tegen te ageeren. Ik heb op deze
vergadering daar twee maal zeer scherp tegen geprotesteerd en gezegd, dat ik deze
methode van gedachtenwisseling niet lust. Merkwaardig is ook, dat op die vergadering
het voorstel is besproken om nu een commissie voor civil affairs1. in te stellen. Ik
had hem medegedeeld dat wij er prijs op stellen, dat daarin De Boer voor ons zitting
neemt. Gisteren stopt hij mij een voorstel voor de plenaire zitting van Maandag a.s.
in handen, waarin De Boer en de commissie-generaal netjes zijn weggelaten en alleen
departementshoofden en eventueele andere autoriteiten worden genoemd. Het spreekt
volkomen duidelijk, dat hij in dat geval de zaak volledig onder zich zou hebben en
wij er naast staan.
Ik zie hierin nog groote moeilijkheden voor de toekomst. Het zou wel eens kunnen
zijn dat Hare Majesteit gelijk had, toen zij tegen mij zeide: ‘U zult dan wel zeer snel
een conflict met Mijnheer Van Mook krijgen’. Ook de beide andere leden van de
commissie-generaal hebben dit geval in de gaten. Gisteravond sprak ik er met Van
Poll over, wien dit ook al was opgevallen. Ik heb er de verklaring

1.
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van dezen geestestoestand bij gegeven. Deze man had als directeur van economische
zaken een absolute autoriteit bij Van Starkenborgh, die hem zonder eenigen twijfel
als groot deskundige vrijwel de vrije hand zal hebben gelaten. Ik trek deze conclusie
uit een opmerking van Idenburg over de benoemingspolitiek in het leger, waar Van
Starkenborgh meende geen invloed op te kunnen uitoefenen, omdat de militaire
voorstellen nu eenmaal door deskundigen waren opgemaakt. Hoeveel te sterker moet
dat dan nog gelden op het gebied van de economie, waar Dr. Van Mook terecht een
groot gezag bezat! Daarna kwam de tijd in Australië en die in Londen. In de eerste
plaats was hij zéker de Koning en, indien ik eens naga wat Gerbrandy van Indische
zaken blijkt af te weten, kan het niet anders dan waarschijnlijk zijn dat Van Mook
in Londen de Indische zaken heeft behandeld zonder zich veel van de opmerkingen,
die daar gemaakt zullen zijn, aan te trekken, misschien zelfs wel zonder het Kabinet
er eigenlijk in te kennen. Dat moet ook wel het geval zijn. Men proeft hier in Indië
bij ieder, die verantwoordelijkheid draagt, het gevoel, dat men er in Nederland toch
eigenlijk niet veel van weet, althans niet veel van terecht brengt. Dat kan nooit anders
dan ten gevolge hebben, dat men meent het zelf te moeten doen en indien mogelijk
zelf te beslissen.
Ziedaar een stuk van den geestelijken achtergrond van een man als Van Mook,
die in zijn aanleg al in dezelfde richting gepraedisponeerd was. Ziedaar een bron van
moeilijkheden, die wij scherp in het oog zullen hebben te houden. Ik ben den aanval
begonnen door hem na afloop van de vergadering op Woensdag, in aanwezigheid
alleen van Van Poll en De Boer, duidelijk te zeggen, zij het ook op welwillenden
toon, dat wij tegen zijn toespraak op Dinsdagavond geen bezwaar hadden, maar het
onjuist achtten dat hij daarover met geen woord overleg met ons pleegde. Toen hij
zeide, dat er wel eens wordt vergeten dat hij ook nog luitenant-gouverneur-generaal
is in dit land, heb ik hem gevraagd mij daar een voorbeeld van te geven. Dat bleef
natuurlijk uit. Ik wees hem er op, dat deze toespraak als weerslag op de
onderhandelingen over het militair bestand en als middel tot geestelijke beïnvloeding
van het publiek, zoowel aan Indonesische, als aan Nederlandsche zijde, wel degelijk
in de sfeer van de commissie-generaal lag, ook al vinden wij het uitstekend dat hij
een dergelijke toespraak houdt. Ik ben er van overtuigd dat dit gevecht blijvend en
voortdurend zal moeten worden geleverd, maar ik zou het alleen jammer vinden,
indien hij dit kon voeren met de
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gedachte, dat het een gemakkelijk spelletje is om ons in de pomp te krijgen.
Woensdagmiddag noodigden wij, in overleg met Van Mook, Spoor aan de lunch
uit om met hem te spreken over de weigering aan het diner ten paleize deel te nemen,
indien er ook een republikeinse oud-K.N.I.L.-officier zou aanzitten. Bij dit gesprek
bleek ons, dat Spoor, niettegenstaande deze menschen uit den militairen dienst zijn
ontslagen, hen als woordbrekers blijft beschouwen, tot H.M. de Koningin hen
opzettelijk van hun eed ontslaat. Er is met den minister1. over dit geval
gecorrespondeerd, maar die heeft H.M. hierover niet willen benaderen. Wij hebben
Spoor beloofd deze zaak als commissie-generaal nog eens opnieuw aanhangig te
zullen maken. De commissie kon zich over de motiveering van de zijde van generaal
Spoor nu niet zoo bijzonder opwinden. Er ligt wel een moeilijkheid. Hij geeft
volkomen toe, dat ook tallooze officieren tijdens de oorlogsmaanden op Java hun
eed op jammerlijke wijze hebben verwaarloosd. Hij betoogt echter dat, indien hij
een poging wil doen om hen onder den indruk te brengen van de beteekenis van
dezen eed, hij hen met dit voorbeeld niet in de war moet brengen. Zijn argument, dat
het voor het leger even goed al een vrij moeilijke situatie is en dat de officieren
slechts in staat zijn om onze houding tegenover de republikeinen tot op een zeker
niveau te begrijpen, maar dat deze eisch daar beslist bovenuit gaat, maakte op mij
persoonlijk wel eenigen indruk. Gelukkig is van Indonesische zijde, waarschijnlijk
zonder het te weten, het conflict opgelost, omdat, in plaats van generaal Oerip, dien
avond op het diner ten paleize de minister van defensie Amir Sjarifoedin zelf zou
komen.
De Boer en ik hadden Woensdagmiddag verder een voortreffelijk gesprek met
Setyadjit2.. Ik heb er geen seconde spijt van, dat wij in April dezen man met een paar
anderen tegelijk met de Hooge Veluwe-delegatie naar de republiek hebben gestuurd.
Hij heeft in dit gesprek blijk gegeven van groote objectiviteit en naar twee kanten
goede en zwakke plekken te kunnen zien. Ook hij legde weer den nadruk op het
groote verschil tusschen de Nederlandsche troepen van de K.L. en die van het K.N.I.L.
Hij vertelde staaltjes van het optreden van het K.N.I.L. bij het doorzoeken van den
trein op weg naar Batavia, die wel weer bedenkelijk waren. De Ambonneezen en

1.
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Jonkman.
Schermerhorn kende hem uit de bezettingstijd in Nederland, waar zij illegaal hadden
samengewerkt.
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andere inheemsche militairen zien er niet het minste bezwaar in om de passagiers
van hun groenten en dergelijke waren te ontdoen. Dat is gewone gapperij, waaraan
wij aandacht dienen te besteden. Setyadjit meende, dat het beter was dit werk door
Hollandsche jongens te laten doen.
Gisterochtend heb ik een paar brieven gedicteerd aan de Maasbode en aan het
Handelsblad. Men stuurde mij namelijk een uitknipsel uit het Handelsblad, waarin
ook weer allerlei onzin voorkwam. Ik ben toen uit mijn slof geschoten en heb onder
het motto van De Boer: ‘Na Karatsji verklaart iedereen in Nederland ons voor gek’
een beschouwing in vrij scherpe bewoordingen aan deze zaak gewijd en de heeren
de vraag voorgelegd waarom het Vrije Volk eigenlijk het eenige blad is, dat het hier
op het oogenblik, nu de hoogste belangen van het Koninkrijk op het spel staan, de
moeite waard vindt om er een journalist neer te zetten met eenig politiek benul. Die
man van de Maasbode1. lijkt eenvoudig nergens op, een leerlingjournalist, die na den
oorlog in het vak is gekomen en die hier in handen van den legervoorlichtingsdienst
valt en tegen Sluyser in geuren en kleuren een zekere hoeveelheid gruwelverhalen
zit te vertellen als oogst van zijn journalistieke bezigheden alhier. Dat hij het blijkbaar
de moeite niet waard had gevonden om Van Poll op tijd op te zoeken, typeert de
situatie. Ik hoop dat dit gekanker een beetje helpt.
Verder zijn wij gisteren bezig geweest, d.w.z. Sanders en ik, om te trachten een
zeer uitvoerig verslag te maken over den gang van zaken voor het tot stand komen
van het militair bestand. Dit wordt een lang verslag, waaruit, naar ik hoop, de
Kamerleden het een en ander kunnen leeren. Aanvankelijk had ik een vrij grooten
weerstand tegen zulk een uitvoerig verslag aan de Kamer, maar ik geloof dat Jonkman
ten slotte toch gelijk heeft met zijn telegram2., dat dit de eenige weg is om onze
politiek er door te krijgen. Speelt hier iets van mijn aversie tegen het bedrijf van de
Tweede Kamer mij parten? In De Nieuwe Eeuw stond een schendstukje3., dat toch
niet onjuist was. Het behelst de klacht, dat men in de Kamer praat over al die dingen,
waarover men van te voren weet het eens te zullen worden. De allerhoogste belangen
echter en de vraagstukken, die fundamen-

1.
2.
3.

J.W. Hofdijk.
14 oktober 1946, CG 10 Reg.
Verschenen in het nummer van 12 oktober 1946 onder de titel: Functionneert ons parlement
nog?
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teel zijn voor ons volksbestaan, vinden daar òf geen òf een volstrekt onvoldoende
behandeling. Komt dat intusschen, omdat de regeering bang is, zooals daar wordt
gesuggereerd, of is het omdat deze vraagstukken zich ten slotte voor parlementaire
behandeling en zeker voor een parlementaire beslissing nauwelijks leenen? Maar ik
geef toe, dat ik mij een beetje zal moeten matigen in het uitdrukking geven aan deze
gevoelens. Mijn reputatie in het parlement was even goed reeds matig of wel vrij
slecht. Ik vind het echter een vreemde tegenstelling in mijzelf. Ik voel mij democraat
in hart en nieren en tóch kan ik de ontzettend zware pretentie, die het gemiddelde
Kamerlid ten aanzien van zijn invloed op den gang van zaken bezit, in het geheel
niet deelen. Is dat misschien ook de reden, waarom ik persoonlijk zooveel liever in
dit soort bedrijf, midden in de spanning, sta dan dat ik in de Kamer zit?

Zaterdagmorgen, 19 October 1946, 8 uur
Gistermorgen van even over negen tot 11 uur Sjahrir op bezoek gehad. Hij heeft in
de eerste plaats verteld, dat hij in de Kabinetszitting in Djokja van Donderdag verslag
heeft uitgebracht over al hetgeen met het militair bestand samenhangt. Zijn indruk
was gunstig. Natuurlijk bestaan er weerstanden, die eigenlijk alle er op neerkomen
dat men dit nu wel gedaan heeft, maar dat men nog moet zien dat er nu op het politieke
vlak ook iets redelijks tot stand komt. Het wantrouwen zit nu eenmaal enorm diep
en er zijn talloozen, die wel niet zoo grof als Soetomo reageeren, maar toch vertolkt
deze man gedachten, die in de harten van velen leven. Sjahrir heeft een persoonlijk
gesprek met Soetomo gehad en daarin was deze wel weer redelijker en beperkte hij
er zich toe zijn zeer grooten twijfel aan onze goede trouw uit te spreken. Hij kwam
dan natuurlijk weer met 1918 aandragen en hetgeen daarna is gebeurd1.. Merkwaardig
dat de oud-gouverneur-generaal Van Limburg Stirum, dien ik in

1.

De schrijver doelt hier op het niet overnemen door de regering van de medio 1920
gepubliceerde voorstellen der in 1918 ingestelde zg. herzieningscommissie. De staatsregeling
van 1925 bevatte bijna niets van de voorstellen dezer commissie, welke de uitvoerende macht
geheel had willen opdragen aan de gouverneur-generaal en de Raad van Indië gezamenlijk
en de wetgevende macht aan de gouverneur-generaal in Rade in gemeen overleg met de
Volksraad, welke het recht van initiatief en amendement zou hebben gekregen en daarmede
tot een volwaardig parlement zou zijn uitgegroeid.
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Augustus op zijn buiten IJsselvliet bezocht, en die mij toen zoo uitdrukkelijk zeide,
dat hetgeen dit volk wenscht er toch eigenlijk op neer kwam, dat men na 1918 niet
voor de tweede maal bij de neus genomen wenscht te worden en nu de zaak zwart
op wit vastgelegd en uitgevoerd wenscht te zien, eigenlijk precies hetzelfde bedoelde
als wat Sjahrir mij gisteren mededeelde als het oordeel van een ongeveer 25-jarige
uiterst emotioneele revolutionnaire figuur. Het moge opnieuw een bewijs zijn voor
de groote wijsheid van den grijzen staatsman van IJsselvliet, want Soetomo heeft
slechts vertolkt hetgeen bij duizenden Indonesiërs leeft. De conclusie, die zoowel
Sjahrir als ondergeteekende hieruit trekt, is, dat wij toch binnen afzienbaren tijd
moeten komen met een zoodanige principieele uitspraak tegenover de republiek, dat
deze menschen grond onder hun voeten krijgen. Ik heb hem echter uiteengezet, dat
het heel natuurlijk is, dat psychologisch de toestand in de republiek en in Nederland
tegengesteld is. Wij moeten iets weggeven en de Indonesiërs iets ontvangen. De
laatstgenoemden hebben meer haast dan de eersten. Bij ons gaat het er om dat wij
vertrouwen verliezen, indien wij zonder meer iets weggeven, d.w.z. zonder dat
Nederland eenig begrip heeft hoe onze feitelijke situatie daarna zal zijn. Voor ons is
het dus van belang te werken langs de practische lijnen en, zooals ik al eerder had
uiteengezet1., na te gaan hoe in de practijk de aanraking en samenwerking tusschen
de Indonesische en Nederlandsche wereld moet worden georganiseerd. Hebben wij
dat klaar, dan zullen wij zonder twijfel ook de staatkundige interpretatie van deze
verhouding in de vormgeving daarvoor vinden. Wij zullen dan ten aanzien van het
Nederlandsche volk veel verder kunnen gaan op staatkundig gebied, dan indien wij
dat eindresultaat nu zonder verdere achtergronden en gegevens trachten te verkoopen.
Het werd ons beiden duidelijk, dat in de republiek de situatie precies omgekeerd is.
Daar zal men, indien wij een eindformule geven, die bevredigend is, in de praktijk
bereid zijn om veel terug te geven.
Ziedaar de moeilijkheid, waar wij voor zijn gesteld. Het spreekt vanzelf, dat wij
ergens tusschendoor zullen moeten trachten te zeilen en noch de eene, noch de andere
methode consequent zullen kunnen toepassen.
Verder heb ik hem gezegd in groote trekken wel in te kunnen stemmen met zijn
aanduiding van de hoofdproblemen, zooals die

1.

Zie p. 22.
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voor ons liggen en hij in een interview, dat hij deze week aan Aneta heeft toegestaan,
zijn weergegeven. Deze punten waren de volgende:
a nauwkeurige omschrijving van het territorium van de republiek;
b regeling van de betrekkingen tusschen de republiek en de rest van Indonesië en
daaruit volgend tusschen de republiek en Nederland;
c overeenstemming over de militaire maatregelen, zooals het aantal Nederlandsche
troepen in Indonesië en de nauwkeurige definitie van hun taak;
d vaststelling van de principes, waarop in de toekomst de economische en
financieele betrekkingen zullen worden onderhouden;
e regeling van de buitenlandsche vertegenwoordiging van de republiek;
f overeenstemming omtrent cultureele zaken, in het bijzonder het taalprobleem.

Mijnerzijds heb ik hem gewezen op de noodzakelijkheid om te beginnen met de
verhouding tusschen de republiek en de Malino-gebieden, waarbij wij er wel om
moeten denken dat die Malino-gebieden after all recht hebben op denzelfden status,
die thans aan de republiek zal worden gegeven. Daarna komt dan aan de orde de
relatie tusschen de Malino-gebieden en Nederland en die tusschen de republiek en
Nederland, welke beide betrekkingen niet geheel dezelfde zullen zijn. Er ontstaat op
deze manier een soort driehoeksverhouding, waarbij men echter goed in het oog
moet vatten dat wij ten slotte streven naar de eenheid van de Vereenigde Staten van
Indonesië, zoodat er als eindresultaat een homogene verbinding tusschen deze
Vereenigde Staten en Nederland zal kunnen ontstaan.
Merkwaardig was in dit gesprek ook nog even de wijze, waarop Sumatra boven
de tafel kwam. Sjahrir meende dat de republiek op Sumatra met de toepassing van
het bestand minder moeilijkheden zou hebben dan op Java. Hij merkte op dat de
Sumatraan veel nuchterder is dan de Javaan. Dat beteekent dat hij beter voor redelijke
overwegingen vatbaar is en minder aan angst en wantrouwen bloot staat. Hij is vatbaar
voor constructieve gedachten. Hij typeerde het heel merkwaardig door te zeggen:
Sumatra zal nooit een Soetomo en zelfs geen Soekarno kunnen voortbrengen.
Natuurlijk vroeg ik hem of dit niet een beetje overschatting is van zijn geboorteland,
maar hij meende stellig, dat dit de waarheid was. Intusschen, indien zulks zoo is, dan
is het ook politiek van de grootste beteekenis. Ik
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geloof, dat de komende weken nu wel zullen leeren in hoeverre dit betoog hout snijdt.
Na dit onderhoud, dat werkelijk een tweegesprek was, had De Boer een lunch
gearrangeerd aan boord van het nieuwe turbineschip de ‘Overijssel’. Naast een paar
vertegenwoordigers van de Rotterdamsche Lloyd, waren er de beide delegaties
compleet aangevuld tot van iedere zijde tien man. Aan het begin van de lunch sprak
de kapitein van het schip Van der Schoor de Boer uiterst wijze woorden, die in hun
soberheid niet zullen hebben nagelaten op de Indonesische vrienden indruk te maken.
In het algemeen is dit contact op het sociale niveau uiterst nuttig. Het is een van de
groote voordeelen van het militair bestand, dat dit nu mogelijk is zonder wrangen
bijsmaak. Voor de Indonesiërs zit er natuurlijk wel een moeilijkheid aan, omdat het
tot op zekere hoogte hun positie verzwakt in de oogen van het binnenland, dat deze
contacten niet heeft. Dit zou eigenlijk alleen maar goed gemaakt kunnen worden en
naar onzen kant voordeelig werken, indien wij den moed hadden de consequentie te
trekken door nu als delegatie ook naar het binnenland te gaan. Ik geloof, dat dat er,
ondanks de reacties daarop in Nederland, binnenkort toe moet komen. Merkwaardig
was ook wel, dat een van de Indonesische heeren gisteren heeft opgemerkt, dat hij
dit zoo prettig vond en dat er zooveel mogelijk subcommissies moeten worden
gevormd, waarin allerlei verschillende menschen met elkander in aanraking komen.
Dit was kennelijk het woord van een man, die op den ingeslagen weg voort wenscht
te gaan en beslist tot een accoord wil komen. De aanraking met onze delegatie op
hetzelfde niveau zal deze gevoelens naar mijn vaste overtuiging alleen maar
versterken.
Gistermiddag om vier uur kreeg ik Van Mook bij mij op bezoek met een paar
kleinigheden. Ik heb hem gezegd in te stemmen met zijn ontwerp-resolutie voor de
civil affairs commission1., maar dat wij er toch wel prijs op stelden als
commissie-generaal het inzicht in hetgeen er gebeurt niet te verliezen en daarom
graag De Boer niet alleen aan de hoofdcommissie toe te voegen, maar dat wij ons
ook de vrijheid en mogelijkheid wilden scheppen hem allerlei vergaderingen en
besprekingen van sub-commissies te doen bijwonen. Merkwaardig was dat hij
hiermede direct accoord ging en dat er in den grond van een stemming, zooals ik die
gisteren beschreef2., bij hem weer

1.
2.

Zie p. 45.
Zie p. 45-46.
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geen spoor viel te ontdekken. Hij is en blijft een merkwaardige figuur, die niet
gemakkelijk te doorgronden is. Daarna kwam de hoofdzaak. Hij had zich nog eens
gedacht hoe een toekomstige constructie zou kunnen zijn. Hij had daartoe een aantal
punten op het papier gezet. De hoofdzaak hierin is, dat hij vasthoudt aan de
Malino-gedachte van de Vereenigde Staten van Indonesië en deze dan daarna in een
Nederlandsch-Indonesische Unie wil opnemen. Voor deze Unie zou dan,
overeenkomstig mijn eigen gedachten, een afzonderlijk statuut moeten worden
gecreëerd, terwijl de beide samenstellende deelen een eigen grondwet hebben. Het
moeilijke punt hierin zou zijn, dat de Kroon het verbindend element moet blijven en
het hoofd van de regeering blijft in beide deelen van de Unie. Suriname en Curaçao
zouden dan onderdeel zijn van Nederland. Hij wees zelfs naar het voorstel, dat hij
vroeger al eens had gedaan, om deze beide gebieden eenvoudig te maken tot een 12e
en 13e provincie van Nederland. Wij zullen hier beiden voorloopig onder ons over
denken en nog eens nader spreken. Het begrip Nederlandsche Unie had ik ook al
door mijn hoofd laten gaan, maar de vondst om te spreken van
Nederlandsch-Indonesische Unie maakt het geheele geval voor de Indonesiërs zonder
twijfel aannemelijker en is in het licht van de rede van de Koningin van 7 December
19421. ook eigenlijk niet alleen aanvaardbaar, maar noodzakelijk. Deze naam immers
drukt dan de gelijkwaardigheid van de deelen formeel uit.
Ik heb er nog eens over nagedacht na gisteren en wellicht is er in deze lijn in de
komende weken voorzichtig met elkander te spreken en misschien zelfs ook met
Sjahrir. Het wordt voor mij tegenover dezen laatsten anders langzamerhand wel een
betrekkelijk moeilijke situatie. Ik zie deze zaak zich zoo ontwikkelen, dat wij samen
in onze gesprekken onze beide delegaties misschien wel een eind vooruit zijn. Formeel
is dit volstrekt ongeoorloofd en bij publicatie zouden wij naar weerskanten
waarschijnlijk beiden van een koude kermis thuiskomen. Ik heb echter den stelligen
indruk dat dit voelen en tasten de eenige vruchtbare methode is, die wij op het
oogenblik kunnen toepassen. Het is echter ook waarschijnlijk, dat het zeer binnenkort
noodzakelijk zal zijn om naar Nederland te vliegen, ten

1.

In deze rede heeft koningin Wilhelmina het recht van zelfbeschikking, ook voor de overzeese
gebiedsdelen, na afloop van de oorlog, voorop gesteld, doch een voortgezet samengaan tussen
Nederland en Indonesië als gelijken in een deelgenootschap realiseerbaar geacht.
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einde met de regeering nader overleg te plegen en die over de streep te trekken.

Zondag, 20 October 1946, 18 uur
Gisteren toch wel weer een dag, waarop een paar belangrijke punten duidelijk werden.
Om 9 uur was Setyadjit bij mij. Het gesprek zou hebben geloopen over partij-zaken,
maar het uur, dat ik beschikbaar had, werd volledig gebruikt voor problemen, die
samenhangen met de onderhandelingen. In het gesprek deelde hij mij vertrouwelijk
mede, dat er eerst niet op hem was gerekend. Soekarno zelf heeft hem echter hier
naar toe gestuurd in de wetenschap, dat wij elkander persoonlijk kennen1. en met de
bedoeling, dat hij voor allerlei zaken een officieuse verbindingsman zou kunnen zijn.
Ik zal daar wel graag gebruik van maken, maar het is natuurlijk altijd een beetje
griezelige zaak, omdat de mededeelingen uit een dergelijke bron nooit gechecked
kunnen worden. Dat bleek al direct bij het eerste punt, dat ik memoreerde. Wij kregen
het over de rol van Amerika. Nu weet ik uit den tijd van de Indische commissie van
de illegaliteit2. dat deze man een scherp oog heeft voor de gevaren, die uit Amerika
dreigen. Hij is eigenlijk rondweg anti-Amerikaansch ingesteld. Hij vertelde echter
dat Foote, de Amerikaansche consul-generaal, die tegenover ons een erg flink gezicht
had getrokken bij een bezoek en eigenlijk te verstaan had gegeven, dat wij er maar
op moesten slaan3., vrijwel iederen dag bij Sjahrir over de vloer ligt en dan daarbij
een uitermate sterk republikeins gezicht zet. Zijn mededeeling kwam er eenvoudig
op neer, dat deze man een dubbele rol speelt. Mij verwondert dat niet zoo erg; deze
mededeeling is in ieder geval in overeenstemming met de Amerikaansche politiek
tegenover ons. Ik zou nu achteraf dat rapport van Foote aan Byrnes wel eens willen
lezen: het kon er wel eens anders uitzien dan Foote ons heeft willen doen gelooven.
Verder wees hij erop dat het wel gewenscht is binnen afzienbaren

1.
2.

3.

Zie p. 47, noot 2.
De Indische commissie van de illegaliteit was een te Amsterdam door de illegale pers in het
leven geroepen commissie, die zich bezig hield met de vraag op welke wijze propaganda
zou kunnen worden gevoerd voor dienst neming in het leger, dat na de bevrijding van
Nederland naar Ned.-Indië zou moeten worden uitgezonden voor de strijd tegen de Japanse
bezetter.
Zie p. 15.
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tijd tot een principieel accoord te geraken, omdat dan de geheele situatie buitengewoon
veel gemakkelijker wordt. Dan pas komt ook heel Java weer voor de Nederlanders
open.
Daarna hadden we om tien uur de vergadering van departementshoofden bij te
wonen. Ik moet eerlijk zeggen, dat deze mij niet is meegevallen. Dit is een gezelschap,
dat slechts met moeite de toekomstige politiek mee zal kunnen maken en gedeeltelijk
heelemaal niet. Toen Van Mook mededeeling deed van de commissie in zake de
toepassing van het militair bestand op civiel gebied, b.v. voor het uitwisselen van
gevangenen, kwamen er groote protesten los tegen het naar Java overbrengen van
Ratulangi1.. Daarover werd een heele tijd gezanikt, in het bijzonder door Dr. Hoven,
die op het oogenblik directeur van binnenlandsch bestuur is. Het bleef echt gaan over
details, waarbij men de neiging had om van eigen voortreffelijkheid uit te gaan. In
het debat, dat hierover ontstond, heb ik een nogal principieel verhaal gehouden onder
het motto, dat wij slechts de keuze hebben tusschen twee mogelijkheden, nl. of met
de Indonesiërs in de republiek te leven of een poging te doen dit gezelschap compleet
te verdrinken. De Nederlandsche regeering heeft besloten om een uiterste poging te
doen tot het treffen van een regeling, waarbij Nederland met deze republiek kan
samenleven. Zij heeft van de verdrinkingsmethode afgezien. De heeren rondom deze
tafel zullen dus op het oogenblik ook hun keuze moeten maken en als zij achter de
regeering gaan staan en bereid zijn om met deze menschen te leven, dan zullen zij
het ook op een royale wijze moeten doen en niet met van die eigenaardige
achterbaksche weerstanden, die uit het sentiment worden geboren. Het was niet erg
vriendelijk, maar wel zakelijk en De Boer betuigde mij later zijn heel groote
instemming met deze toespraak. Ik heb den indruk dat verschillende van deze
menschen bekwame administrateurs zijn, maar dat zij niet het minste politieke inzicht
hebben en dat is op dit oogenblik uiterst bedenkelijk. Hier rijzen in de toekomst nog
allerlei moeilijkheden.
Aan de lunch hadden wij Van der Meulen, die ons eigenlijk om background
information kwam vragen, nu hij bestemd is om voorlichting te geven aan de
ambtenaren van het binnenlandsch bestuur in de buitengewesten. Wij hebben hem
zeer uitvoerig onze inzichten gegeven. Dit is een voortreffelijke man, die geheel op
het standpunt

1.

De republikeinse gouverneur, die tot 5 april 1946 over Celebes het bewind had gevoerd,
doch toen door de Nederlanders, die daar hun gezag hadden hersteld, was gevangen genomen.
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van de commissie-generaal staat, maar die het als een moeilijkheid signaleerde dat
Dr. Hoven eigenlijk in zijn hart een ander standpunt inneemt. Zijn mededeelingen
daarover bevestigden volkomen onzen indruk van de vergadering van
departementshoofden. Deze man behoort tot de zeer bruikbaren, ook al vindt Van
Mook hem een beetje lang van stof.
Om vijf uur een gesprek Killearn, Wright, Van Mook en ondergeteekende. Dit
gesprek vertoonde nog eens het beeld van de manier, waarop de Engelschen hier een
jaar hebben gemodderd. De Engelschen hadden in hun hoofd om, wanneer zij 30
November dit land verlaten, de verschillende diensten, waarvan zij thans hoofd zijn
en waarin Britten, Indonesiërs en Nederlanders op een vreemde wijze door elkaar
werken, op vrij willekeurige wijze over te dragen. In het eene geval geven ze eens
wat extra aan de Nederlanders en in het andere geval, wanneer de Indonesiërs ergens
driekwart van hebben, dan geven ze het laatste kwart ook aan de Indonesiërs. Wij
hebben daartegen een uiterst scherp protest laten hooren en gezegd, dat wij dat op
geen enkele manier kunnen aanvaarden. De Engelschen moeten uitgaan van het
standpunt, dat, indien zij zich uit het Allied Command hier terugtrekken, in de bezette
gebieden de souvereine rechten volledig op Nederland overgaan. Van Mook was
hierin zeer fel en toonde zich een uiterst taaie onderhandelaar, overeenkomstig de
reputatie, die hij geniet. Telkens draaiden de Engelschen er een beetje omheen, maar
met vereende krachten nagelden wij hen weer op het uitgangspunt vast. Zeker, wij
waren bereid om uit te gaan van den bestaanden toestand, dus wij zouden in beginsel
geen Indonesiërs uit hun posities stooten. Slechts achtten wij een overleg noodzakelijk
tusschen de Indonesiërs en Nederlanders om te komen tot de meest efficiënte
taakvervulling. Daarvoor zal op de vergadering van Maandag een commissie worden
ingesteld. Aan deze commissie dienen de Engelschen de zaak over te laten en
overigens van onze souvereiniteit uit te gaan. Na twee uur discussieeren waren de
heeren plat en hebben zij ons dit beloofd. Wij van onzen kant zouden dit met Sjahrir
bespreken. Ik had er met hem al even over gepraat; vanavond zal Van Mook het met
Sjahrir verder behandelen. Een hiervan volstrekt afwijkende circulaire van Mansergh
zal worden ingetrokken, hetgeen ons vanmorgen mondeling werd bevestigd.
Gisteravond een diner bij Mac Kereth in een klein gezelschap, waarin ik opnieuw
na ruim een jaar den kolonel Van der Post ontmoette, een man, waarmee men uiterst
voorzichtig dient te zijn,
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doch dien ik uit verstandelijke overwegingen maar vriendschappelijk heb bejegend
zonder veel te zeggen. Belangrijker was de aanwezigheid van Mr. Penjabi, den
Britsch-Indiër, die hier rijst van de republiek heeft gekocht. Met zulk een man heeft
men veel sterker het gevoel met een gelijke te spreken dan met de Indonesiërs. Indien
men dat ziet, constateert men dat hetzij aan onze opvatting omtrent hen toch iets
heeft ontbroken, hetzij hun bekwaamheden geringer zijn dan die van de
Britsch-Indiërs. Met beide factoren zullen wij bij de toekomstige structuur intusschen
moeten rekenen.
Vanmorgen een gesprek van de commissie-generaal met de heeren Koenders en
Berckelaer van den legervoorlichtingsdienst. Wij hebben de beide heeren den mantel
uitgeveegd over de manier, waarop zij meenden dat de inwendige voorlichting van
het kader over het militair bestand moest geschieden. Zij hadden een circulaire
geschreven, die uitermate borstklopperig was, waarbij van eenig idee van
wederkeerigheid geen sprake was en welke van elk begrip van den geestelijken
achtergrond van de rede der Koningin van 7 December1., waarmede deze menschen
altijd schermen, volkomen was gespeend. Zij hebben ons eenigen indruk gegeven
van hun zeer beperkte mogelijkheden, maar wij hebben hen duidelijk gemaakt dat
deze manier van voorlichting alleen tot akeligheden leidt. Misschien helpt het.
Verder vandaag een vergadering van de commissie-generaal, waarin
voorbereidingen zijn getroffen voor de vergadering van de sub-commissie2. van
vanmiddag en de plenaire zitting van morgen. Het eenige belangrijke punt hier buiten
was een gesprek over de vraag of we bij het bereiken van een politiek accoord tevoren
naar Nederland moeten of niet. Alle heeren - en in het bijzonder Van Poll - zijn van
meening, dat, indien wij binnen onze instructie blijven, wij hier op eigen houtje een
accoord moeten onderteekenen. Daarna trekken wij naar Nederland om de zaak te
verkoopen, zoowel aan het Kabinet als aan de Tweede Kamer. Van Poll was hierover
zeer beslist. Aan de lunch had ik met Van Poll nog weer een nieuw gesprek over de
staatkundige grondslagen van onze houding tegenover revolutie en souvereiniteit.
Wij kwamen tot de verheugende ontdekking, dat wij in dit opzicht op het oogenblik
hetzelfde

1.
2.

Zie p. 53, noot 1.
De subcommissie voor de politieke toepassing van het bestand, zie p. 42-43.
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uitgangspunt hebben, dat een nadere uitwerking inhoudt van het artikel van Logemann
in Trouw1.. Deze gemeenschappelijke grondslag zal ons beiden tegenover het Kabinet,
dat blijkens mijn ervaring over theoretische problemen maar zelden denkt, zeer sterk
doen staan. Wanneer alles volgens programma verloopt, zal dit dus kunnen beteekenen
dat wij in de tweede helft of aan het eind van November voor naar mijn schatting
een maand naar Nederland vertrekken.

Dinsdag, 22 October 1946, 7.30 uur
Gistermorgen om 10 uur plenaire zitting. Zondagavond was ik nog even bij Lord
Killearn geweest, die mij vertelde dat Sjahrir kennelijk nerveus was. Hij vermoedde,
dat de oorzaak zou liggen in het feit, dat Sjahrir den indruk had, dat wij probeerden
het hoofdprobleem op de lange baan te schuiven. Dientengevolge zouden wij hem
als het ware insluiten, zoodat hij op den duur vast zou komen te zitten in allerlei
regelingen van onderdeelen. Zijn omgeving begon mede eenig wantrouwen te
koesteren, om over zijn achtergrond in Djokja nog maar niet te praten. Van Mook,
die Zondagavond met hem over de civil-affairscommissie zou spreken, bevestigde
mij dit Maandagmorgen, toen wij hem een voorstel deden om een resolutie in de
plenaire zitting te laten aannemen om in de gemeenschappelijke vergadering van de
Nederlandsche en Indonesische delegaties, dus onafhankelijk van de Engelschen,
het hoofdprobleem aan te snijden.
De plenaire zitting verliep zonder emoties tot onder punt 4 dit voorstel mijnerzijds
op tafel werd gebracht. Vóór de vergadering had ik het even aan Sjahrir verteld en
hem den tekst laten zien. Hij was er kennelijk mee in zijn schik en ook de tekst werd
door hem geaccepteerd. Op de vergadering echter kwam er een eigenaardige
weerstand. In de eerste plaats had ik hierin met opzet gesproken over de
Nederlandsche commissie-generaal en de Indonesische delegatie. Bij vorige
gelegenheden hadden wij, niet tot mijn vreugde, gesproken over Nederlandsche en
Indonesische delegatie. Ik achtte het noodig om de commissie-generaal te
introduceeren. In de eerste plaats heeft de commissie-generaal zeer bepaalde mandaten
en is het een bij de wet ingesteld college. De autoriteit, waartegenover de

1.
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Indonesische delegatie wordt geplaatst, lijkt mij grooter, indien wij de
commissie-generaal vermelden dan in het geval, dat wij het neutrale woord
Nederlandsche delegatie gebruiken. Roem begon hiertegen te steigeren. Er was tot
heden toe altijd over de Nederlandsche delegatie gesproken, waarom moest dat nu
veranderd worden. Ik vertelde hem dat hiermee in het verleden een fout was gemaakt,
op welker correctie ik prijs stelde. Ik vond dat weer een merkwaardig staaltje van
eigen wantrouwen of van vrees voor wantrouwen bij den achterban. Van Poll sprak
ten slotte het verlossende woord door voor te stellen: ‘The Commission General as
Netherlands delegation.’ Het volgende punt van discussie was, dat wij in de resolutie
hadden opgenomen dat er ook overleg zou kunnen worden gepleegd met parties
concerned, die niet op de vergadering waren vertegenwoordigd. Dit sloeg natuurlijk
op de buitengewesten. Ook hierop vatte Roem vlam. Hij stelde de pretentie dat de
republiek ook voor de buitengewesten optrad, hetgeen wij natuurlijk hebben
teruggewezen. Na eenig heen en weer praten werd de vergadering geschorst en werd
de resolutie in dit opzicht neutraler gesteld, zoodat dit punt niet onder de aandacht
komt van critische beoordeelaars van de daden der conferentie. Ik geloof, dat ook in
dit geval dit motief weer den doorslag gaf. Vrees, voor wat men er in republikeinsche
kringen van zegt, zal ons nog menig keer dwars zitten.
Gisteravond vertelde Sanders mij dat in een gesprek met Soebandrio en Tanzil,
die op hooge pooten bij hem kwamen om te protesteeren tegen een uitlating in de
Nieuwsgier, die verteld had dat de voertaal op de conferentie Nederlandsch was
(waarom zeggen zulke ezels de waarheid ook), zij tot de gedachte waren gekomen
om de beide delegaties en in ieder geval secretariaten en voorlichtingscommissies
in één gebouw te plaatsen. Wij hebben dat nog eens samen besproken en ik ben daar
een zeer groote voorstander van. Ik hoop alleen, dat wij Van Mook ook zoo ver
kunnen krijgen. Ik zal het vanmorgen probeeren. Ook Amir Sjarifoedin, dien ik
gisteravond op een cocktailparty bij den Chineeschen consul-generaal1. een tijd sprak,
was zeer enthousiast over dit idee.

1.
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Vrijdag, 25 October 1946, 16 uur
Dinsdagmorgen had eerst een vergadering van de commissie-generaal plaats als
voorbereiding voor de eerste bespreking over het politieke hoofdprobleem. Ik was
helaas te beroerd om daar een verstandig woord te zeggen. Op een of andere wijze
was mijn hart van de kook geraakt en leek het ook met mijn maag niet heelemaal in
orde. Ik kwam dien dag onder handen van Dr. De Hartog en 's avonds nog van Olivier.
Zij onderzochten mijn hart, doch vonden geen spoor van griezeligheden. Verder was
mijn inlichting maar zeer beperkt, want De Hartog maakte op mij een eenigszins
paniekachtigen indruk en ik wenschte daar het werk geen slachtoffer van te maken.
Op het oogenblik gaat het al weer wat beter. Het eenige resultaat is, dat ik besloten
heb wat kalm aan te doen.
Deze eerste politieke bespreking op Dinsdagmiddag bij Sjahrir1. had een beetje
een eigenaardig verloop2.. Wij hadden niet veel tijd, omdat Van Poll en ik naar den
dokter moesten. Ik hield er een inleidende beschouwing, zooals uit de notulen blijkt,
waarin ik nog eens uiteenzette waarom het verstandiger is uit te gaan van den door
ons gedachten eindtoestand en daar naar toe te werken van het heden uit, dan te
beginnen bij de situatie van vandaag. Indien wij vandaag de republiek erkennen
zonder het perspectief van een definitieve regeling, waarbij die definitieve regeling
geen definitieve breuk beteekent, dan zal de erkenning van de republiek alleen maar
opschudding verwekken en weerstand oproepen. Weet men in Nederland, dat er een
blijvende samenwerking ontstaat, dan is de republiek heel wat gemakkelijker te
verteren. Van Indonesische zijde werd echter juist de nadruk gelegd op het heden.
Dat was natuurlijk ook zoo te verwachten, omdat zij alleen maar vrede kunnen krijgen
met hun achterban, wanneer zij kunnen zeggen dat de republiek is erkend. Aan het
eind van de vergadering is toen toegezegd, dat wij op de volgende bespreking zouden
trachten over dien eindtoestand enkele concrete gedachten te formuleeren. Bovendien
had Van Poll den wensch te kennen gegeven zijn standpunt nog eens in eigen woorden
tot uitdrukking te brengen. Het flitste mij toen reeds door

1.

2.

De politieke besprekingen vonden plaats tussen de beide delegaties onderling beurtelings in
het paleis Rijswijk en de woning van Sjahrir op Pegangsaän Oost 56. Voorzitter was telkens
de gast.
Eerste politieke bespreking op dinsdag 22 oktober 1946, des namiddags 5 uur, ten huize van
Soetan Sjahrir.
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het hoofd, dat het dan de verstandigste oplossing zou zijn de principieele uitspraak
over deze zaak te laten geven door Van Poll. Dit heeft waarde, niet zoozeer tegenover
de Indonesiërs, dan wel in het bijzonder tegenover Nederland. De constructie, zooals
wij die op het oog hadden, zal voor iemand als Beel heel wat aannemelijker zijn,
indien deze door Van Poll wordt gelanceerd dan door mij. Dat de primaire gedachte
hierover afkomstig is uit een gesprek tusschen Van Mook en ondergeteekende1.,
waarin Van Mook het einddoel formuleerde, komt er immers heelemaal niet op aan.
De hoofdzaak is om het resultaat zonder schokken binnen boord te krijgen.
Jammer was, dat Dinsdagavond het diner bij Sjahrir mij door Dr. De Hartog werd
verboden, zooals ik in het algemeen alle sociale plichten dien op te geven. Ik heb
hem later gezegd, dat ik daar maar ten deele aan gehoorzaam, omdat er een gedeelte
bij is, dat ten nauwste verband houdt met het werk.
Woensdagmorgen was er in mijn kamer een bespreking met Sjahrir, generaal
Mansergh en Wright over het incident Soedirman. Deze generaal was in Batavia
gekomen als lid van de joint truce commission. Hij arriveerde aan de grens met een
gezelschap van 90 personen, waarvan 30 gewapende lijfwacht. Een etmaal tevoren
hadden de republikeinsche autoriteiten het Britsche hoofdkwartier daarvoor laten
waarschuwen, maar op een of andere manier was die waarschuwing niet bij Mansergh
terecht gekomen, zoodat men zich op de grenspost hield aan het bevel dat gewapende
soldaten Batavia niet mochten binnen trekken. De heeren waren op hun teenen getrapt
en keerden naar Djokja terug. Het werd een gesprek met lang heen en weer praten,
in hoofdzaak tusschen Sjahrir, Mansergh en mij. Wij werden het er over eens, dat
iedereen dit incident betreurde en dat het uiterst moeilijk was uit te maken wie
hiervoor persoonlijk de schuld op zich had te nemen. Een duidelijk kijkje kregen wij
op den achtergrond hiervan, toen Sjahrir zei dat Soedirman zelf eigenlijk nog wel
door had willen gaan, maar dat zijn gevolg, d.w.z. zijn eigen lijfwacht, blijkbaar zeer
verontwaardigd was geweest. Was hij dus toch doorgegaan, dan zou dit eenvoudig
verlies van gezicht voor hem hebben beteekend en dat kan hij niet verdragen. Vergeet
niet, dat deze luitenant-generaal van huis uit een onderwijzer is en geen militair. Het
slot van de lange discussie was, dat Wright aanbood om Lord Killearn aan Sjahrir
een brief te laten schrijven, waarin de

1.
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gang van zaken werd betreurd zonder dat men de schuldigen kon aanwijzen. Toch
bleek ook in dit geval Sjahrir al weer een slim mannetje te zijn, toen hij op een
oogenblik tijdens de discussie probeerde van Mansergh een antwoord te krijgen op
een memo, dat hij van plan was te schrijven. Ik heb die correspondentie
oogenblikkelijk van de hand gewezen, omdat die geen ander resultaat zou hebben
dan het probeeren om elkaar de schuld te geven. Intusschen zei Spoor vanmorgen in
een gesprek, dat Soedirman wel niet zou komen. Er was immers indertijd al bij de
samenstelling van deze bestandscommissie van den kant van Sjahrir maar met moeite
toegegeven om Soedirman daarin te benoemen. Hij zou dan nu in dit incident een
prachtige aanleiding hebben om verder zijn gezicht niet te laten zien. Ik weet het
niet, ik heb er tot op vandaag nog altijd eenige hoop op, dat hij zal verschijnen.

Zaterdagmorgen, 26 October 1946, 8 uur
Den Woensdagmorgen besteedde ik verder aan een bezoek aan het vliegveld
Kamajoran en wel aan den fototechnischen dienst van de R.A.F. De R.A.F, heeft nl.
van heel Java, Madoera en de kleine Soendaeilanden, tot Timor toe, luchtfoto's
gemaakt op schaal 1: 30000, aangevuld door opnamen van alle hoofdverkeerswegen,
spoorwegen enz. in de schaal 1: 10 000. Deze geheele opname is vrijwel klaar en
wordt in Singapore uitgewerkt. Dit is dus een parallel van hetgeen de Amerikanen
in Suriname en in andere Zuid-Amerikaansche gebieden doen. Men laat het
voorkomen, alsof dit zuiver militair is. Het kan het ook wel zijn, maar geheel zeker
ben ik daar niet van. Het zou wel eens kunnen wezen, dat dergelijke opnamen ook
voor commercieele doeleinden zouden worden gebruikt, hoewel hiertegenover staat
dat men in dat geval zeker Sumatra niet achterwege zou hebben gelaten. Ik acht het
echter niet onmogelijk, dat de Engelschen van Singapore uit bezig zijn met Sumatra.
Zelfs de laatste open plekken van West-Java zijn ze nl. van plan na 30 November
van Singapore uit op te nemen. Voor onzen Indischen topografischen dienst zijn deze
opnamen van het grootste belang en ik zal eens zien op welke wijze dit kostbare
materiaal te onzen nutte kan worden gebruikt.
Verder verliep de Woensdag zonder politiek schokkende gebeurtenissen; de eenige
narigheid was, dat wij om half zes voor niets op het vliegveld kwamen, omdat mijn
vrouw en Dirk helaas niet verschenen.
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Donderdag was de tweede vergadering voor de politieke bespreking in mijn kamer1..
Roem was naar Djokja en van Indonesische zijde waren er Sjahrir, Sjarifoedin en
Gard met den plaatsvervanger Leimena. Zooals afgesproken was, zou Sjahrir hier
voorzittter zijn. Hij is een man, die ook in die functie uiterst rustig is en bij uitstek
goed kan luisteren. Men heeft den indruk, dat, wanneer hij dat doet tijdens het betoog
van een ander, dat hem interesseert, zijn oogjes als het ware naar binnen worden
gekeerd. Hij maakt dan rustige gebaren met zijn vingers en laat eerst zoo mogelijk
ieder ander spreken. Het was een voortreffelijke vergadering. Van Poll, die de vorige
maal al den wensch te kennen had gegeven om een uitvoerig betoog te leveren,
kennelijk met de bedoeling om de Indonesiërs het gevoel te ontnemen, dat hij
conservatief zou zijn, had een uitvoerige nota opgesteld, die wij 's morgens in een
vergadering van de commissie-generaal eerst hadden bekeken. Wij waren daarbij
natuurlijk niet op iedere philosofie, die er in verwerkt was, ingegaan, maar de
hoofdzaak was dat Van Poll in deze nota het voorrecht te beurt viel om ons plan in
zake de Nederlandsch-Indonesische Unie te ontvouwen. Ik had na afloop toch het
gevoel, dat er op deze manier door ons een uitstekend spel wordt vertoond. Immers,
deze plannen door Van Poll laten ontvouwen heeft tegenover Nederland oneindig
veel meer kracht dan indien dit door mij zou gebeuren. Indien wij dit plan voor elkaar
krijgen, dan wordt het van nu af aan voor de Katholieke fractie wel buitengewoon
moeilijk om hier neen tegen te zeggen. Ik betwijfel of Van Poll zelf doorziet, waarmee
hij eigenlijk bezig is. Hij klampt zich vast aan de overtuiging, dat hetgeen wij thans
aanbieden binnen onze instructie valt. Dat is misschien ook wel juist, maar ik maak
mij sterk dat een deel van zijn politieke vrienden straks per se toch een poging zal
doen om hem te betuigen, dat wij het Koninkrijk om hals hebben gebracht. Ik kreeg
den indruk, dat ons plan in groote trekken de instemming had van de aanwezige
Indonesiërs en dat het hun eigenlijk ook wel meeviel. Natuurlijk voelen zij dat er
nog groote moeilijkheden in verborgen liggen en

1.

Tweede politieke bespreking op donderdag 24 october 1946, des voormiddags 10 uur, ten
kantore van de commissie-generaal. Bij CG 21 van dezelfde dag werd de regering uitvoerig
omtrent het verloop en het resultaat dezer bespreking ingelicht. De commissie-generaal had
daarbij vermeld dat zij aanstuurde op de Verenigde Staten van Indonesië, met Nederland
verenigd in een Nederlands-Indonesische Unie. Zie Smit, Linggadjati, p. 66.
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dat de practische regeling de beteekenis van deze constructie mede zal moeten
bepalen, zoowel voor hen als voor ons.
Daarnaast heeft Sjahrir op buitengewoon fijne manier nog een ander wezenlijk
gevaar geformuleerd. Hij wees er op, dat de groote massa van het Indonesische volk,
voor zoover dat deze zaak bewust meemaakt (en dat zijn er volgens hem zeer velen),
volstrekt antithetisch is ingesteld. Dat spreekt ook eigenlijk wel vanzelf: zij richten
zich tegen de Nederlanders. De tegenstelling beheerscht hun gedachtenleven. Komt
Sjahrir nu met een project, dat eigenlijk synthetisch is gedacht, zonder dat er
aansluiting in ligt bij de antithetische gevoelens van de massa, dan zal hij als leider
van deze massa op een zoo grooten afstand van het volk komen te staan, dat er van
begrip geen sprake meer kan zijn en de synthese, die wij beiden willen, in wezen in
gevaar wordt gebracht. Wij allen erkenden de diepe waarheid, die in deze stelling
schuilt. Wij merkten echter op, dat na het stellen van dit project voor het einddoel,
wij bij de aansluiting aan de tegenwoordige situatie vanzelf voldoening zullen kunnen
en moeten geven aan deze antithetische gevoelens. Dit zal voor de massa liggen in
de aanvaarding van het 100 % merdeka op dit oogenblik, waarvan deze massa den
reëelen inhoud toch niet zuiver kent. Reeds in de erkenning van de republiek zal de
bevrediging van deze leuze schuilen, ook al zullen in de practische regelingen nog
zooveel synthetische elementen reeds van den aanvang af zijn ingevlochten.
Ten einde ons eenigszins duidelijk te maken, wat wij ons bij deze
Nederlandsch-Indonesische Unie denken, zullen wij op de volgende vergadering
nota's bespreken, die door elk der delegaties worden opgesteld en waarin een aantal
practische regelingen zullen worden vervat. Deze vergadering is a.s. Dinsdagavond
bij Sjahrir, waarbij wij dan van zes uur af rustig doorwerken tot wij klaar zijn en hij
voor eten zal zorgen. Maandag zullen deze nota's worden uitgewisseld.
Wij kregen den indruk, dat de stemming bij de Indonesiërs zeker even goed is als
in onze delegatie. Wright bevestigde dit gistermorgen tegen Sanders. De Indonesiërs
zijn zeer hoopvol gestemd. Merkwaardig is echter, dat zij uitdrukking gaven aan een
zekere bezorgdheid voor de federale constructie van de Vereenigde Staten van
Indonesië en er misschien zelfs prijs op zouden stellen om als republiek in een
regelrecht contact met Nederland te treden. Dit is wel eenigszins te begrijpen, maar
toch geloof ik dat wij hier niet op moeten ingaan. Van hun kant zou dit toch eigenlijk
alleen aan-
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vaardbaar zijn, indien zij zichzelf als representant van den geheelen Archipel gaan
beschouwen. Dit zullen zij wel willen, maar ik geloof niet dat daar voorloopig van
de zijde van de buitengewesten groot enthousiasme voor zal bestaan.
Donderdagmiddag kwamen dan om half vijf gelukkig vrouw en kleine zoon, wel
wat geradbraakt, maar toch opgewekt. Ik zat in angst en beven over het verblijf, dat
alhier ons deel is, maar ook dat viel gelukkig mee.
Vrijdagmorgen vond dan het al eerder geraamde bezoek plaats aan de normale
ochtendbijeenkomst op het algemeen hoofdkwartier van generaal Spoor, waar de
verschillende autoriteiten een overzicht gaven der gebeurtenissen van de laatste
vierentwintig uur. Te onzer eere gaven zij eerst een overzicht van de algemeene
militaire situatie, zoowel aan onze zijde als aan die bij de T.R.I. Onze indruk was na
afloop wel zeer sterk, dat het uitermate moeilijk zal zijn met deze menschen, die
vrijwel allemaal K.N.I.L.-officieren zijn, het nieuwe Indonesië op te bouwen. Men
krijgt den indruk dat deze menschen, die nu eenmaal op schieten zijn gehuurd, zich
slechts met groote moeite zullen aanpassen aan de komende, volstrekt gewijzigde
verhoudingen. Na afloop hiervan hebben wij nog eenigen tijd een gesprek gevoerd
met generaal Spoor, generaal Buurman van Vreeden en admiraal Pinke. Dat vond ik
op zichzelf zeer de moeite waard. Ik heb van mijn kant hen eenig inzicht gegeven in
de wijze, waarop Tjarda verleden jaar zijn ontslag heeft genomen, tegen de afspraak,
zoowel met de Koningin als met ondergeteekende, in. Dit maakte kennelijk eenigen
indruk. Wij bespraken verder de wijze, waarop Nederlandsch-Indië uit het
Amerikaansche commandogebied (S.W.P.A.) op 15 augustus 1945 was overgegaan
naar de zone van het South East Asia Command1..
Voor mij was het verrassende in dit gesprek, dat in 1943 Mountbatten het
opperbevel alhier op zich had genomen en van Churchill de uitdrukkelijke opdracht
had gekregen om Sumatra het eerst te bevrijden. Hij beschikte daartoe over een
legermacht van 120 000 man. Na den tegenslag van de geallieerden in Zuid-Italië,
in het bijzonder bij Cassino, werd deze legermacht vrijwel geheel naar

1.

Voor het verleggen van de grenzen der commandogebieden in het Verre Oosten (overgang
van S.W.P.A. op S.E.A.C.) zie het verslag der Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945,
deel 8A en B, p. 484-523, waarin aan de houding der Nederlandse regering in zake het
verleggen der grenzen ruime aandacht is geschonken.
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Zuid-Italië overgebracht. Na dien tijd hadden de Engelschen hier slechts een zeer
zwakke bezetting en was het plan-Sumatra van de baan. Deze zwakke legermacht
en in het bijzonder de zeer beperkte landingsmiddelen hebben ook het karakter van
de op zichzelf bewonderenswaardige Burma-campaign bepaald. Dit is een vrijwel
frontale campagne geweest, terwijl de aard van het terrein het niet mogelijk zou
hebben gemaakt om op zeer verschillende plaatsen telkens achter het front landingen
uit te voeren. Daarvoor misten de Engelschen de militaire mogelijkheden. Uit deze
mededeelingen trok ik de verrassende conclusie, dat eigenlijk de tegenslag van de
geallieerden in Zuid-Italië, ten gevolge van den zwaren Duitschen weerstand aldaar,
in belangrijke mate mee bijgedragen heeft tot het lot van en den gang van zaken in
Nederlandsch-Indië. In het eind van 1944 immers, heeft de gecombineerde generale
staf in Washington een verzoek onzerzijds voor de uitvoering van een plan van Mac
Arthur tot bevrijding van Java afgewezen, niettegenstaande deze toen op dat oogenblik
daarvoor de troepen aanwezig had. De geallieerde generale staf stond echter op het
standpunt, dat na de nederlaag van Japan hier in Nederlandsch-Indië, evenals in
geheel Zuid-Oost-Azië, het militaire probleem vanzelf zou zijn opgelost, en zij
daaraan dus geen geallieerde menschenlevens behoefden op te offeren. Van een
militair standpunt uit bezien volkomen juist, maar... politiek minder fraai. Dit gesprek
met Spoor en Buurman van Vreeden, die hier beiden gedurende deze jaren in
Zuid-Oost-Azië aan geallieerde zijde hebben gewerkt, de eerste als directeur van de
Nefis, dit is bij de Netherlands Forces Intelligence Service, en de laatste in het
hoofdkwartier van Mountbatten, heeft voor mij het beeld, dat ik van het gebeuren in
dezen hoek van de wereld bezat, plotseling aanzienlijk verhelderd door de
completeering, die ik er van kreeg. Merkwaardig vind ik wel, dat ik het geheele
vorige jaar van geen enkele zijde, ook niet van den kant van Van Kleffens, deze
belichting van het verband tusschen het Italiaansche front en den aanval op Sumatra
heb vernomen. Toch valt daardoor veel voor mij plotseling beter te begrijpen.
De rest van den Vrijdagmiddag en avond doorgebracht met de behandeling van
een telegram CG 121. en het opmaken van ons ant-

1.

CG 12 der regering van 24 oktober 1946 luidde: ‘Tenzij U zelf mede overtuigd voor 30
November goede basisovereenkomst wenselijk en bereikbaar U niet door Britten laten jagen,
die wellicht eigen doeleinden nastreven’. Smit, Het akkoord van Linggadjati, p. 65.
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woord CG 24. Verder schreef ik den eersten persoonlijken brief aan Jonkman1.. Deze
brief was allesbehalve vriendelijk en ik vermoed, dat Jonkman hierop wel zal
reageeren. Ik heb in ronde Hollandsche woorden mijn bezwaren tegen de
onbehoorlijke manier van telegrafeeren aan ons uiteengezet. Ik ben er vrij zeker van
dat hij deze telegrammen niet zelf maakt, maar dat iemand als Mr. Peekema daar
wel eens schuld aan zou kunnen hebben. Ik heb hem geschreven, dat Bevin uit Parijs
na de tot standkoming van het militair bestand een persoonlijk telegram zond aan
Lord Killearn om zijn vreugde over den gang van zaken uit te spreken. Onze minister
kon zich een dag later dan Bevin telegrafeerde, dus twee dagen na het bestand, nog
niet opwerken boven het niveau van de zure opmerking, dat de minister verheugd
was over onze blijdschap en bevrediging2.. Nu, vijftien dagen nadat wij het eerste
telegram over de truce hebben gezonden3., d.w.z. tien dagen na de onderteekening,
komt er een telegram, waarin een aantal opmerkingen staan, waaruit men alleen maar
kan afleiden dat wij eigenlijk langs het randje van het geoorloofde zijn gegaan.
Bovendien is de redactie dan nog zoo goor en akelig, dat ik weer moest denken aan
de opmerking, die De Boer in Karatsji tegen ons maakte: ‘Mijne vrienden, wij moeten
er van nu af aan op rekenen, dat iedereen in Holland denkt dat wij gek zijn’. Ik vind
het best, wanneer een aantal kranten op dat standpunt staat, maar ik heb er groote
bezwaren tegen wanneer onze minister blijken geeft van dezelfde gevoelens.
Natuurlijk heeft hij in CG 244. een

1.
2.

3.
4.

25 oktober 1946.
Op 14 oktober 1946 had Schermerhorn na de tot standkoming van het bestand een telegram
CG 11 aan Jonkman gezonden, waarvan de aanvangswoorden luidden: ‘CG acht zich gelukkig
te kunnen mededeelen hedenmorgen in langdurige zitting trucecommissie gewenschte resultaat
bereikt op voor ons zeer aannemelijke voorwaarden’. In antwoord hierop had Jonkman op
16 oktober een telegram gezonden, CG 11 Reg., dat aanving met de woorden: ‘Met voldoening
kennisnam van Uw verheugenis en algemene tevredenheid’. - Mededeling van Schermerhorn.
CG 6 op 9 oktober 1946.
Op 26 oktober antwoordde Schermerhorn op Jonkman's CG 12 van 24 october: ‘CG is zelf
overtuigd van noodzakelijkheid voor 30 November goede basisovereenkomst te moeten
bereiken en gelooft dit te kunnen. Ook Sjahrir heeft duidelijk meer haast dan vroeger.
Medewerking van huidige Britsche autoriteiten, zoowel lord Killearn als generaal Mansergh,
zeer loyaal. Zij laten procedure geheel aan ons over. Zoowel aan Indonesische zijde als aan
de onze leeft het verlangen deze zaak te regelen zonder inmenging van Engelschen, hetgeen
lord Killearn bekend is en door hem wordt geeerbiedigd. Zooals U bekend, worden de
besprekingen over politieke hoofdproblemen geheel tusschen de twee partijen gevoerd zonder
eenige inmenging van Engelsche zijde. Er wordt ook niet getracht zijdelingschen druk op
ons uit te oefenen, vermoedelijk op grond van vertrouwen dat Nederlanders en Indonesiërs
bereid zijn deze zaak zonder chicanes en achterdeurtjes te regelen’. Smit, Het akkoord van
Linggadjati, p. 65-66.
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antwoord gekregen, dat past bij den stijl van zijn CG 12. Ik ben nu benieuwd wat
voor gezicht Den Haag hierbij gaat trekken. Ik heb in den brief de opmerking gemaakt,
dat, indien de heeren in dezen stijl door wenschen te gaan, ik ze beloof, dat ik altijd
nog scherper terminologie kan gebruiken dan zij en dat ik dezen wedstrijd per se zal
winnen. Later raadpleegde ik Van Mook over dat telegram, maar die meende dat ik
dat een beetje minder zwaar moest opvatten. Dit is nu eenmaal zoo de normale manier
van doen van het departement van overzeesche gebiedsdeelen, zeide hij, waarop ik
antwoordde: ‘Vandaar mijn ergernis’. Hij heeft echter nog een tirade aan het telegram
toegevoegd, waarmee ik het wel eens ben, nl. dat wij hier naar toegestuurd zijn met
zekere volmachten en dat, indien de minister op deze wijze ageert, de beteekenis van
onze missie zeer verkleind wordt1..

Zondagmorgen, 27 October 1946, 7 uur
Gistermorgen om half negen hadden wij eerst een gesprek van anderhalf uur met het
bestuur van de Persatuan Timor Besar. Dit is een stel heeren, die hier in Batavia
wonen, maar in hoofdzaak afkomstig zijn uit Ambon. Zij ageeren tegen de republiek
en weigeren het Indonesisch burgerschap. Zij streven er naar van de Zuid-Molukken,
dat wil zeggen de eilanden, waarin Ambon is begrepen, een soort provincie van
Nederland te maken. Zij willen het Nederlandsch staatsburgerschap behouden. Hun
redeneering is van den kant van het sentiment uit gezien niet slecht. Zij zeggen: ‘Wij
hebben tijdens de Japansche bezetting voor ons Nederlanderschap alle offers gebracht
en zijn er door de Japanners om mishandeld op een zeer

1.

Deze tirade luidde: ‘Geest van verontrusting en gebrek aan vertrouwen nopens arbeid
commissie-generaal, die uit Uw opeenvolgende telegrammen spreekt, zou, indien hij feitelijke
opvattingen in Den Haag weergeeft, het doel, waarmede commissie-generaal werd
uitgezonden, rechtstreeks aantasten. Daardoor toch zouden daadkracht en besluitvaardigheid
commissie-generaal als gemachtigde van opperbestuur ernstig worden verzwakt, zoo niet
teniet gedaan.’ Smit, Het akkoord van Linggadjati, p. 66.
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bijzondere wijze. Het zou daartegenover een groote ondankbaarheid van Nederland
zijn, indien wij nu aan Indonesië werden uitgeleverd’. Dat is natuurlijk alles
begrijpelijk, maar daartegenover staan de economische motieven. Deze eilanden
hebben geleefd van den export van intellect en van soldaten naar de rest van den
Archipel. Deze eilanden nu autarkisch te laten leven is vrijwel onmogelijk, afgezien
nog van het feit dat Van Mook ons later heeft gezegd, dat de Ambonneezen als
zoodanig, ook b.v. op Nieuw-Guinea en op Ceram, door hun overheerschende positie
bitter weinig populair zijn. Intusschen schuilt in het drijven van deze groep een groote
moeilijkheid voor een rondloopende oplossing van het probleem, dat ons bezig houdt.
Beleediging van hun gevoelens is hoogst onaangenaam, maar aan den anderen kant
mogen wij ook niet iets tot stand brengen, dat in zichzelf onhoudbaar is.
Daarna om 11 uur kwam Michael Wright bij mij met de mededeeling dat Lord
Killearn een telegram van Bevin had ontvangen, waarin hem werd opgedragen zijn
groeten aan mij over te brengen en waarin hij zijn vreugde uitsprak over den gang
van zaken. Hij wees er daarbij verder op dat de snelheid, waarmee wij thans werken,
hem zeer goed te pas komt, omdat hij verwacht dat de Russen op de UNO-vergadering,
die nu aan den gang is, wel weer moeilijkheden zullen probeeren te maken1.. In dit
gesprek kwamen wij verder tot de overweging dat, indien wij Dinsdag inderdaad een
zekere overeenstemming bereiken, wij de grootste moeilijkheden zullen krijgen in
zake de publiciteit. Het is dan nl. volmaakt zeker, dat van republikeinsche zijde
lekkage van berichten te verwachten is. Zij zullen zonder twijfel hetgeen in hun
voordeel is op zichzelf mededeelen aan Clurman en andere gasten en hun staatkundige
positie tegenover Nederland daarbij op den achtergrond houden. Dat zou in Nederland
een miserabelen indruk maken en dient daarom te worden vermeden. Ik ben tot de
conclusie gekomen, dat het noodzakelijk was een telegram te zenden naar Den Haag,
waarin op dit feit wordt gewezen en waarin wij een ronde verklaring vragen of, ook
naar de opvatting van de regeering, de Nederlandsch-Indonesische Unie,

1.

Dit hadden zij namelijk reeds geprobeerd in de van 9-13 februari 1946 gehouden vergadering
van de Veiligheidsraad. Resoluties, ingediend door de Oekraïne en Egypte en resp. strekkende
tot instelling ener commissie van onderzoek en het verkrijgen van een rapport over het
resultaat der tussen Nederland en Indonesië gevoerde onderhandelingen, waren toen beide
met slechts twee stemmen voor verworpen.
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zooals wij die zien, dient te worden geïnterpreteerd als een constructie, waarbij het
staatsverband blijft behouden, zoodat onze oplossing binnen onze instructie zal vallen.
Verder heb ik er in dit gisgisteren verzonden telegram1. op gewezen, dat zij in den
ministerraad van Maandag deze zaak dienen te behandelen en ons Maandagavond
kunnen telegrafeeren, opdat wij Dinsdag onze handen vrij hebben. Wenscht men dat
niet, dan zullen wij tot het vrij vervelende verzoek moeten komen de vergadering
van Dinsdag uit te stellen, tenzij reeds de nota, die wij van republikeinsche zijde
Maandag zullen krijgen, op zoo groote verschillen wijst, dat er van een oplossing op
Dinsdag nog geen sprake kan zijn.
Gisteren om half zes weer vergadering van de commissie-generaal over den
gedachtengang, dien wij in onze nota zullen ontwikkelen, die vandaag, Zondag, zal
worden gemaakt en morgenavond aan de Indonesische delegatie zal worden
aangeboden. Van Poll had daarvoor een aantal punten opgeschreven, die naar mijn
overtuiging onbruikbaar zijn, maar die dan ook met beleid buiten boord zijn gewerkt.
In de eerste plaats kwam er geen openlijke erkenning de facto van de republiek in
voor, doch voor de overgangsperiode handhaving van den status quo. Daartegen heb
ik het bezwaar, dat men op het oogenblik verzuimt een maximum profijt te trekken
van een erkenning van de republiek, die toch zonder eenigen twijfel komt. Doet men
dit nu, dan kunnen wij daartegenover van deze zelfde republiek allerlei dingen vlot
terug krijgen, die wij slechts met moeite uit hun vingers trekken, wanneer wij een
dergelijke ongelukkige formule gebruiken, waarmede zij ook niets kunnen aanvangen
tegenover hun menschen, tenzij ze deze toch vertalen en zeggen dat wij de republiek
de facto hebben erkend. Een volgend bezwaar was, dat hij eerst overal op Java en
Sumatra verkiezingen wenschte te houden, alvorens eigenlijk iets definitiefs te doen.
Van Mook wees er met nadruk op, dat dit hoogst ongewenscht is. Wij hebben thans
tegenover ons de meest redelijke elementen, waarvan wij de positie zoo sterk mogelijk
moeten maken. Hij wees op de enorme Masjoemi (dit is de Mohammedaansche
partij), die een uitermate log lichaam is en waarvan niemand weet waar deze precies
naar toe gaat. Een sociaal en politiek programma van eenige beteekenis heeft deze
groote groep niet. Indien men echter verkiezingen houdt, kan men er zeker van zijn
dat hierin de meest wilde agitatie

1.

CG 25 van 26 oktober 1946.
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denkbaar is, zoolang er niet van een zekere consolidatie van den toestand en dus van
de geesten kan worden gesproken. Wanneer wij het accoord, dat wij sluiten, zelf
problematiek stellen, door de tegenpartij, waarmee wij het sluiten, problematiek te
stellen, dan krijgen wij de groote narigheid dat straks een op verkiezingen gebaseerde
regeering, waarvan niemand kan voorspellen hoe die er uit zal zien, zich geroepen
zal voelen deze zaak opnieuw onder de loupe te nemen. Wij moeten niet verder gaan
dan eischen, dat de toekomstige staatkundige vormen op democratische beginselen
zullen worden gegrondvest en dat dit in de grondwet van dit land zal worden
uitgedrukt.
Zoo waren er meer van dit soort punten in de nota van Van Poll en deze is
geleidelijk onder de tafel gewerkt. Toen Sanders aan het eind vroeg of Van Poll dit
geval in de notulen wenschte te zien opgenomen, wees hij dit terug, hetgeen voldoende
zijn meening demonstreert, dat dit geval verder maar buiten beschouwing moet
blijven. Vandaag zullen Sanders en Samkalden samen eerst eens probeeren iets te
produceeren en dan vanmiddag om half vijf zal ik dit met hen bespreken en trachten
vanavond eveneens tot een bepaalden vorm te komen. Daarbij zullen ook notities
van De Boer worden gebruikt, die mij beter leken, waarbij een soort indeeling was
gemaakt voor de onderwerpen van bestuur, die toe zouden vallen aan de afzonderlijke
staten, aan de federatie en aan de Nederlandsch-Indonesische Unie.
Lang werd er gistermiddag ook nog weer gediscussieerd over de vraag, of deze
Unie een soort Rijksraad moet hebben, of niet. Ook Van Mook bleek op het standpunt
te staan, dat Logemann en ik gedurende het geheele vorige jaar hebben ingenomen
en dat ook door De Boer direct werd aanvaard, nl. dat zulk een soort parlement, dat
voor de tribunes spreekt, alleen uit elkaar drijvende tendenzen zal bezitten. Het is
veel verstandiger voor de verschillende onderwerpen afzonderlijke, gecombineerde
colleges in te stellen, b.v. een defensieraad, die werkelijk besturend werkt en waarvan
de beslissingen aan de beide parlementen worden voorgelegd.
Ik ben uiterst nieuwsgierig naar wat er uit komt. De komende paar dagen kunnen
van de grootste beteekenis worden en ieder van ons heeft het gevoel, dat wij zeer
dicht bij de definitieve oplossing staan. Van uitermate groot belang is of Den Haag
ons werkelijk in dit opzicht de vrije hand geeft. Wanneer dat niet het geval is en de
regeering deze zaak b.v. eerst in de Kamer wenscht te bespreken,
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dan beteekent dit naar mijn gevoel dat de commissie-generaal voor de verdere
onderhandelingen in zake de details tegenover de Indonesische delegatie een groot
stuk van haar gezicht zal hebben verloren. Ik hoop, dat men in Den Haag verstandig
is en dat men het zinnetje zal begrijpen, dat ik, op voorstel van Van Mook, aan het
telegram van gisteren toevoegde, nl. dat men in de beslissende ronde geen aarzelingen
kan gebruiken. Hoe vreemd of het ook moge klinken: onderhandelingen tusschen
parlementen, zelfs in zulke vitale problemen als deze, zijn nu eenmaal technisch
volkomen onmogelijk. Indien er ooit een voorbeeld is geweest van de beperkte
werking van het parlementaire stelsel, dan is het misschien wel in dit geval. Naast
de vraagstukken van oorlog en vrede, die voor een volk van beslissende beteekenis
zijn, heeft men hier een voorbeeld van dezelfde kracht. Alleen zou men zich kunnen
verbeelden, dat een parlement in dit geval nog de mogelijkheid zou bezitten om een
oordeel te geven en ja of neen te zeggen tegen een bepaalde oplossing. Ik ben er tot
in mijn ziel van overtuigd, dat dit slechts schijn is. Hetgeen van verschillende zijden
verleden jaar telkens als verwijt tegenover de regeering is geuit, nl. dat de Kamer
voor een fait accompli zal worden gesteld, is zeer juist aangevoeld. Er is naar mijn
stellige overtuiging geen andere oplossing, indien men geen groote schade aan het
resultaat wil toebrengen.
Gisteren vertelde Sanders mij, dat het plan van het gemeenschappelijke secretariaat1.
toch voorloopig niet doorgaat. Het schijnt, dat men aan Indonesischen kant dit niet
aandurft, omdat men er een demonstratie van innige samenwerking in ziet, waarvan
men vreest dat de achterban, zoolang er nog geen accoord is, verkeerde uitleggingen
zal geven. Wij moeten nu maar eens zien of wij zelf op eigen gelegenheid een ander
secretariaat kunnen vinden, want in het paleis Rijswijk is de combinatie van
woonruimte en secretariaat toch niet erg geschikt. Sanders kwam met het voorstel
om de directeurswoning van de Javasche Bank, waarin nu generaal Mansergh zit,
als gemeenschappelijke woonruimte van de commissarissen-generaal te gaan
gebruiken en, als deze liever in het paleis blijven, er dan het secretariaat in te vestigen.

1.

Zie p. 59.
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Dinsdagavond, 29 October 1946, 22 uur
In de afgeloopen dagen zijn wij bezig geweest met de opstelling van een
memorandum, dat als handleiding, of liever gezegd als grondslag, bij de bespreking
van het politieke hoofdprobleem met de Indonesische delegatie kan worden gebruikt.
Na de bespreking van de punten op Zaterdagmiddag had het secretariaat, door
samenwerking van Sanders en Samkalden, een knap stuk opgesteld. Daarnaast had
Van Mook een stuk gecomponeerd op Zondag. Zondagavond had ik het
eerstgenoemde met de beide heeren van het secretariaat besproken en hadden zij
hiervan een laatste lezing opgemaakt.
Toen wij ze Maandagmorgen bij elkaar brachten, was er het verschil, dat Van
Mook er een verhaal van gemaakt had, een soort beschouwing, over hetgeen aan
weerskanten moest worden aanvaard, terwijl het secretariaat al direct een
artikelsgewijze regeling in den vorm van een overeenkomst had opgesteld. Het
hoofdpunt van de discussie was de wijze, waarop de erkenning van de republiek,
waarover wij het allen eens waren, moest worden geïntroduceerd. Het was duidelijk
dat deze voor ons onverbrekelijk vast zit aan de erkenning door de republiek van de
Vereenigde Staten van Indonesië en van de Nederlandsch-Indonesische Unie, waarvan
het hoofd zal zijn de Koning van Nederland. Op deze wijze is naar onze meening
het staatsverband gered en aan den anderen kant krijgt de republiek ook de erkenning
die zij vraagt. Ik heb goede hoop, dat dit zal gelukken. Uit een gesprek vanmiddag
met Boediardjo bleek het mij nog weer eens, dat het den heeren er zuiver om gaat
de creatie, zooals die thans bestaat, te behouden. In welk verband deze verder wordt
opgenomen, is voor de groote massa natuurlijk secondair, omdat deze daarvan
betrekkelijk weinig zal bespeuren. Ten slotte zijn wij het er over eens geworden, dat
het het beste was om de inleiding van Van Mook te gebruiken1. en daarin te zeggen,
dat de republiek zal worden erkend, indien deze bereid is een overeenkomst te sluiten,
waarin de bepalingen zullen worden opgenomen, zooals die in de tweede afdeeling
van dit memorandum zijn vermeld, d.w.z.o.a. dat zij plaats neemt in de Unie onder
de Kroon. Met dezen gedachtengang kon Van Poll zich ook vereenigen, omdat daar
het element van gelijk oversteken, waar Jonkman over gesproken had2., duidelijk in
is verdisconteerd.

1.
2.

Smit, Het akkoord van Linggadjati, p. 45-49.
Bij CG 13 Reg. had Jonkman in antwoord op CG 21 (zie p. 63, noot 1) op 25 oktober 1946
geseind niet te treden in voorstellen, welke neer zouden komen op erkenning van de Republiek
als staat, zonder gelijktijdige tegenwaarde van die zij de, bestaande in aanvaarding van een
plaats in het gemeenschappelijk staatsverband. Smit, Het akkoord van Linggadjati, p. 66-67.
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In antwoord op ons telegram CG 25, waarin wij vroegen of de regeering meent dat
de Nederlandsch-Indonesische Unie binnen onze instructie valt, kregen wij gisteravond
al telefonisch bericht, via den secretaris-generaal Kiveron, dat het onmogelijk was
vóór Dinsdagavond antwoord te hebben, omdat men, ook in geval van
overeenstemming in den ministerraad, de zaak toch nog aan de Koningin zou moeten
voorleggen. In verband hiermede was hun voorloopig telegram naar ons onderweg.
Dat telegram CG 161. kwam vanmorgen, maar baarde mij wel eenige zorgen. Jonkman
heeft gelijk, wanneer hij zegt dat hij deze Unie nog onvoldoende kan beoordeelen.
Daarom hebben wij vandaag besloten hem vannacht den volledigen tekst van ons
memorandum toe te sturen2., waarin hij vanzelf een antwoord krijgt op een aantal
van zijn vragen in CG 16. Veel moeilijker is echter de procedure. Jonkman schijnt
zich voor te stellen dat wij dit memorandum aan de Indonesische delegatie ter hand
stellen, trachten tot overeenstemming te komen en dan dat resultaat aan den Haag
zullen voorleggen. Een discussie in de commissie-generaal van vanavond bevestigde
mijn gevoelens, dat dit onmogelijk is. Ik had zelf een ontwerp-telegram in antwoord
op CG 16 opgemaakt, waarvan echter het laatste gedeelte nog op voorstel van Van
Mook is versterkt. De Indonesische wereld en eigenlijk ook de geheele buitenwereld
leeft in de overtuiging, dat de commissie-generaal handelt namens de Nederlandsche
regeering. Zij zullen dus niet kunnen aanvaarden, dat, nadat wij tot een accoord zijn
gekomen, de Nederlandse regeering op de overeengekomen bepalingen nog in
belangrijke mate zou kunnen afdingen. Daar zou niemand iets van begrijpen en zeer
terecht maakte Van Mook de opmerking, dat wij dan in dezelfde positie zouden
komen te verkeeren, als waarin hij het geheele afgeloopen jaar heeft gezeten, met
alle moeilijkheden, die daar aan vast zitten. Ik voel dit inderdaad zeer sterk en met
mij ook de andere commissarissen. Toch ligt het voor de hand, dat wij een zoo goed
mogelijke poging moeten doen de regeering in te lichten en de kans te geven zich
een beeld te vormen van hetgeen wij eigenlijk doen. Dat brengt met zich mede, dat
wij wel bereid

1.
2.

Van 28 oktober 1946.
Dit is gebeurd bij CG 26 van 29 oktober 1946.
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zijn om de politieke bespreking eenige dagen uit te stellen, ten einde die informatie
te geven. In ons telegram CG 271. wordt de zaak zoodanig geredigeerd, dat wij
duidelijk uitgaan van de veronderstelling dat de heeren met ons opzetje accoord gaan
en dat wij Vrijdag eenvoudig met de zaak doorgaan. Wij wijzen er nog even op, dat
er een groot gevaar zit in stagnatie. Aan Indonesischen kant gaat men dan weer een
breed overleg openen in eigen kring over eigen formuleeringen, met alle nadeelen,
die daaraan vastzitten. Wij moeten dat trachten te vermijden door eenvoudig een
stuk op tafel te leggen, waarvan wij met vrij groote zekerheid weten dat dit in beginsel
wordt aanvaard.
Deze verhouding tot de regeering is en blijft een groote moeilijkheid. Mijn indruk
is dat zij theoretisch op het juiste standpunt staan: zie b.v. het telegram CG 15, dat
een antwoord is op mijn CG 24. In dat telegram zegt Jonkman terecht, dat de
rolverdeeling deze is: ‘Uw besluitvaardigheid en daadkracht ginds moet ik hier
verantwoorden naar vele zijden; daartoe behoef ik inlichtingen niet alleen voor mij,
maar ook voor anderen, aangezien ik onze politiek hier voortdurend moet toelichten
en verdedigen om daarvoor meerderheid te verwerven, welke niet a priori aanwezig
is’2..
Natuurlijk, die inlichtingen moeten wij ook geven en wij zijn daar druk mee bezig.
Maar onze besluitvaardigheid en daadkracht worden de nek omgedraaid wanneer
men ook over bijzonderheden, waarvan men niet zegt, dat die buiten onze instructie
vallen, gaat meepraten. Daar zit de misère en ik vrees, dat men zal trachten mee te
blijven praten, ook tegen den opzet in. Ik kom hoe langer hoe meer tot de ontdekking,
dat wij daar strak aan vast zullen moeten houden, dat het eerste en eenige probleem
voor Jonkman is: vaststellen of wij buiten onze instructie gaan. Doen wij dat niet,
dan zijn wij krachtens onze instructie3. gemachtigd tot ieder besluit, indien wij met
eenstemmigheid handelen. Hij beroept zich nu op het overleg inzake het geval
Soekarno, maar verzuimt er bij te vermelden, dat voor dit punt uitdrukkelijk van te
voren was overeenge-

1.
2.

3.

CG 27, eveneens van 29 oktober 1946.
De aanhef van dit telegram luidde: ‘Bij mij bestond geen verontrusting en geen gebrek aan
vertrouwen, doch heerscht evenmin lijdelijkheid en blindelings vertrouwen; deze houding
conform uitdrukkelijk verlangen ministerraad.’ Smit, Het akkoord van Linggadjati, p. 66.
Bedoeld wordt art. 8 der wet op de instelling der commissie-generaal, zie bijlage I.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

76
komen, dat wij hierover eerst overleg zouden plegen en zijn goedkeuring op het
spreken met Soekarno zouden afwachten, alvorens het aan te kondigen.
Naar aanleiding van dit telegram ben ik ook nog weer eens in de aide-mémoire
aan de Britsche regeering1. gedoken, die, blijkens de telegramwisseling, door Jonkman
als een soort Bijbel voor de commissie-generaal wordt beschouwd, zooals Van Mook
niet zonder humor opmerkte: ‘De brieven van Paulus Jonkman aan de Britten’. Ik
ben tot de conclusie gekomen, dat dit heele stuk eigenlijk, wat zijn inleiding betreft,
door de feiten is achterhaald. Er wordt daarin nog geschermd met de kidnapping van
Sjahrir2. om te bewijzen hoe weinig gezag de republikeinsche regeering eigenlijk
heeft, enz. Vergelijkt men dat met hetgeen er thans is tot stand gebracht en het gezag,
dat Sjahrir b.v. onder moeilijke omstandigheden weet te ontwikkelen bij de
watervoorziening van Soerabaja, dan blijkt het volkomen duidelijk dat dit op het
oogenblik niet meer opgaat. Voor ons zijn dus alleen de punten 4 A tot en met H nog
actueel. Het eenige beroerde punt, dat er in voorkomt, is het voorschrift, dat het
accoord zal worden vastgelegd in den vorm van twee gelijkluidende, voor ieder der
partijen geldende protocollen. Ik vind dat eigenlijk een kinderachtige zaak, die
psychologisch hoogst nadeelig werkt. Het is, zooals ik in een telegram3. schreef, alsof
men eerst met de republiek praat, tot overeenstemming komt en, op het moment dat
dat gelukt is, met den rug naar elkaar toe gaat staan en ieder zijn eigen volk laat
toespreken en net doet of men den ander niet kent.
Wanneer wij nu heelemaal niet van plan waren de republiek te aanvaarden, dan
is het nog tot daar aan toe, maar dat doen wij immers toch. Waarom dan niet den
koninklijken weg bewandelen en die republiek erkennen door hetgeen men afspreekt
in den vorm van een overeenkomst tusschen partijen te gieten? Beteekent dit dan
soms, dat deze partijen plotseling volkenrechtelijk op een lijn staan? Dat is toch
immers nonsens. Er is voorloopig geen sprake van dat diezelfde republiek, die door
ons wordt erkend, zonder

1.

2.
3.

Van 6 augustus 1946, Handelingen der Staten-Generaal, zitting 1946-1947, no. 2.300. 9.
Dit is intussen slechts een beknopte weergave in de Nederlandse taal. Voor de volledige
Engelse tekst zie: Smit, Het akkoord van Linggadjati, p. 27-29.
In de nacht van 27 op 28 juni 1946 was Sjahrir ontvoerd door non-coöperatieve elementen,
die ontevreden waren over zijn tegemoetkomende houding jegens de Nederlanders.
CG 27 van 29 oktober 1946.
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onze medewerking lid van de Uno kan worden. Op mijn voorstel is er dus bij Jonkman
zeer sterk op aangedrongen om dit punt te laten vallen. Het zou wel eens kunnen
zijn, dat dit het ergste wordt van alles. Immers, hier zouden wij positief onze instructie
wenschen te overschrijden. Daaraan kan men ons vastnagelen en dan moeten we
maar zien, wat er gebeurt. Formeel hebben wij als commissie-generaal dan geen
rechten. In dit telegram CG 27, dat handelt over de beteekenis van de aide-mémoire,
wees ik er even op dat het punt 4 C c1. wel eenig gevaar inhoudt, omdat Jonkman
misschien prof. Gerretson minder in de hand heeft dan Sjahrir Soetomo.
Niet zonder humor is, dat ik, vanavond naar den radiozender P.C.J. luisterend, den
leider van de christelijk-historische Kamerfractie Tilanus voor de microfoon kreeg,
die beschouwingen over actueele problemen in de Tweede Kamer hield en daar
natuurlijk ook een nummertje weg gaf over de verderflijke Indonesische politiek van
de combinatie Schermerhorn-Logemann-Van Mook. Hij legde er den nadruk op, dat
hij elke onderhandeling met het ‘Japansche creatuur Soekarno’ met de grootste
stelligheid afwees. Ik dacht bij mezelf toen: Wat geeft ons Nederlanders in vredesnaam
het recht om, als men zooiets hoort, nog een leelijk gezicht te trekken tegen Rinto
Alwi, die in Rajat vuile stukjes schrijft, of tegen dezen vriend Soetomo, die ons ook
nog altijd niet te best vertrouwt, maar zelfs al een beetje bijdraait. Dat laatste kan ik
van Tilanus zelfs nog niet eens zeggen. Ik moest ook eventjes zacht lachen om een
telegram2., dat wij vanmorgen kregen, waarin Jonkman mededeelt, dat hij een
vertrouwelijke persconferentie had, waarin hij het militair bestand heeft besproken
en dat hij vertrouwt, dat de oppositie er nu iets meer van aanvaardt. Wel, indien dan
van christelijk-historische zijde, die toch nog altijd het eerst in aanmerking komt om
door Jonkman te worden omgepraat, den zelfden avond op deze wijze door de
microfoon wordt gesproken, dan spijt het mij wel, maar dan moet ik Jonkman dit
vertrouwen in zijn groot overredingstalent helaas ontnemen.
Intusschen is de Nederlandsche houding inzake pers- en propagandaprobleem met
onze sterke pretentie tegenover de republi-

1.

2.

Onder dit punt der aide-mémoire (zie p. 76, noot 1) vroeg de Nederlandse regering garanties
van de Republiek in zake ‘suspension of all forms of publication and propaganda inconsistent
with the spirit of the agreement to be concluded’.
28 oktober 1946, CG 14 Reg.
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keinen, dat zij hun mannetjes in de hand moeten houden, weer een typisch bewijs
van die eigenaardige hoovaardij, die op de Indonesiërs toch misschien een beetje een
huichelachtigen indruk moet maken. Ook die jongelui hooren Tilanus en weten van
Indië in nood en Gerretson. Niettegenstaande wij daar uit democratisch beginsel niets
tegen doen en ons op het standpunt stellen, dat dit noodzakelijk en juist is, durven
wij toch zonder blikken of blozen te vragen dat de Indonesiër er een ander standpunt
op na houdt en er voor zorgt, dat onze zachtzinnige ooren geen kwalijke geluiden
uit zijn hoek zullen treffen. Het beroerde is, dat het grootste deel van onze menschen
eigenlijk in het scheeve van zulk een psychologische houding niet eens erg heeft en
het als de gewoonste zaak van de wereld beschouwt. Zulke duigen zijn het, die mij
voor de toekomst in samenwerking tusschen Nederlanders en Indonesiërs soms een
hard hoofd doen hebben. Er zal ook door ons nog menigen bok geschoten worden,
zij het even goed te goeder trouw als door onze regeering gebeurde in deze
aide-mémoire aan de Britsche regeering onder punt 4 C c.

Vrijdag, 1 November 1946, 5.30 uur
Over een half uur begint de uitgestelde politieke bespreking met de Indonesische
delegatie. Sedert mijn laatste bijdrage tot dit verslag is er heel wat gebeurd.

Zaterdag, 2 November 1946, 8 uur
Gisteravond werd ik gestoord, maar ik hoop nu vanmorgen het relaas van de laatste
dagen te kunnen vastleggen.
De plenaire zitting van 30 October leverde niet veel bijzonders op. Nadat de
politieke bespreking van Dinsdagavond was uitgesteld, waarvoor als reden naar
buiten werd opgegeven dat de uit te wisselen nota's nog niet klaar waren, maar
waarvoor onzerzijds de werkelijke reden was, dat wij ons tegenover den Haag niet
al te veilig voelden, kon de plenaire zitting nauwelijks iets van belang opleveren. Er
werd een aantal sub-commissies voor burgerlijke zaken ingesteld, die het contact
tusschen Nederlanders en Indonesiërs bevorderen. Dat is op zichzelf tot op zekere
hoogte uiterst nuttig, maar ik krijg in de laatste paar weken na het tot stand komen
van het militair bestand hoe langer hoe meer het gevoel, dat dit toch geen begaanbaren
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weg oplevert, omdat er telkens moeilijkheden komen, die voor een deel het gevolg
zijn van de onduidelijke politieke situatie. Voor de gezagsovername hadden wij zeer
duidelijk afgesproken, dat op de plaats van een Brit een Nederlander zou komen.
Telkens weer blijkt, dat lagere Indonesische autoriteiten dat probeeren om te draaien
en hun machtssfeer trachten te vergrooten. Aan den anderen kant is het ook voor ons
vaak moeilijk om den status quo te handhaven. In Buitenzorg wordt het aantal troepen
van Nederlandsche zijde veel grooter dan dat van Engelsche en moeten dus meer
legeringsruimten worden gevorderd, wat aan Indonesischen kant natuurlijk
weerstanden wekt. Zoo zijn er in dit vlak talrijke wrijvingspunten, die onvermijdelijk
zijn en zullen blijven bestaan tot er een duidelijke politieke uitspraak ontstaat.
Na afloop van de plenaire zitting van Woensdag vroeg ik aan Sjahrir om samen
als voorzitters der delegaties een gesprek te hebben over de stukken, die inmiddels
aan beide zijden waren opgesteld. Onze nota, die in CG 26 compleet naar Den Haag
was geseind1., het ik aan Sjahrir lezen tijdens dit gesprek, dat in mijn kamer plaats
vond. Het is altijd uiterst moeilijk om een idee te krijgen van den indruk, dien het
heele geval op hem maakt. In dit opzicht is er tusschen de Indonesiërs een even groot
verschil als tusschen de Nederlanders. Wanneer ik b.v. Gani naast Sjahrir plaats, dan
is er tusschen beide Sumatranen in dit opzicht een hemelsbreed verschil. Toch liep
dit gesprek wel en werd het mij duidelijk, dat de republiek de constructie van de
Vereenigde Staten van Indonesië zonder meer aanvaardt, doch dat de moeilijkheid
zit in de Nederlandsch-Indonesische Unie en in de Kroon. Merkwaardig was, dat hij
in dit gesprek eigenlijk meer den nadruk legde op Unie zelf dan op het staatshoofd.
Zij hebben zelf in een verbond een even nauwe samenwerking tusschen beide landen
voorzien. Dat werd mij duidelijk uit het concept, dat hij bij zich had en mij liet lezen.
Het verschil was eigenlijk, zooals ik dat tegen hem uitdrukte, dat zij dit kind, dat
door de Vereenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden in de
wereld werd gebracht, naamloos heten, terwijl wij het een naam wenschten te geven
en een duidelijke gestalte. Ik heb hem in dit gesprek zeer duidelijk gezegd, dat deze
vormkwestie voor ons een voorwaarde sine qua non is, waarvan niets valt af te dingen.
Van onzen kant wordt dit gesteld als het resultaat van de hervorming

1.

Zie p. 74, noot 2.
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van het Koninkrijk, terwijl het natuurlijk van den kant van de republiek wordt gezien
als de schepping uit vrije wilsbeschikking van twee gelijkwaardige partijen. Ik had
er geen bezwaar tegen aan de Indonesiërs dezen kijk op het geval te laten, wanneer
zij slechts aanvaarden dat Nederland van constitutioneel gezichtspunt uit hetzelfde
resultaat van een volstrekt andere zijde benadert.
Het Indonesisch document viel mij, op dit eene punt na, eigenlijk erg mee. Er
kwam een artikel in voor, dat na het tot stand komen van het accoord de
Nederlandsche militaire macht in geheel Indonesië beperkt zal blijven tot 50 000
man. Dit is een getal, dat veel grooter is dan wij hier vroeger ooit hebben gehad en
naar mijn overtuiging ook veel grooter dan Nederland op het oogenblik financieel
kan dragen. Dit is natuurlijk het resultaat van het groote getal van 91 000, dat bij de
bestandsonderhandelingen op tafel is gekomen1.. Verder kwam er een bepaling in
voor van de erkenning van de vóór den oorlog geldende rechten van Nederlanders
en van anderen, terwijl er eveneens een bepaling in voorkwam dat ook in de toekomst
de rechten van Nederlanders en minderheden nooit bij die van Indonesiërs zouden
mogen worden achtergesteld. Op zichzelf zijn dit uiterst bevredigende bepalingen,
die in allerlei kringen groote geruststelling zullen geven. Natuurlijk zullen er altijd
nog weer menschen blijven, die zeggen: ‘Ja, welke garantie hebben wij dat dit
inderdaad ook wordt nagekomen?’ Maar ik meen, dat, met onze constructie van de
Nederlandsch-Indonesische Unie er boven, er in dit opzicht toch althans een vrij
redelijke waarborg voor een behoorlijke wetgeving gaat bestaan. Wij spraken met
elkaar af om de uitgestelde vergadering op Vrijdagavond te houden.
Inmiddels was het hoofdpunt van onze zorgen gelegen in het verkeer met den
Haag. Nadat wij op 24 October in CG 212. in een lang telegram het beginsel van den
opbouw in drie etages - republiek, V.S. van Indonesië en Ned.-Indonesische Unie hadden uiteengezet en op 26 october de vraag hadden gesteld of de
Nederlandsch-Indonesische Unie voldoet aan de voorwaarde, dat de Republiek een
plaats in gemeenschappelijk staatsverband aanvaardt3., gaf CG 164. ons op 29 October
een ontwijkend antwoord. Zoo van dezen trant: Er zit wel wat in en het lijkt wel
aardig, maar wat het precies voor-

1.
2.
3.
4.

Zie p. 34, noot 1.
Zie p. 63, noot 1.
Zie p. 70, noot 1.
Zie p. 74.
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stelt begrijpen wij nog niet. De heele situatie werd getypeerd door het zinnetje, dat
luidt: ‘M.i. vergt de laatste ronde geen overhaasting, doch vereischt bezinning en
overleg’. Op 29 October verzonden wij daarop telegrafisch het geheele memorandum1.,
dat wij hebben ontworpen, en in CG 27 een begeleidende beschouwing. Daarbij heb
ik in het bijzonder de aide-mémoire onder de loupe genomen en er op gewezen, dat
dit stuk verouderd is en alleen de punten 4 A tot en met H voor ons nog in aanmerking
komen. Daarbij hebben wij echter uitdrukkelijk bezwaren gemaakt tegen den
protocolvorm en hebben met kracht gepleit voor den vorm van een overeenkomst.
Op den avond van 31 October, nadat wij een tocht langs het front hadden gemaakt,
bleek dat Den Haag aan de telefoon was voor Sanders. Het was de heer Kiveron, die
weer een keer een boodschap voor den minister moest overbrengen. Ik heb gemeend
dat het toen verstandig was zelf aan de telefoon te komen en daardoor indirect te
laten voelen, dat ik tegen deze wijze van communicatie tusschen Den Haag en de
commissie-generaal nogal bezwaren heb. Ik begrijp het natuurlijk wel: Jonkman
weet zeker, dat hij van Sanders geen antwoord krijgt en dus ook geen repliek behoeft
te geven. In dit gesprek deelde de heer Kiveron mede, dat er dien avond ministerraad
zou zijn en dat er een telegram naar ons onderweg was. Hij begon de mededeeling
met te zeggen, dat de wijziging van hoofdstuk 13 van de grondwet in de Kamer was
verworpen2.. Het was kennelijk de bedoeling indruk op ons te maken, omdat daardoor
de tweederde meerderheid van 67 stemmen noodzakelijk is in plaats van de drievijfde
van 60, zooals anders het geval zou zijn geweest. Ik heb van deze gelegenheid gebruik
gemaakt den heer Kiveron te zeggen, dat ik den indruk kreeg, dat de ministerraad
bezig was ons in dezelfde positie te drukken als waarin het geheele vorige jaar de
luitenant-gouverneur-generaal heeft verkeerd met alle slechte gevolgen van dien. Ik
heb hem gevraagd aan den minister mede te deelen, dat ik niet alleen mijn persoonlijke
meening in dit opzicht gaf, maar ook die van de andere leden der commissie, indien
ik zeg, dat wij deze positie niet aanvaarden en dat wij uitsluitend de mededeeling
verwachten of de door ons voorgestelde

1.
2.

Zie p. 73, noot 1; p. 74, noot 2.
In mei 1946 was in eerste lezing een wijziging in de grondwet aangenomen, volgens welke
in het vervolg voor grondwetsherziening bij tweede lezing slechts een meerderheid van
in plaats van ⅔ zou zijn vereist; in tweede lezing was deze wijziging op 30 oktober 1946
door de Tweede Kamer verworpen.
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oplossing binnen onze instructie valt of niet. Verder deelde ik mede, dat wij doorgaan
met de besprekingen op basis van CG 26.
Het telegram kwam inderdaad gistermorgen1.. Het was in elk opzicht onbevredigend.
De regeering heeft gezegd, dat zij zich sterk maakt met haar politieke leven voor het
resultaat van het overleg, dat door de commissie-generaal zal worden gepleegd2.. Nu
overweegt de regeering blijkens dit telegram een comité-generaal van de Kamers.
Hiermede probeert zij duidelijk de verantwoordelijkheid af te schuiven. In de tweede
plaats is het niet verstandig dit in de Kamer in discussie te brengen, alvorens in het
bijzonder Van Poll de gelegenheid heeft gehad de Katholieke fractie behoorlijk van
voorlichting te dienen. Daarin zit op het oogenblik geen mensch, die er eenig verstand
van heeft. Indien de regeering dan ook nu zegt, dat zij dit memorandum beschouwt
als ‘Uw bijdrage tot gedachten-wisseling met Indonesiërs en niet, althans nog niet,
als voorstel van de Nederlandsche regeering, aangezien U daartoe U niet, althans
nog niet, sterk kunt maken’, dan meen ik dat de regeering over het hoofd ziet, dat
ook wij het recht hebben en de mogelijkheid om ons voor onze eigen voorstellen
sterk te maken met ons politieke leven. Ik vermoed alleen, dat het den leden van den
ministerraad ontgaat, dat, indien Van Poll en ik tot dezen stap komen zouden, dit
ook zonder eenigen twijfel het einde van dit Kabinet zou beteekenen. Misschien
speculeeren de heeren er weer op dat ons verantwoordelijkheidsgevoel ons van dezen
stap zal terughouden.
Bepaald misselijk is, dat Jonkman wel zegt dat ons memorandum op eenige punten
afwijkt van de aide-mémoire, zonder echter te zeggen op welke punten dit het geval
is. Wij staan nl. op het standpunt, dat dit alleen geldt voor de vormkwestie, d.w.z.
verdrag in plaats van protocol. Dat er verder als laatste overweging aan wordt
toegevoegd, dat er een belangrijke grondwetsherziening noodig zal zijn, waarvoor
de ⅔ meerderheid vereischt blijft, is duidelijk een

1.
2.

CG 21 Reg. van 31 oktober 1946.
Op 16 augustus 1946 had minister Jonkman bij de behandeling van het wetsontwerp tot
instelling van een commissie-generaal voor Ned.-Indië gezegd dat de commissie-generaal
‘zich sterk kan maken voor de regeering dat t.a.v. de overeenkomst, die zij aangaat met
vertegenwoordigers van Indonesische nationalistische zijde, de regeering er met haar politieke
leven voor instaat dat langs den weg van de Rijksconferentie en van onze wettelijke procedure
zal worden gestreefd naar verwezenlijking van wat in de overeen komst als juist door de
beide partijen is aanvaard.’ Handelingen Staten-Generaal, 1946 Tweede Kamer, p. 170,
eerste kolom.
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aanwijzing voor de angst voor het oordeel van de Kamer en tevens de angst voor de
beslissing.
Op CG 291. waarin ik mededeeling deed van het resultaat van het persoonlijk
gesprek met Sjahrir2., ontvingen wij nog geen reactie, behalve in een telegram3., dat
wij vanmorgen kregen: ‘Ministerraad zich bewust beteekenis van Uw memorandum
en werkwijze voor goede oplossing, (doch) gevoelt behoefte aan inniger overleg’ en
stelt voor om, zoodra de besprekingen op een daartoe geschikt punt zijn aangekomen,
zoo mogelijk Van Poll en ondergeteekende voor vollediger toelichting te laten
overkomen. Het is dus volmaakt duidelijk, dat, zooals ik dezer dagen tegen Kiveron
zei, men ons precies behandelt zooals Van Mook verleden jaar. Wij zijn niet van
plan daarop in te gaan, maken op het oogenblik een basisovereenkomst klaar en
onderteekenen die, wanneer dat mogelijk is.
Gistermiddag, vóór de bespreking in de politieke commissie van gisteravond,
hadden wij een heel aardige vergadering met een aantal van de adviseurs van Van
Mook. Wij hebben daarin ons plan volledig uiteengezet, inclusief de positie van de
Kroon. Ik had een inleiding gegeven, waarop Prof. Enthoven antwoordde en zijn
groote instemming met dit plan betuigde. Allerwegen was men uiterst tevreden over
het laten vallen van den overgangstermijn4.. Generaal Spoor twijfelde er aanvankelijk
nog aan of in den vorm van de Unie, zooals ik die had geschetst, naar het wezen een
Rijksverband was gehandhaafd. Toen las Van Poll echter uitvoerig de verschillende
functies voor, welke deze Unie heeft te vervullen. Daarop was ook generaal Spoor
volledig gerustgesteld. Zeer verrassend was de reactie van De Villeneuve, den man,
die het ondernemerselement in den kring van adviseurs van Van Mook representeert.
Deze was bepaald verheugd over het resultaat en sprak zijn groote vertrouwen in
deze toekomstige figuur uit. Dr. Hoven zit kennelijk omhoog met de organisatie van
de Groote Oost, want zijn betoog kwam er op neer, dat dit nu in theorie alles wel
heel mooi was, maar dat de menschen de zaak nu eenmaal afmeten naar de daden
van de Nederlandsche regeering. Tot heden toe gebeurt er in dit opzicht veel te weinig
in de buitengewesten en zijn de wettelijke beletselen, die op

1.
2.
3.
4.

Van 30 oktober 1946.
Zie p. 79-80.
CG 22 Reg. van 1 november 1946.
Bedoeld wordt de overgangstijd uit de februarivoorstellen der regering; zie inleiding p. VIII-IX.
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dit moment nog bestaan, een uitermate hinderlijke factor. Natuurlijk had deze
opmerking betrekkelijk weinig te maken met het beginsel van de geheele structuur
der Vereenigde Staten en van de Unie, doch zij wees er voor de zooveelste maal op
hoe moeilijk de verwerkelijking is van al deze dingen in dit land van beperkte
mogelijkheden, wat menschenmateriaal betreft.
Aan het slot van de bespreking vroeg generaal Spoor zeer terecht maatregelen te
nemen om dit geheel, zooals wij dit nu vanmorgen bespraken, in breeder kring op
dezelfde wijze uit te leggen en aannemelijk te maken. Hier schuilt inderdaad naar
mijn smaak de enorme moeilijkheid. Het aantal menschen, dat hiertoe in staat is, is
buitengewoon klein. Bovendien zullen wij dan straks beleven, dat de pers met halve
en scheeve berichten begint met de geesten te verpesten, zoodat er dan niet al te veel
meer te bereiken valt. Toch zal door middel van de radio, zoowel door de leden van
de commissie-generaal als door anderen, aanhoudend dienen te worden gesproken.
Het is niet voldoende dit aan de regeeringsvoorlichtingsdienst over te laten. Daarvoor
is zijn gezag uit den aard der zaak onvoldoende.
Gisteravond dan was de derde politieke bespreking1., waarvoor wij 's middags de
stukken hadden uitgewisseld. Ik was echter nogal teleurgesteld, omdat wij van
republikeinsche zijde een stuk kregen, dat belangrijk afweek van hetgeen Sjahrir mij
had laten zien. Alle gunstige bepalingen ten aanzien van de rechten van minderheden,
zoowel op politiek als op economisch gebied, waren hieruit weggelaten. Gelukkig
heeft hij daarover in het begin van de bespreking, die in zijn huis plaats vond, een
opmerking gemaakt en medegedeeld, dat zijn delegatie ook het oorspronkelijke stuk,
dat ik had gezien, had goedgekeurd. Een duidelijke verklaring waarom of ze dan nu
met dit stuk waren gekomen, bleef achterwege. Hét groote punt van deze bespreking,
waarover wij twee uren onafgebroken hebben gesproken, was niet de federatie van
de Vereenigde Staten van Indonesië, maar was het probleem van de Unie en de positie
van de Kroon. Het is volkomen duidelijk, dat zij zoo lang mogelijk probeeren vast
te houden aan onafhankelijke Vereenigde Staten en daarnaast aan een verbond daarvan
met het Koninkrijk der Nederlanden. Wanneer wij deze figuur aanvaarden, dan zijn
zij bereid tot zeer vergaande concessies inzake dit verbond. Wij hebben ons uitgeput
in argumenten voor het geven van een naam aan het resultaat
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van dit verbond, evenals over de positie van de Kroon. Het ging alles echter nogal
stroef. Sjahrir heeft zeer weinig gezegd en pas op het eind van de vergadering wees
hij op de groote moeilijkheden, die er van Indonesischen kant zouden rijzen.
Aan het slot van de discussie stelde hij merkwaardigerwijze twee pertinente vragen,
waarop hij echter het antwoord uit een persoonlijk gesprek met ons reeds kende. De
eerste vraag was of de commissie-generaal gemachtigd was om een overeenkomst
te onderteekenen met een inhoud als wij thans hadden ontworpen. Ik heb hem
geantwoord, dat dit inderdaad het geval was, met uitzondering van een enkel punt,
waarvan ik meende dat de telegrammenwisseling met Den Haag dit binnen enkele
dagen zou ophelderen. Ik had hierbij natuurlijk het oog op den overeenkomst-vorm,
die in de plaats moet treden van een protocol. Zijn volgende vraag was of wij ook
gemachtigd waren den vorm te accepteeren, zooals zij voorstelden, dus zonder Unie
en zonder Kroon. Ik heb hem daarop ronduit gezegd, dat wij daarvoor geen machtiging
hadden en dat wij, indien zij daar bij blijven, verplicht zouden zijn verder van de
zaak af te zien en ons terug te begeven naar Nederland. Daarmee was de bespreking
afgeloopen en werd gevraagd of wij nu over en weer een overeenkomst wilden
opstellen in den vorm, zooals wij meenen dat aanvaardbaar zou zijn. Deze zou dan
Maandagavond in een nieuwe bespreking kunnen worden behandeld. Daarna werd
er bij Sjahrir gegeten en hij vroeg mij na afloop niet direct weg te gaan, maar nog
even aan de menschen gelegenheid te geven om met elkaar te spreken. Wij hebben
dat toen gedaan en zijn pas tegen tien uur naar huis gegaan. Ik meende uit deze laatste
opmerking van hem te mogen begrijpen, dat hij er prijs op stelde in een nader
persoonlijk contact nog eens aan zijn eigen menschen een indruk te doen geven van
onzen gedachtengang en misschien ook omgekeerd.
Toen Van Mook en ik na afloop samen naar huis reden, maakten wij tegen elkaar
de opmerking dat het moeilijk zou zijn, maar dat wij niet zonder hoop waren.

Zaterdag, 2 November 1946, 22 uur
Dat het inderdaad moeilijk is, is vandaag in den loop van den dag nog weer eens in
het bijzonder gebleken.
Sjahrir ontving nl. vanmorgen bezoek van Lord Killearn, die blijkbaar eens wilde
weten hoe de zaken stonden. In dat gesprek
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werd natuurlijk het moeilijke punt opnieuw ter sprake gebracht en vroeg Sjahrir aan
Killearn om ook zijnerzijds met een aantal van zijn menschen nog eens te spreken
en zijn overwegingen in zake dit probleem aan hen uiteen te zetten. Killearn noodigde
de heeren toen uit op de lunch en kreeg er negen op visite. Dat gesprek heeft geduurd
tot over vier. Het bleek ten slotte, dat de heeren wel bereid waren de Unie te
aanvaarden zonder Kroon, of de Kroon zonder Unie. Erg goed kan ik in dezen
gedachtengang nog niet komen. Sanders speelde mij als resultaat van dit gesprek een
formuleering in handen, waarvan eigenlijk niemand wilde zeggen dat hij het er mee
eens was, precies zooals de vorige maal op de Hooge Veluwe het geval was met de
formuleering van Lord Inverchapel1.. Deze formuleering zou dan alleen als grondslag
voor verdere discussie kunnen dienen. Zij luidt als volgt: ‘The republic of the United
States of Indonesia shall be independent. The Netherlands and the United States of
Indonesia shall negotiate a treaty defining matters of common interest. Implement
either by the Netherlands or by the republic of the United States of Indonesia or by
both, in consultation of joint decisions on such matters, shall be taken in the name
of the Crown’. Hier is dus het voorbeeld dat de Unie de nek wordt omgedraaid, nadat
de Kroon is gered. Ik heb Sanders geantwoord, dat ik in deze zaak glashard ben en
tot geen enkele concessie bereid. Ik geloof dat, als wij hiermee beginnen, wij ook
verder geen voet aan den grond krijgen. Wij leggen dus Zondagavond een
ontwerpovereenkomst voor, waarin wij ons van deze zaak waarschijnlijk geen spat
zullen hebben aangetrokken.
Dat het met deze heeren niet in elk opzicht eenvoudig omgaan is, is vandaag weer
eens gebleken uit het gedrag van den generaal Soedirman. Er zou om 5 uur joint
truce commission vergadering zijn op het hoofdkwartier van generaal Mansergh.
Wright, die hiervan voorzitter is, komt op een gegeven oogenblik op het hoofdkwartier
van Mansergh en vindt laatstgenoemde in een kamer, wit van woede. Hij beduidde
Wright, dat hij niet van plan was de vergaderzaal binnen te gaan en dat hij ook aan
generaal Forman had verboden zulks te doen. Het geval was nl. dat Soedirman de
onsmakelijkheid had gehad om zijn beruchte lijfwacht mee te nemen in het geallieerd
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hoofdkwartier en deze daar voor de deur op post te stellen, ondanks het feit dat er
natuurlijk een Britsche wacht aanwezig is. In militaire kringen is dit zoo ongeveer
het onbehoorlijkste wat iemand kan doen. Wright heeft toen met Sjarifoedin de zaak
blijkbaar kunnen plooien en Soedirman heeft aan Mansergh zijn excuses moeten
aanbieden. Dit kan natuurlijk ook een beetje het gevolg zijn van het feit, dat men een
onderwijzer tot luitenant-generaal en opperbevelhebber bombardeert. Een beetje
militaire opvoeding heeft deze man blijkbaar nog wel noodig.

Donderdag, 7 November 1946, 19 uur
De afgeloopen dagen zijn ruimschoots getypeerd door het feit, dat ik aan het bijwerken
van dit verslag niet ben toegekomen. Zaterdagmorgen een gesprek met Van
Goudoever, die mij een nogal somber beeld gaf van de politieke situatie in de
Malinogebieden. Allerlei figuren aldaar hebben onzen kant gekozen en zien op het
oogenblik groote activiteit van Nederland naar de zijde van de republiek, terwijl er
in den opbouw van de Malinogebieden nog maar weinig vorderingen worden gemaakt.
Een man als Nadjamoedin, die een niet zoo nobel karakter schijnt te hebben, maar
wel uiterst slim moet zijn, zou het b.v. toch wel heel mooi vinden, indien hij op een
of andere receptie eens in aanraking zou kunnen komen met Sjahrir en den voorzitter
van de commissie-generaal om daarmee samen te worden gefotografeerd. Dat klinkt
vrij zot, maar aan den anderen kant zou zulk een man daar dan in zijn eigen gebied
mee kunnen werken en de gedachte bestrijden, dat zij eigenlijk worden vergeten en
nergens zijn. Ten einde in dit opzicht nog beter resultaat te kunnen verkrijgen dan
met zulk een scherts van een foto, heeft Van Mook nu tegen de volgende week een
vergadering belegd van menschen uit de Malinogebieden, wien dan volledige opening
van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over de republiek zal worden
gegeven. Wij nemen aan, dat dat een zekere bevrediging kan schenken en bovendien
hebben wij al een aanmerking in deze richting van Den Haag gekregen1., zoodat ook
Jonkman door dit feit kan worden bevredigd.
Zaterdag en Zondag hebben wij verder besteed aan het opmaken van de
ontwerp-overeenkomst2., waarom de Indonesische delegatie
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had gevraagd. Het is ten slotte de inhoud van het memorandum1., maar nu
artikelsgewijze en wat strakker uitgewerkt.
Verder hebben wij dezen Zondag besteed aan het opstellen van de zeer lange
telegrammen 32 tot en met 352., waarvan helaas 35 dien Zondagnacht niet meer kon
worden doorgeseind. In 32 hebben wij een poging gedaan om de afwijking van de
aide-mémoire en instructie te analyseeren en komen dan eigenlijk tot het resultaat,
dat dit alleen maar geldt voor den protocolvorm. De regeering staart zich nog steeds
blind op het geval Sumatra, waarbij men blijkbaar niet in staat is te begrijpen dat de
figuur van de Vereenigde Staten van Indonesië dit probleem Sumatra volstrekt heeft
veranderd in vergelijking met de periode van de Hooge Veluwe. Toen ging het er
om of wij Sumatra zouden weggeven aan de republiek; thans gaat het er alleen om
op welke wijze Sumatra in deze Vereenigde Staten zal worden opgenomen, hetzij
als zelfstandige eiland-staat, hetzij als provincie van de republiek Java. Ik heb het
stellige vermoeden, dat, indien wij deze ontwikkeling rustig zijn gang laten gaan en
nu niet zelf in dezen pot gaan zitten roeren, de grootste kans is dat Sumatra op eigen
zelfstandigheid zal willen staan. De eenige tegenkracht, die hiervoor aanwezig is,
ligt in het groote aantal Sumatranen, dat op het oogenblik in de republiek een
belangrijke functie vervult.
In CG 33 gaven wij een uitvoerig verslag van de politieke besprekingen met de
Indonesische delegatie van Vrijdagavond. Indien men dan verder bedenkt, dat men
in Den Haag over de notulen van 21 vergaderingen beschikt, dan lijkt het mij toch
een beetje kras om aan te nemen dat men daar onvoldoende is geïnformeerd. Ik zou
wel eens willen weten hoeveel ministers deze notulen inderdaad hebben gelezen.
In CG 35 hebben wij een antwoord gegeven op de suggestie, dat Van Poll en
ondergeteekende naar Holland zouden komen ter nadere explicatie van onze
voorstellen. Wij hebben gemeend daartegen overwegende bezwaren te moeten
inbrengen. Immers daarmede zouden wij de commissie-generaal ook voor de toekomst
in precies dezelfde positie laten dringen als zulks met den
luitenent-gouverneur-generaal gedurende het geheele afgeloopen jaar het geval is
geweest. Wanneer wij op het critieke moment, waarop wij vlak voor het sluiten van
de overeenkomst zouden staan, door ons
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vertrek naar Den Haag een element van groote onzekerheid in de situatie zouden
brengen, zou Van Mook hier in een zoodanig labiele situatie achterblijven, dat ook
hij daarvoor de verantwoordelijkheid onmogelijk zou kunnen aanvaarden. Hij heeft
dan ook m.i. volkomen terecht gezegd dat hij in dat geval onmiddellijk zijn ontslag
zou nemen, omdat hij de verantwoordelijkheid daarvoor eenvoudig niet dragen kan.
Wij leven hier in deze gecompliceerde wereld, waarin de Britten tot op heden een
beetje de balans houden, min of meer op een vulkaan. Daarvan begrijpt Den Haag
kennelijk heelemaal niets. Aan den anderen kant is het mij wel duidelijk, dat zij, in
het aangezicht van het enorme gewicht van de beslissingen, die genomen moeten
worden en van de noodzaak om deze plannen door de Staten-Generaal te doen
aannemen, in groote moeilijkheden zitten. Het verwerpen van hoofdstuk 13 van de
grondwet1. maakt inderdaad dat, aangezien de communisten een onberekenbaar
element vormen, hetzij de Partij van de Vrijheid, hetzij de Christelijk-Historische
Unie met de toekomstige wijziging mee moet gaan. Dat zal uitzonderlijk veel moeite
kosten. Persoonlijk geloof ik echter, dat de communisten het niet zullen wagen om
tegen te stemmen. In dat geval is Kamerontbinding onvermijdelijk en ik vrees, dat
de communisten met de verwerping van dit plan bij het Nederlandsche volk dan toch
niet zulk een beste beurt zullen maken. Hoe het echter ook zij, het is volkomen
duidelijk dat Den Haag aarzelt. Merkwaardig is dat wij tot op den dag van vandaag,
dat wil dus zeggen Vrijdagmorgen, want vanavond komt er geen telegram meer,
zonder eenig positief antwoord zijn op welk voorstel onzerzijds dan ook.
Maandag was er voor de plenaire zitting niets en hebben wij die uitgesteld. Daarna
is de generaal Soedirman hier gearriveerd en is met veel pijn en lang vergaderen ten
slotte toch een regeling getroffen, waardoor het militair bestand nu effectief is
geworden en het bevel ‘ophouden met vuren’ wordt gegeven. Merkwaardig was wel,
dat de Indonesiërs ten slotte na lang aarzelen in de bestandscommissie hebben
toegegeven dat zij er bezwaar tegen hadden om dit bevel te geven, omdat zij bang
waren allerlei troepen niet in bedwang te hebben. Gelukkig is deze zaak nu sedert
twee dagen in orde en is er een regeling gekomen, waarbij alle Indonesiërs, die zonder
kenteekenen binnen een 2-K.M.-zône voorbij de grenslijn komen, óf worden
ontwapend, óf worden neergeschoten. Ik vermoed, dat onze
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jongelui van de laatste mogelijkheid wel een ruim gebruik zullen probeeren te maken.
Trouwens, deze bepaling is op zichzelf niet overbodig, want van Indonesische zijde
werd den laatsten tijd een buitengewone onhebbelijkheid ten toon gespreid. Zware
mitrailleurs, die op 300 meter afstand van onze kampementen in stelling zijn gebracht,
werden bij Bandoeng gesignaleerd. Men zal er nu wel voor zorgen, dat deze worden
opgeruimd, hetzij door overleg, hetzij met geweld. Ik heb er geen bezwaar tegen,
wanneer onze soldaten eens duidelijke taal laten hooren, want het staat wel vast dat
er aan den anderen kant een onbehoorlijk aantal chicaneurs aanwezig is.
Maandagavond hadden wij dan de volgende politieke bespreking1., waarin de
ontwerp-overeenkomst, zooals wij die hebben opgemaakt, als basis van verdere
discussie werd aanvaard. Deze politieke bespreking had een heel eigenaardig verloop.
Het ging natuurlijk weer over de hoofdpunten, maar Roem begon eerst over de door
ons bezette gebieden, die hij na de overeenkomst als het ware op slag bij de republiek
wilde inlijven. Wij hebben hem met eenige moeite duidelijk gemaakt, dat dit wel
onze bedoeling is voor den definitieven toestand, maar dat er eenvoudig ongelukken
gebeuren, indien wij op deze manier te werk zouden gaan. Ten slotte bedankte hij
ons voor de explicatie. Als men nu denkt dat hij daarmee tevreden was, dan heeft
men het heelemaal mis. Dat bleek vanmorgen bij een artikelsgewijze bespreking van
het ontwerp tusschen de juridische adviseurs van de beide delegaties, toen men weer
op dit punt terug kwam. Wij hebben toen de wijziging, die Van Mook heeft
voorgesteld2., opgenomen en dat moeten de heeren nu verder maar slikken.
Verder is het hun wel duidelijk, dat zij ten aanzien van de hoofdpunten bij ons
niets meer hebben af te dingen. Ten slotte, aan het eind van de vergadering, die toch
in een uitstekende stemming verliep, stelde Sjarifoedin een aantal scherpe vragen.
Het hoofdpunt daarvan was of wij de Nederlandsch-Indonesische Unie beschouwen

1.
2.

Vierde politieke bespreking op maandag 4 november 1946, des namiddags 7 uur, ten kantore
van de commissie-generaal.
Nl. toevoeging van het woord ‘voorlopige’ voor het woord ‘uitzondering’ in artikel 1 van
de ontwerp-overeenkomst. Zie bijlage III.
In deze bijlage III zijn het oorspronkelijke Nederlandse ontwerp van 3 november en de op
15 november 1946 geparafeerde tekst der ontwerpovereenkomst - dus met de in het
oorspronkelijke ontwerp zo te Linggadjati op 11, 12 en 13 november als te Batavia nog op
15 november aangebrachte wijzigingen - naast elkander afgedrukt.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

91
als een soort superstaat. Dit hebben wij natuurlijk vlot ontkend. Immers in dat geval
zal er van autonomie in inwendige aangelegenheden van ieder der beide
samenstellende staten geen sprake zijn. Bovendien hebben wij hem duidelijk gemaakt,
dat Nederland zelf zulk een structuur nooit zou verdragen.
Mijn indruk aan het eind van deze vergadering was, dat in ieder geval Sjahrir ons
voorstel, wat zijn hoofdlijnen betreft, in beginsel volkomen aanvaardde. Ook met
een aantal anderen is dat zonder twijfel het geval. In het bijzonder menschen als
Soebandrio en Tanzil, die bijloopende figuren zijn, maar toch niet heelemaal zonder
beteekenis, staan vrijwel volledig aan onzen kant.
Er werd op deze vergadering geen afspraak gemaakt voor een volgende bespreking,
maar dit werd overgelaten aan een nader overleg tusschen de voorzitters van de beide
delegaties. Dat heeft inderdaad op Dinsdagmorgen direct plaats gevonden en ik had
een lang gesprek met Sjahrir, waarin mijn indruk volkomen werd bevestigd. Wij
hadden bij geruchte gehoord, dat het misschien wel nuttig was, indien enkelen van
ons een ontmoeting zouden hebben met Soekarno en Hatta, ten einde deze twee
figuren te overtuigen. Sjahrir had mij nl. al eerder verteld, dat Sjarifoedin en Gani
tijdens hun verblijf in Djokja de vorige week in zake ons memorandum1. een zeer
afwijzende houding van het binnenland hadden ontmoet. Sjahrir hapte hier dan ook
direct op, maar stelde het in een eenigszins anderen vorm voor, nl. in den vorm van
een gewone politieke bespreking van de twee volledige delegaties, waar Soekarno
en Hatta, en misschien nog een aantal anderen, aanwezig zouden kunnen zijn. Ik heb
dat toen overlegd in de commissie-generaal en wij zijn tot de conclusie gekomen,
dat dit laatste idee zeker aanvaardbaar was. Als plaats van vergadering meenden wij
echter Djokja zeker niet te kunnen aanvaarden, doch de voorkeur te moeten geven
aan b.v. Cheribon, waar Sjahrir een zeer geschikte plaats wist. Ook Sjahrir was direct
met Cheribon als vergaderplaats verzoend geweest, zoodat dit geen moeilijkheden
opleverde. Wij hebben dit plan onmiddellijk naar Nederland geseind en, ingevolge
art. 7 onzer instructie2., in CG 37, dat op Dinsdag 5 November is uitgegaan, machtiging
gevraagd onze standplaats te verlaten ten einde deze vergadering te kunnen houden.
Dinsdag kreeg Van Mook nog eenige inside-information uit re-
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publikeinschen kring. Deze hield nl. in, dat van de delegatie Sjahrir voor aanneming
van ons voorstel zoude zijn, Gani als het kon nog een beetje sterker, en tot onze
verrassing zou ook Roem willen aanvaarden, maar die loopt nog met een vrij sterke
vrees voor zijn partij rond. Merkwaardigerwijze heeft de scherpzinnigste man van
de delegatie, Sjarifoedin, nog een typisch wantrouwen. Koets, die zeer met hem is
bevriend, zal inmiddels probeeren door persoonlijke gesprekken dit wantrouwen te
verzwakken, zooal niet volledig uit den weg te ruimen. Betreffende het binnenland
kregen wij te hooren, dat Soekarno eigenlijk wel voor aanneming was, maar dat Hatta
er zeer tegen gekant is. Dit is op zichzelf ook niet zoo'n wonder. Intellectueel en qua
temperament schijnt Hatta verreweg de scherpste te zijn en Soekarno is, zooals Sjahrir
dat tegen mij uitdrukte, in zulke zaken meestal nogal passief.
Sanders had gisterochtend het verhaal, dat Killearn en Sjahrir een gesprek met
elkaar zouden hebben gehad, waaruit een eenigszins sombere conclusie zou moeten
worden getrokken, omdat de Indonesische delegatie er op zou staan dat de conferentie
te Cheribon een plenaire zitting, dat wil dus zeggen onder Engelsch voorzitterschap,
zou worden. Sanders, die met Killearn en Wright zou lunchen, kwam mij daarmee
aan ons eten lastig vallen en na onze lunch ben ik toen met hem meegegaan en heb
aan Killearn betuigd, dat ik daar niets voor voelde. Ik heb hem uiteengezet, dat deze
methode volstrekt fout is. Een plenaire zitting is een stijf geval en, hetgeen wij noodig
hebben, is de mogelijkheid om met alle overredingskracht, waarover wij beschikken,
de Indonesiërs uit het binnenland gezamenlijk een kijk te geven op deze moderne
visie van Nederlandsche zijde. Het gaat om het winnen van een zeker vertrouwen
en dat lukt nooit in dergelijke stijve vergaderingen, waarbij het Engelsch op zichzelf
al een wezenlijk bezwaar is. Ik heb Killearn er aan herinnerd, dat de plenaire zitting
over de politieke zaken in twee gevallen aan de orde komt, nl. wanneer de zaak
definitief gelukt en wanneer zij definitief mislukt. Geen van beide stadia is op het
oogenblik nog bereikt en daarom moeten de politieke besprekingen voortgezet worden
op de wijze, zooals wij die thans voeren. De procedure, die van onze zijde jegens de
Indonesische delegatie is aangewend, moeten wij probeeren ook op de menschen uit
het binnenland toe te passen. Wij kunnen, indien het in deze conferentie van Cheribon
niet gaat, nog altijd met Killearn overleg plegen.
Ik stelde hem aan het einde voor om dan misschien Woensdag-
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avond samen met Sjahrir en hem deze zaak te bespreken; dit draaide uit op een
invitatie voor een diner, dat wij gisteravond hebben gehad. Van half acht tot elf uur
uitermate gezellig, overspoeld met een ruime hoeveelheid champagne, waarvan de
oude heer zelf een groot liefhebber bleek te zijn. Toch was deze champagnestroom
niet zoo overmatig, dat hij iets anders uitwerkte dan een goed humeur en een beetje
losser tong bij onzen vriend Sjahrir. Betreffende de conferentie te Cheribon vertelde
Sjahrir, dat tot zijn stomme verbazing Roem en ook Gani heel erg op de aanwezigheid
van de Engelschen waren gesteld. Zij meenden dat deze conferentie in het binnenland
een groote gebeurtenis zou zijn en dat daarom de aanwezigheid van de Engelschen
uiterst gewenscht was. Ik heb toen mijn standpunt daar tegenover uiteengezet, dat
ook niet veel bestrijding vond. Sjahrir was het eigenlijk wel met mij eens en begreep
niet best waarom Roem plotseling zoo op dit standpunt stond. Het slot was een m.i.
verstandig compromis: wij zullen een gewone plenaire zitting in Cheribon beleggen,
terwijl de politieke besprekingen, waar het eigenlijk om is begonnen, op de normale
wijze buiten de aanwezigheid van onze Engelsche vrienden zullen worden gehouden.
Wel zei Sjahrir, dat misschien de aanwezigheid van Lord Killearn van eenige
beteekenis zou kunnen zijn, indien hij bereid was om zijn vrienden uit het binnenland
duidelijk te maken, dat de internationale verhoudingen niet zoo eenvoudig lagen als
zij soms schijnen te denken. Belangrijk was ook wel in dit gesprek de opmerking
van Sjahrir, dat, indien het hem niet zou gelukken deze overeenkomst tot stand te
brengen, dit voor hem het aftreden zou beteekenen. Ik heb daar tegenover gesteld,
dat de commissie-generaal zich tegenover Nederland in een soortgelijke positie
bevond.

Vrijdag, 8 November 1946, 8.30 uur
Gistermorgen hadden wij twee gesprekken van geheel verschillenden aard. Het eerste
was slechts terloops met den heer Van den Dries, den plaatsvervangend
thesaurier-generaal in Nederland, die hier ingevolge het nieuwe K.B.1. komt als
vertegenwoordiger van den

1.

Bij K.B. van 31 oktober 1946 no. 3 werd te Batavia een vertegenwoordiger geplaatst van de
minister van Financiën, om aan deze, zo dikwijls hij dit nodig mocht achten, rechtstreeks
verslag uit te brengen, met name bij blijvend meningsverschil in een belangrijke
aangelegenheid met de luitenant-gouverneur-generaal of in geval de commissie-generaal op
een belangrijk punt van een door hem gegeven financiëel advies mocht afwijken. De volgende
dag - 1 november 1946 - werd mr. H.A.M.van den Dries, plaatsvervangend
thesaurier-generaal, als vertegenwoordiger aangewezen. Hij is op 3 november 1946 uit
Nederland vertrokken en op 20 december 1946 aldaar weergekeerd. Als zijn opvolger was
intussen aangewezen drs. H. Talma, raadadviseur bij het ministerie van Financiën, die op 15
december 1946 naar Batavia is vertrokken.
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minister van financiën en die op bezoek was bij Sanders, terwijl ondergetekende er
binnen rolde. Hij representeert dus min of meer de stem van Nederland. Hij wist er
natuurlijk niet alles van, maar in het gesprek, waarin wij ons op het standpunt stelden,
dat het voor de commissie-generaal onmogelijk is vóór het sluiten van de
overeenkomst naar Nederland te gaan, bleek dat hij dit uitsluitend meende te moeten
toeschrijven aan een soort overprikkeld gevoel van eigenwaarde bij de leden van de
commissie-generaal. Toen wij trachtten hem duidelijk te maken, dat er inderdaad
haast was bij dit geval en de omstandigheden zulk een reis, die zeker drie weken in
beslag neemt, niet meer toelaten, omdat Mansergh hier den 22en November weggaat,
bleek het dat hij daarvan niet het minste idee had en vermoedde, dat dat ook met
anderen in Nederland het geval was. Ik las hem een ontwerp-telegram voor van Van
Mook, waarin nog eens werd gewezen op de beteekenis van den datum van 30
November. Het was heel nuttig van den heer Van den Dries te hooren, dat hij dit
telegram niet voldoende overtuigend vond en dat dit in Den Haag niet den door ons
gewenschten indruk zou maken. Ik had zelf ook al eenigszins dezen indruk gekregen,
omdat naar mijn meening de staart van CG 351. in dit opzicht nog heel wat krasser
was.
Weinig vermoedde ik op dat moment, dat het volgende gesprek met den kolonel
Van Houten, adjudant-generaal van de Koninklijke Landmacht, en de overste
Borghouts (Peter Zuid van de K.P.)2. mij vanzelf de stof in handen zou spelen voor
een heel wat sterker telegram aan Den Haag. De beide heeren kwamen ons, naar
aanleiding van een gesprek, dat Van Houten toevallig met De Boer had gehad, een
verontrustend verhaal brengen over de stemming in het Nederlandsche leger. De
kolonel merkte terecht op, dat het er niet om ging of de troep eigenlijk gelijk had of
niet, maar het belangrijke was dat de stemming ongeveer zoo is, dat zij er dicht aan
toe zijn om de zaak er bij neer te gooien. Aan het eind van het gesprek uitten zij

1.
2.

Zie p. 88-89.
Zie hiervoor Onderdrukking en Verzet, deel IV, p. 160.
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hun vrees, dat de commissie-generaal bezig was een overeenkomst tot eiken prijs te
aanvaarden en, indien zulks zoo was, de aanwezigheid van het leger volkomen
overbodig zou zijn. De soldaat redeneert zeer simplistisch. Hij zegt: de Indonesiërs
in de gebieden, die door ons zijn bezet, worden beveiligd en voelen zich kennelijk
met ons tevreden en wij zijn er geenszins het zoo zeer gehate Nederlandsche gezag.
Waarom breiden we dit niet uit tot Djokja? We zijn heelemaal niet zoo erg tegen die
republiek. Wij zouden naar Djokja willen gaan, daar alle Japansche collaborateurs,
o.a. Soekarno, achter de tralies zetten en aan Sjahrir zijn republiek op een
presenteerblaadje aanbieden en dan verder rustig met hen samenwerken. De kolonel
zei op een oogenblik: ‘U kunt het leger slechts op twee manieren gelukkig maken,
nl. door het bevel om naar huis te gaan of door het bevel om naar Djokja op te rukken.
Daar tusschenin ligt voor den soldaat geen enkele mogelijkheid, die zijn stemming
van vandaag bevredigen kan’. Ten slotte gebruikte hij een uitdrukking, die ik als
motto voor een telegram heb gebruikt: ‘Bij velen van de troep zal een zucht van
verlichting opgaan, indien de Engelschen na 30 November zijn verdwenen. Deze
zucht zal echter aan misschien vierduizend Indonesiërs het leven kosten’.
Dit kwam er dus op neer dat de kolonel er op rekende, dat, indien er verder niets
gebeurt en geen maatregelen worden genomen, in de eerste week van December de
oorlog zal ontbranden, op een manier, die ons werk volmaakt onmogelijk maakt en
met een intensiviteit, die niet meer te keeren valt. Dit beteekent, dat, indien zulks
werkelijkheid wordt, de geheele wereld de onderhandelingen van Nederland gedurende
het afgeloopen jaar zal beschouwen als een schijnheiligheid. De Boer zei later tegen
mij: ‘Nederland zal dan gelden als een volstrekt onbetrouwbaar volk en dat heeft
voor een klein volk zichzelf nog nooit betaald.’ Het is immers duidelijk, dat wij dan
den schijn wekken, dat wij door praten gewacht hebben tot het moment, waarop wij
van de Engelschen verlost zullen zijn, om dan toe te kunnen slaan. De beide militairen
begrepen dat dit een calamiteit is. Wij hebben hen kunnen overtuigen van de juistheid
van ons standpunt, vooral door de mededeeling dat wij aan de Indonesiërs een bepaald
plan hebben aangeboden, waarvan wij tevoren hebben gezegd dat daarop niet valt
af te dingen. Ik zei den heeren, dat onze onderhandelingen eigenlijk geen
onderhandelingen zijn, maar niet veel anders dan een verklaring van onzen kant van
hetgeen wij wenschen en hoogstens hier en daar een poging om daarvoor een formu-
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leering te vinden, die bij de Indonesiërs een minimum aan weerstand opwekt. Verder
dat ik dezen heb meegedeeld, dat dit plan is à prendre ou a laisser en dat, indien de
republiek dit niet aanvaardt, de gevolgen voor haar rekening zijn. In dat geval zou
er inderdaad ook oorlog ontstaan met, naar mijn overtuiging, internationale interventie,
maar bij welke wij, ten gevolge van het aanbod, dat wij hebben gedaan, belangrijk
sterker zouden komen te staan dan indien de oorlog uitbrak op de wijze, zooals
kolonel Van Houten ons die voorspelde. Verder hebben wij hun de hoofdtrekken
van het plan verteld. Ook dat wekte geruststelling en het resultaat van het bezoek
was alleen het verzoek om op zeer korten termijn nieuwe richtlijnen voor de
voorlichting van het leger te maken. Er is beloofd, dat Van Poll die vanmorgen om
tien uur klaar zal hebben.
Van dit gesprek heb ik gisteravond een ruim gebruik gemaakt om in een telegram
nog eens met grooten klem er op te wijzen, dat wij vóór 30 November klaar móéten
zijn. Ik heb niet gezegd dat het zeker is dat ons de zaak dan uit de hand loopt, maar
zelfs de kans mogen wij niet loopen, omdat dan het spel volkomen verloren is. Ik
heb duidelijk gezegd, dat de commissie-generaal niet bereid is daarvoor de
verantwoordelijkheid te dragen en daarom omgaand machtiging vraag om
overeenkomstig CG 341. een overeenkomst te sluiten.
De vergadering van de civil-affairs-commissie heeft gisteren vrij behoorlijke
resultaten opgeleverd. De zeer gespannen toestand ten gevolge van de uitgifte van
het republikeinsche geld en vooral als gevolg van de propaganda, die de republiek
maakte tegen den Nicagulden, benevens een feitelijke blokkade van de stad, zullen
volgens afspraak met de republiek een eind nemen. Er zal gezorgd worden voor een
rijstaanvoer van 100 ton per dag en drie Nederlandsche schepen zullen, voorloopig
onder Engelsche vlag, rijst gaan halen uit republikeinsche havens. Verder zal er in
zake het geld geen wederzijdsche propaganda worden gemaakt en, voor zoover er
vorderingen tusschen gouvernementsinstellingen en republiek bestaan, zullen deze
worden verrekend op gelijke koers van beide geldsoorten. Het bezit van wederzijdsche
geldsoorten zal niet strafbaar worden verklaard. Ik hoop dat dit resultaat zal hebben,
want deze grappen, gepaard aan het spektakel rond generaal Soedirman, hadden de
stemming hier in Batavia buitengewoon verknoeid. In het Dagblad2.

1.
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Zie p. 87, noot 2.
Een te Batavia na de tweede wereldoorlog verschenen nieuwsblad. Het is niet mogelijk de
datum vast te stellen van het nummer, waarin het hier bedoelde artikel is verschenen,
aangezien de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage geen jaargangen bezit van na 1940
in Ned.-Indië verschenen dagbladen.
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werden al scherpe maatregelen van een sterk gezag verlangd. Dat deze lieden de
genomen maatregelen wel niet scherp genoeg zullen vinden, is duidelijk.
Gisteravond aten Sjahrir en ik opnieuw bij Killearn en hadden een buitengewoon
gezelligen avond, waar betrekkelijk weinig aan politiek werd gedaan. Het eenige
belangrijke was, dat wij gezamenlijk tot de conclusie kwamen, dat de inhoud van de
ontwerp-overeenkomst zoodanig was, dat zoowel de commissie-generaal alsook
Sjahrir hiermee met hun politieke leven in zee dienden te gaan. Hij deelde
onomwonden mee dat verwerping van deze voorstellen voor hem aftreden zou
beteekenen. Ik heb wat mij betreft toen ronduit verklaard op hetzelfde standpunt te
staan en te weten dat dit ook met de andere leden het geval is.

Zondag, 10 November 1946, 9.30 uur
Vrijdag was de Indonesische delegatie met vol gevolg naar Djokja afgereisd en was
er dus van dien kant weinig activiteit. Maar aan de Nederlandsche zijde was er dien
dag toch een zeer belangrijke bespreking. Een aantal politieke partijen, waaronder
ook de Indische Katholieke partij, de Vaderlandsche Club, de Christelijk Staatkundige
partij, de Persatuan Timor Besar, de Eenheidsgroep en nog een paar andere, hadden
een telegram gezonden aan de Staten-Generaal en aan den minister-president om
uitdrukking te geven aan hun meening, dat er hier niets definitiefs mocht worden
beslist zonder de goedkeuring van de Staten-Generaal. Dit was natuurlijk het intrappen
van een open deur, omdat dit feit ook voor ons vanzelf spreekt. Hoofdzaak is echter,
dat er uit zulk een telegram een zekere verontrusting over den gang van zaken spreekt.
Wij hebben het daarom juist gevonden om hen te ontvangen. Aanwezig waren op
Vrijdagmorgen 10 uur de volgende heeren: A.L.S. Bär en Soeria Santoso voor de
Eenheidsgroep, G .Pastor en Teng Sioe Tjhan voor de I.K.P., L. Pelhaupessy voor
de Persatuan Timor Besar en C.C. van Helsdingen voor de C.S.P. Het voorzitterschap
werd blijkbaar waargenomen door den heer Bär, een man, die op mij een uitstekenden
en zeer redelijken indruk maakte. Aan zijn linkerhand zat
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de heer Van Helsdingen, die in dit verband natuurlijk verreweg de moeilijkste figuur
is. Wij hadden tevoren gevraagd wat er eigenlijk achter elk van deze organisaties
staat. Zoo had de Christelijk Staatkundige Partij volgens haar opgave thans 100 leden,
maar er werd aan toegevoegd, dat er een groot aantal sympathiseerenden waren. De
Vaderlandsche Club gaf het aantal leden van voor den oorlog op. Jammer was, dat
de heer Verboom, de leider hiervan, niet aanwezig was.
Het was een op zichzelf zeer leerzaam gesprek, naar ik geloof voor beide partijen.
De voorzitter begon in een nogal wantrouwenden toon, waarbij hij o.a. van de
veronderstelling uitging dat wij handelden onder den druk van de Engelsche regeering,
zooals dat tot heden toe altijd het geval was geweest. In antwoord hierop heb ik den
voorzitter eerst gevraagd mij uiteen te zetten uit welke verschijnselen hij dezen
Engelschen druk meende te moeten afleiden. Daar kwamen nu op staatkundig terrein
niet zulke steekhoudende argumenten voor den draad. Natuurlijk werd het geval
Soedirman van de afgeloopen week, dat geheel door de Engelschen is behandeld1.,
breed uitgemeten. Het spreekt echter vanzelf, dat dat nog niet hetzelfde is als
Engelsche druk bij de staatkundige verhouding. Toen is De Boer losgebrand op de
hem eigen wijze en heeft in vrij felle kleuren een teekening gegeven van wat er stond
te gebeuren, indien het ons niet gelukte om vóór 30 November tot overeenstemming
te geraken. Dit verhaal maakte kennelijk wel eenigen indruk op de heeren. Vooral
omdat het uit dien hoek kwam. Verder heb ik met groote openhartigheid, maar met
het verzoek om het toch niet verder te vertellen, de geheele geschiedenis van het
contact met de Engelschen beschreven, zooals ik dat tot op dit oogenblik zie van
1943 af en vooral uit het afgeloopen jaar. Daarbij kwamen tallooze feiten voor den
dag, waarvan de heeren pas voor het eerst hoorden. De overdracht van dit gebied
aan de Engelschen en de wijze, waarop de Amerikanen dit hebben gespeeld. De
weinig loyale houding van de Amerikaansche regeering tot op den dag van heden
toe met hun bevel aan de Engelschen om al hetgeen deze uit lend lease hebben
gekregen2. niet aan de Nederlandsche regeering over te dragen. Zoo ben ik verder
gegaan met de beschrijving van de conferentie van Che-

1.
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Zie p. 86-87.
De lend lease act van 11 maart 1941 had de president der V.S. van Amerika gemachtigd
oorlogsmateriaal te leveren aan die landen, welker defensie hij noodzakelijk achtte voor de
defensie der V.S. zelf.
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quers op 27 December1. en in 10 Downing Street van 10 April2.. Het maakte ook wel
eenigen indruk, toen ik vertelde dat Lord Killearn tot op heden toe den inhoud van
de ontwerp-overeenkomst, die wij aan de Indonesiërs hebben voorgelegd, niet kent.
Het was mij volkomen duidelijk, dat de heeren door dit alles op de Engelschen een
geheel nieuwen kijk kregen, een kijk, die tot heden was vertroebeld door hetgeen
een aantal lagere goden hier ter plaatse aan kwaad hadden gesticht.
Daarna zijn wij overgegaan tot de ontwerp-overeenkomst zelve, waarvan wij de
heeren een duidelijk beeld hebben gegeven en hebben vastgesteld, dat wij in onze
redeneering eigenlijk meer van de Malino-gebieden waren uitgegaan dan van de
republiek en dat de geheele beteekenis van deze overeenkomst was om de
Malino-gebieden met de republiek in hetzelfde gelid te scharen. Van den kant van
overste Santoso kwam een belichting van de militaire situatie, die niet zoover van
de onze afweek. Hij meende nl. dat het best mogelijk is om de republiek militair
onder den voet te loopen. Iedereen was het er verder over eens, dat zeer veel van de
uitwerking zal afhangen. Van Helsdingen wees op het feit, dat hij betrokken is bij
de vervaardiging van de staatsregeling voor de Groote Oost. Hij voelde zich bezwaard
over het feit, dat daarbij blijkbaar de strekking voorzit zooveel mogelijk over te laten
aan de afzonderlijke staten en zoo weinig mogelijk aan de Vereenigde Staten van
Indonesië. Aangezien het duidelijk is, dat, hoe men het ook draait, onze invloed in
deze laatste het grootste zal zijn, maakte hij daartegen terecht bezwaren. Ik heb hem
in zooverre gerustgesteld, dat al dergelijke punten, ook al worden daar nu op dit
oogenblik ontwerpen voor gemaakt, ten slotte toch nog nader door de
commissie-generaal moeten worden bekeken en dat wij meenen dat de door ons in
het vooruitzicht gestelde rijksconferentie daar ook nog wel een woordje over zal
meespreken.
Aan het slot vroegen zij of wij er in konden toestemmen deze groep straks bij de
uitwerking ook als adviseurs te betrekken. Ik

1.
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Te Chequers - het buitenverblijf van de Britse minister-president - had de Nederlandse
regering op 27 december 1945 mededeling gedaan van het voornemen in Indonesië een
federale politiek te voeren.
Op 10 april 1946 had de Nederlandse regering - aan de vooravond van de op de Hoge Veluwe
te voeren onderhandelingen - de Britse minister-president ingelicht omtrent de stand der te
Batavia met de Republiek reeds gevoerde besprekingen.
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heb daarin ronduit toegestemd en gezegd, dat juist bij deze uitwerking met de meening
van een zoo breed mogelijke laag zal moeten worden gerekend, veel sterker dan
thans bij het opstellen van deze basisovereenkomst, die alleen maar tot stand kan
komen als wij aan alle kanten een strak en sterk standpunt innemen. Tot slot van de
drie-urige bespreking kon ik niet nalaten aan den heer Van Helsdingen te vragen of
mijn veronderstelling juist was, dat hij toch met andere gevoelens en inzichten deze
vergadering verliet dan waarmee hij was binnengekomen. Hij was zoo royaal om dit
ronduit te bevestigen en de voorzitter, de heer Bar, deed hier een schepje boven op
door te zeggen, dat hij zich volkomen gerustgesteld voelde en dat hij het grootste
vertrouwen had in den gang van zaken. Ik vond dit op zichzelf als resultaat van een
bespreking met menschen, die een verontrust telegram naar Nederland hadden
gestuurd, niet onpleizierig en de moeite waard om in dit dagboek uitdrukkelijk vast
te leggen.
Verder arriveerde Woensdag Mr. De Visser met juffrouw Beitsma. De Visser gaf
ons zijn versche indrukken uit Nederland. Ik moet helaas zeggen dat deze op geen
enkel punt erg bemoedigend waren. De informaties over den algemeenen politieken
toestand gaven een duidelijk beeld van malaise, gebrek aan inspiratie en leiding. Het
was duidelijk, dat De Visser het als zijn hoofdtaak had te beschouwen om de
verbinding tusschen Den Haag en Batavia, die naar het gevoel van de heeren veel te
wenschen overliet, in de juiste stemming te krijgen. Blijkbaar meent Den Haag, dat
wij een wat al te persoonlijke politiek bedrijven als commissie-generaal en wat snel
geprikkeld zijn. Nu moet ik eerlijk zeggen, dat er inderdaad wel wat aan mankeert,
maar helaas konden de mededeelingen van De Visser in den grond van de zaak
daaraan, bij mij althans, weinig verbeteren. Immers, op den bodem van onze
gevoelens, althans van mij, ligt een duidelijk gebrek aan respect voor de menschen,
die thans de verantwoordelijkheid dragen. Uit de telegramwisseling blijkt tot op
heden weinig eigen meening en tegenover onze zeer duidelijke stem klinkt in mijn
ooren althans slechts een zwak geluid van weifelende menschen. Ons werd aangeraden
onze telegrammen, alvorens zij werden verzonden, eerst door De Visser te laten
lezen, ten einde een soort geestelijke aansluiting mogelijk te maken. Een dergelijke
opmerking bewijst meer dan wat anders hoe weinig het Kabinet van de situatie
verstaat. Indien zij dan tegelijk een man sturen, die over de geheele zaak precies
eender denkt als ik, dan is de kans, dat hij hier in Ba-
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tavia binnen enkele dagen in ons stemmingsbeeld zal zijn verwerkt, wel buitengewoon
groot. Trouwens, ik meen dat de scherpe toon uitsluitend is gevoerd in twee
telegrammen, naar aanleiding waarven ik Jonkman den bekenden scherpen brief heb
geschreven1.. Daarna is hij kennelijk zelf de telegrammen gaan redigeeren met zijn
bekende methode van praten naar alle kanten in zeer vage en vriendelijke
bewoordingen en in antwoord daarop zijn, naar ik meen, de telegrammen, die wij
zonden, wel in duidelijke taal, maar geenszins onvriendelijk gesteld.
Het zal echter een bezwaar blijven, dat twee werelden met elkaar spreken, waarbij
men in de onze precies weet wat men wil en in Den Haag afwacht zonder eigen plan
en probeert er een maximum voor zijn eigen denkrichting uit te sleepen, ook
nauwelijks uit overtuiging, doch in de hoop een zoo groot mogelijk aantal leden van
de oppositie in de Kamer mee te krijgen. Ik geloof persoonlijk aan deze methode
niet. De regeering zal moeten weten wat zij wil, beslissen met ons en op een gegeven
oogenblik het resultaat aan de Kamer voorleggen. Het moge dan een fait accompli
zijn, naar mijn overtuiging is dat onvermijdelijk. In wezen komt immers het vraagstuk
hierop neer: aan de eene zijde een revolutionnaire situatie, waardoor zich in dezen
hoek van de aarde de zin van het catastrophale in de geschiedenis voltrekt; aan de
andere zijde in Nederland een democratisch bestel, dat alleen berekend is op
beslissingen in normale tijden. Toch tracht men daar den kop in het zand te steken
en te doen alsof het catastrophale niet bestaat niet alleen, maar zonder meer binnen
de sfeer van het normale staatkundige apparaat kan worden getrokken. Dit is naar
mijn vaste overtuiging volkomen onjuist en probeert men dat, dan zal men óf het
catastrophale ten top drijven, óf een schijnvertooning in het democratische apparaat
opvoeren, waarvan de besten zullen erkennen, dat deze onvermijdelijk is en waartegen
de dogmatici zullen blijven mokken, zonder dat zij de mogelijkheid hebben langs
andere lijnen mee te werken aan het tot stand brengen eener nationale oplossing van
de catastrophale situatie en den overgang daarvan in een legale verhouding.
Merkwaardig was ook de notitie, die De Visser meekreeg van minister Jonkman
voor de commissie-generaal, naar aanleiding van punt 4 van de notulen van de 16e
vergadering der commissie-generaal, waarin ik de vraag stelde of wij voor het
beleggen van een ple-
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naire zitting, waarin wij mededeeling zouden doen van eventueele overeenstemming,
vooraf de goedkeuring van de regeering moeten verwerven. Zoowel Van Poll als De
Boer meenden met mij dat dit niet noodzakelijk is. De commissie-generaal heeft het
recht dit als delegatie zelfstandig af te doen, mits zij blijft binnen de grenzen harer
instructie, eventueel aangevuld met wat uit de regelmatige telegrammenwisseling
moge blijken. In antwoord daarop geeft Jonkman de volgende notitie mee:
‘De commissie-generaal kan zich mijns inziens “sterk maken” voor de
Nederlandsche regeering, d.i. niet alleen eigen ambtelijk leven op het spel zetten,
maar ook het politieke leven van den minister van overzeesche gebiedsdeelen in het
Kabinet,
mits zij ontwijfelbaar handelt conform haar instructie en mits zij volledig verwerkt
de ministerieele positie in het algemeen en het stelsel der ministerieele
verantwoordelijkheid in het bijzonder, zooals wij die nu kennen, d.w.z.:
- minister, gebonden aan zijn eed van getrouwheid aan Koningin en grondwet;
- collegiaal werkend in den ministerraad;
- politiek verantwoordelijk aan de Staten-Generaal;
- en - indien het een zaak van grondwetsherziening betreft - na ontbinding der
Kamers in de nieuwe Kamers ⅔ meerderheid moetende verwerven;
mits zij derhalve in gemoede en verstandelijk overtuigd is, dat de minister in die
positie en met die verantwoordelijkheid zal kunnen aanvaarden wat zij doet.
De commissie in haar onderhandelingen met de republiek houde bij een en ander
voortdurend mede het oog op
a Nederland
b “Malino” en “Pangkal Pinang”
c Suriname en de Antillen
d U.N.O. in het bijzonder en onze internationale roeping in het algemeen.’
Indien men dit goed leest, beteekent het eigenlijk dat de minister ruimte laat om de
verantwoordelijkheid voor de beslissing in zake het gestelde aan de
commissie-generaal over te laten. Immers hij zegt ‘mits zij derhalve in gemoede en
verstandelijk overtuigd is’, enz. Dat beteekent, dat de beoordeling van de situatie
over hetgeen de minister in de geschetste positie en met die verantwoordelijkheid
zal kunnen aanvaarden, is verlegd van den minister naar de com-
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missie-generaal. Ik verheugde mij over dit document buitengewoon sterk en hecht
er ook groote waarde aan, voor het geval er over bevoegdheidskwesties moeilijke
discussies zullen ontstaan. De ellende is echter, dat ik niet geloof dat de minister
straks zal handelen overeenkomstig de leer, die hij hier verkondigt. Het is een stuk
vol mooie woorden en wazige gedachten, waarvan de practische beteekenis onzeker
is. Intusschen typeert ook een dergelijk stuk de geheele situatie.
Het gesprek met De Visser had ons intusschen tot de noodzakelijkheid gebracht
Den Haag nog eens de beteekenis van 30 November in dit geheele spel duidelijker
uiteen te zetten. Op 7 November ging daartoe, daags na aankomst van De Visser,
het telegram CG 39 uit. Van Mook had hier een ontwerp voor gemaakt, maar toen
wij deze zaak bespraken met den pas aangekomen vertegenwoordiger van den minister
van financiën, Van den Dries, en ik hem dit ontwerp voorlas, vond hij dat veel te
weinig overtuigend1.. Ik ben er toen ingeklommen en heb een vrij scherp telegram
opgesteld, waarin de uitspraak van kolonel Van Houten werd opgenomen, nl. ‘dat
er na 30 November door onze troepen een zucht van verlichting zou gaan, die echter
vrij zeker aan misschien 4 000 Indonesiërs het leven zou kosten’. Dit telegram,
gekruid met dergelijke uitspraken, heeft het inderdaad gedaan, want wij kregen als
antwoord dat Jonkman nu ten minste van de beteekenis van dezen datum overtuigd
was2.. Ik was mij hierbij natuurlijk bewust een stukje misbruik van zulke uitspraken
te hebben gemaakt. Ik heb dat wel in meer gevallen gedaan. Ik ben er echter van
overtuigd, dat dit plegen van demagogie op het Kabinet een van de noodzakelijke
middelen is om de situatie duidelijk te maken. Met subtiele middelen komt men
tegenover Den Haag, dat zoover buiten deze gedachtensfeer staat, niet ver.
Ook overigens zijn in deze dagen vellen vol telegrammen naar Den Haag gegaan:
over mededeelingen betreffende wijzigingen van den tekst en verklaring daarvan,
maar vooral CG 413. heeft hier veel moeite gekost. Blijkens mededeelingen van De
Visser en ook uit berichten, die ons regelrecht en zijdelings bereiken, komt Den Haag
hoe langer hoe meer onder den indruk van het feit dat wij hier eigenlijk maar stil
onzen gang gaan, zonder behoorlijk op onze in-
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structie1. te letten. Het gekke van de affaire is dat de heeren dat wel telkens beweren,
maar toch eigenlijk niet duidelijk zeggen op welke punten dat is. Nu hebben wij op
8 November in CG 41 op juridische gronden betoogd, dat hun bewering met de
gegeven instructie in de hand niet juist is. Dat betoog is in mijn oogen intusschen
een spitsvondigheid. Immers, er wordt in de instructie gezegd wat men als
uitgangspunt bij zijn werk moet gebruiken. Als uitgangspunt dient o.a. de bestaande
grondwet. Dat wil dus zeggen, dat wij die beslist letterlijk als uitgangspunt zullen
gebruiken, dus van daar uit werken naar wat anders toe. Verder staan onder deze
uitgangspunten ook grootheden vermeld, die als grens zijn te beschouwen, die wij
niet ten nadeele van Nederland mogen overschrijden, doch waar wij gerust binnen
mogen blijven. Dit artikel 15 van de instructie rammelt en daar kunnen wij ons altijd
achter verschuilen. Wij geven daarbij ronduit toe, dat wij dat niet hebben geprobeerd
inzake de kwestie protocol of overeenkomst en op dit punt aan de regeering
machtiging tot afwijking hebben gevraagd. Wij meenen echter in dit opzicht juridisch
zeer sterk te staan, waarmee naar onze overtuiging ook de regeering tegenover de
Kamers uiterst sterk staat. In dit geheele telegram hebben wij de instructie dus onder
de loupe genomen en hopen nu duidelijk te hebben gemaakt, dat dit een onhoudbaar
document is.
Formeel is zulk een instructie natuurlijk noodzakelijk; wanneer ik echter zoo voor
mijzelf het geheele proces eens naga, dat zich hier heeft ontwikkeld, dan moet ik
eerlijk zeggen dat alle papieren, die wij uit Den Haag hebben meegekregen, bitter
weinig invloed op ons denken en op ons plan hebben uitgeoefend. Ik heb den indruk,
dat de heeren dat intuïtief voelen en daarom juist met zooveel angstvalligheid naar
deze instructie zitten te kijken. Zeker, af en toe bedenken wij wel eens of een bepaald
punt nog door den beugel kan, ja dan neen, maar eerlijk gezegd is de vraag of het
binnen onze instructie valt daarbij nooit de meest klemmende. Wij voelen den
materieelen inhoud van de problemen hier als oneindig veel belangrijker dan de
formeele zijde, die door de instructie wordt geleverd. Indien men dan bovendien nog
ziet welke kronkelredeneeringen scherpzinnige juristen als Sanders en Samkalden
samen aan de hand van de instructie kunnen verzinnen, dan is het volkomen duidelijk
dat zulk een document nooit vooraan in onze gedachten
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kan staan. Merkwaardig is ook, dat Den Haag zich telkens vastklampt aan de
aide-mémoire1.. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat dit het eerste stuk
is, dat het Kabinet over dit probleem heeft geproduceerd. Dat daaraan echter in dit
verband een zoo groote waarde moet worden toegekend, is wel een beetje vreemd.
Is het eigenlijk wat anders dan een element in de discussie met de Britsche regeering?
Ons dan zulk een stuk met zooveel klem als hoeksteen van onze instructie mee te
geven, is de aanvaarding van meer internationale beïnvloeding dan wij verleden jaar
ooit hebben toegestaan.
Het beeld van dit land werd Zaterdagmiddag nog weer eens aardig gecompleteerd
in een ontmoeting met Hoven, Lion Cachet, generaal Spoor en den kolonel De Vries,
die ons kwamen vertellen dat er op Celebes, in het bijzonder op Zuid-Celebes, nabij
Makassar, een noodtoestand dreigt te ontstaan. De zaak loopt ons daar radicaal uit
de hand en het Nederlandsch gezag krijgt uit de dessa geen enkele informatie meer.
Men heeft het gevoel in een compleet vijandig land te staan en wenscht zoo snel
mogelijk militaire versterking van minstens 1 bataljon. Dit speelde nu in het door
ons gepacificeerde gebied. In de Groote Oost is de zuiging van den vrijheidsstrijd
eveneens enorm sterk. Wij zullen hier denzelfden status moeten introduceeren als
op Java en Sumatra en anders halen wij in deze gebieden de reis nooit. De menschen
in Zuid-Celebes hebben de commissie-generaal uitgenoodigd daar te komen. Op het
oogenblik is daarvoor geen kans, maar zoo gauw wij uit Nederland terug zijn, zal
dit uiterst noodzakelijk zijn. Ik heb bij deze gelegenheid den heer Lion Cachet
mededeeling gedaan van de correspondentie van zijn adspirant-controleur Kernkamp
met prof. Gerretson, waarin deze ambtenaar schrijft dat er bij den huidigen politieken
wind geen mogelijkheid is om tegen gevallen van corruptie op te treden, omdat de
Nederlandsch-Indische regeering dat niet zou wenschen, daar dit als onvriendelijkheid
tegenover de Indonesiërs zou worden opgevat. Ik heb mij over een dergelijke
schandalige uitlating van een Nederlandsch ambtenaar zeer scherp uitgelaten. Het
was duidelijk dat Lion Cachet hier nogal van schrok en hij wist er natuurlijk niemendal
van. Ik maakte de opmerking dat, indien dit het beeld is van de geestesgesteldheid
van het Binnenlandsch Bestuur in Zuid-Celebes, mij dan een ontwikkeling, zooals
zij ons kwamen teekenen, heel
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niet verwonderde. Natuurlijk kreeg ik prompt als antwoord dat de ambtenaar in
kwestie beslist een uitzondering was. Ik moet eerlijk zeggen dat deze mededeeling
voor mij weinig overtuigend klonk. De ervaring b.v. inzake de voorlichting, die toch
in belangrijke mate op het Binnenlandsch Bestuur moet steunen, wijst in dezelfde
richting, al is het dan niet zulk een pregnant bewijs van defaitisme als de heer
Kernkamp hier in dezen brief heeft geleverd. Weliswaar schreef hij aan Samkalden,
dat hij dezen brief niet aan Gerretson had gestuurd met de bedoeling, dat die verder
zou worden verspreid, maar dat is ten aanzien van correspondentie met den heer
Gerretson een nogal naieve gedachte.

Zondag, 10 November 1946, 22 uur
Vandaag een uiterst belangrijke, maar moordend zware, dag. 's Morgens was de
vergadering met de Malino-vertegenwoordigers1., waarvan de notulen der 24ste
vergadering een duidelijk beeld geven. Na een uiteenzetting van onze politiek als
commissie-generaal, waarin er de nadruk op werd gelegd dat wij de Groote Oost en
Borneo op denzelfden voet wenschen te behandelen als de republiek Java en Sumatra,
ontstond er een discussie, die op mij geen erg grootschen indruk maakte. De Sultan
van Pontianak, onze vriend Max, voerde een vrij groot woord, dat niet heelemaal
evenredig was aan zijn verstandelijke vermogens, die toch zeer bepaald beperkt zijn.
Borneo bleek, vooral in het zuiden, vrijwel geheel republikeinsch te zijn beïnvloed.
In Zuid-Celebes is de figuur van Nadjamoedin, een man, die vroeger op Economische
Zaken werkte, zonder twijfel de scherpste en scherpzinnigste. Jammer dat zijn
betrouwbaarheid op financieel gebied geen al te goede reputatie heeft. Aan het eind
stelde ik de vraag, hoe zij over de door ons tegenover de republiek ontworpen
staatkundige constructie dachten, maar daarop was natuurlijk geen direct antwoord
te verwachten en wij stelden daarom voor de vergadering tot Woensdag, na de
bespreking te Cheribon, te verdagen en de heeren de gelegenheid te geven over deze
zaak nog eens na te denken en onderling overleg te plegen.
Een veel belangrijker vergadering was die, welke 's middags gehouden werd met
den Raad van Departementshoofden. Van Mook had op deze vergadering grooten
prijs gesteld, omdat hij den Raad
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van Departementshoofden volledig wenschte in te lichten vóór wij naar Cheribon
zouden vertrekken. Ik heb dat in de vergadering direct een klein beetje anders gesteld,
nl. niet alleen als een kwestie van informatie, maar ook dat wij op het oordeel van
deze heeren prijs stelden. In dit laatste schuilt in dit land altijd een zekere moeilijkheid
met dit college. Het is een college van hoofdambtenaren en geen politiek college,
zooals een normale ministerraad. Ten slotte zal een departementshoofd op een
pertinente vraag om een oordeel over onze politieke constructie kunnen antwoorden,
dat hij daar in zijn kwaliteit niet op is gehuurd. Hij zit daar als deskundige op een
bepaald gebied en niet als politicus. Toch is dat in deze vergadering uitstekend gegaan.
Ik wil in dit verslag niet vervallen in herhaling van de notulen, maar als indruk
weergeven dat de vergadering in het algemeen de vastheid van lijn, die wij nastreven,
in de hoofdpunten als bron van een zekere bevrediging en geruststelling signaleerde.
Generaal Spoor verklaarde dat het hem volkomen duidelijk is wat bedoeld wordt
met de uitdrukking, dat dit het laatste woord is van de commissie-generaal. Afwijzing
van onze politiek kon worden verwacht van de zijde van Spoor, Warners en Pinke.
Warners hield een vrij gecompliceerd betoog, dat duidelijk verried met welke groepen
in Nederland hij in den laatsten tijd contact had gehad. Immers hij uitte de vrees voor
een catastrophe op grond van het feit, dat Nederland niet bereid zou zijn zulk een
plan te aanvaarden, doch ook uit zijn stem klonk duidelijk dat hij niet veel alternatief
zag. Hij legde sterk den nadruk op de noodzakelijke voorlichting van het
Nederlandsche volk. De mooiste scène kregen wij aan het einde, toen ik trachtte
duidelijk te maken dat de regeering een zekere weifeling ten toon spreidt om te
beslissen, omdat zij het een moeilijke zaak vindt om aan het parlement voor te leggen.
Prompt daarop interrumpeerde de admiraal met de woorden: ‘Ik vind, dat dit voor
deze basisovereenkomst geen moeilijke bezigheid is voor de regeering.’ Nu vind ik
het jammer, dat ik het gevoel moet hebben dat admiraal Pinke, toen hij dit zei,
waarschijnlijk niet precies wist, waarover hij sprak. Ik geloof dat zijn staatkundig
inzicht daarvoor niet toereikend is, maar ik ben toch zoo vrij geweest om, als typeering
van den geest van deze vergadering van den Raad van Departementshoofden, in een
telegram, dat 's avonds na deze vergadering nog wegging, deze uitspraak van Pinke
op te nemen. Verder heeft deze vergadering ons gevraagd aan de regeering
uitdrukkelijk te zeggen dat een oplossing uiterst urgent is, omdat de hui-
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dige spanning niet alleen voor militaire, maar ook voor civiele personen, alhier
ondraaglijk wordt. Het was een uitstekende vergadering, waarvoor ik zeer dankbaar
was en die ons een sterke steun zal zijn bij ons werk in Cheribon.
Vandaag twee lange telegrammen, CG 44 en 45, verzonden, waarbij in de laatste
weergegeven onze indrukken van de gesprekken met verschillende groepen, nl. met
de politieke partijen, met de Malino-heeren en ook met de zoo juist besproken Raad
van Departementshoofden. En nu morgen vroeg naar Cheribon!

Linggadjati. Woensdagmorgen, 13 November 1946 te 9 uur
(voortgezet te Batavia)
Nadat wij Vrijdagmorgen de telegrafische machtiging voor de conferentie te
Linggadjati hadden ontvangen, begon voor ons Maandagmorgen de reis per Catalina.
Jammer was, dat de tijd, noodig om van de Catalina aan den wal te komen, ruim
twee maal zoo lang was als die, noodig voor de reis van Batavia naar de reede van
Cheribon.
Op de reede lag ons drijvend hotel, Hr. M.'s torpedojager Banckert, te wachten.
Bij onze pogingen om van de Banckert naar den wal te komen kregen wij een klein
proefje van de moeilijkheden, die vooral aan militaire zijde van het Nederlandsche
volk tegenover de politieke gebeurtenissen in dit land bestaan en voorloopig niet
gemakkelijk te elimineeren zijn. Onzerzijds was helaas geen duidelijke afspraak
gemaakt met de Indonesische delegatie over het landingsritueel. Wij waren wat later
dan afgesproken en zagen aan boord van de Banckert een motorboot onder rood-witte
vlag uit de haven komen. Het was een aantal van ons volkomen duidelijk dat de
bedoeling was ons af te halen, maar de rood-witte lieden hadden gerekend buiten
den waard, i.c. de bemanning van de Banckert. Officieel werd naar de rood-witte
boot, die prijkte met de letters G.M.1., geroepen: ‘Tida rapat’2., maar de bemanning
aan boord uitte nog wel andersoortige verwenschingen, die de pijnlijkheid van de
situatie niet verminderden. De bemanning van de Banckert, die er op gerekend had
dat wij op een Nederlandsch patrouillevaartuig naar binnen zouden varen, wenschte
door rood-wit niet te worden geënterd. De bedoeling der republikeinen was dat wij
met hun boot

1.
2.

G.M. = Gadjah Mada = Grote olifant.
‘Niet langszij komen!’

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

109
de haven zouden binnen varen, maar het werd duidelijk dat de bemanning van de
Banckert er aanstoot aan nam dat de republiek liever dezen weg volgde dan het
patrouillevaartuig te vergunnen binnen te varen. De bemanning van de rood-witte
boot had echter alleen order om ons af te halen en verder niet.
Ten slotte werden Koets en Van Goudoever op de rood-witte boot overgezet, nadat
wij hoorden dat aan den wal Gani, Sjarifoedin en Wright op ons stonden te wachten.
Van Mook meende nl. dat wij ons tegenover de Marine niet konden permitteeren om
zonder meer over te stappen. Na allerlei onbegrijpelijke manoeuvres kwam ten slotte
de G.M.-boot weer naar buiten en werd medegedeeld dat het patrouillevaartuig achter
haar aan naar binnen kon varen. De stemming van onze Marine-menschen was
beneden nul en dat een bepaald grondgebied van het Koninkrijk niet zonder meer
zoo maar kon worden betreden, deed een van de officieren kennelijk in woede
uitbarsten. Het was duidelijk, dat wanneer onze reis succes zou hebben, er nog heel
wat inwendige zending zou zijn te bedrijven. Het incident is gelukkig goed afgeloopen,
wij werden niet voor de pijnlijke situatie van een weigering geplaatst, die na de
houding, die wij eenmaal hadden aangenomen, onherroepelijk terugkeer ten gevolge
zou hebben gehad. Later, in den loop van deze paar dagen, vertelde Sjarifoedin, als
tegenhanger van dit geval, dat hij te voren al zijn gezag had noodig gehad om in
Cheribon toestemming te verkrijgen om ons daar aan den wal te laten komen, terwijl
Boediardjo vertelde dat er een extra bataljon was gerequireerd, omdat de Lasjkar
Rakjat te kennen zou hebben gegeven ons wel eens een kopje kleiner te willen maken.
Ziedaar de stemming, die er aan weerskanten bestaat en die voor een groot stuk
eigenlijk de achtergrond van de discussies in de afgeloopen twee dagen heeft gevormd.
Het is tegen het einde al duidelijker geworden - wat ik al vaker in dit verslag opmerkte
- dat de vrees voor dit soort uitbarstingen aan weerskanten, in het bijzonder bij de
Indonesiërs, een hoofdrol speelt.
Wij kwamen na een autotocht, die op zichzelf ook merkwaardig was, over twaalven
in Linggadjati aan. Ik zat in de auto met Van Mook en juffrouw Lenderink achterin,
Sjarifoedin naast den chauffeur en een T.R.I.-offlcier, wiens functie blijkbaar was
langs den weg het Merdeka-geroep uit te lokken. Groote massa's menschen stonden
aan den kant van den weg, waarvan de reacties totaal verschillend waren. Er waren
er, die inderdaad vrij vuil deden, maar er
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waren ook menschen, vooral onder de Chineezen, die ons uitermate vriendelijk
toeknikten. De T.R.I.-officier brulde Merdeka en het publiek brulde terug. Ik merkte
op, dat bij ons de Koningin dat toch anders doet en dat toejuichingen daar kennelijk
iets spontaner zijn dan hier het geval is. Het was duidelijk een in elkaar gezette show,
want de volgende dagen bij het heen en weer gaan naar de haven was er geen kip te
bekennen en was ook de publieke reactie volstrekt nihil.
Na aankomst in het huis van den Chineeschen millionnair Kwee, die als gastheer
fungeerde, waarbij wij werden ontvangen door Sjahrir en zijn geheele delegatie,
werd afgesproken dat Sjahrir en ik nog voor de lunch naar Soekarno en Hatta zouden
gaan voor een algemeen praatje. Ook de andere leden van de commissie-generaal
stemden met dit plan in. Soekarno resideerde in het controleurshuis te Koeningan,
alwaar ik door beide heeren uitermate vriendedelijk en hoffelijk werd ontvangen.
Het gesprek ging eerst over de reis en algemeenheden, maar kwam al betrekkelijk
gauw op de politieke situatie van vandaag. Hierbij zeiden de heeren onomwonden
dat zij een overeenkomst op zeer korten termijn buitengewoon zouden toejuichen.
Hatta formuleerde dit op een oogenblik op een voor mij onverwachte wijze, toen hij
zei: ‘Wij moeten dan in die overeenkomst de zaak zoo formuleeren, dat het duidelijk
is welk een groot geschenk Nederland geeft, zoodat er dankbaarheid is in ons volk,
die de grondslag zal zijn voor een eeuwige vriendschap’. Het werd mij duidelijk, da
deze beide menschen inderdaad samenwerking met ons willen. Het zijn twee
volkomen verschillende menschen; Soekarno een Javaan en Hatta een Sumatraan.
Soekarno min of meer een charmeur, die hangt aan de phrase en zichzelf in het
gesprek als het ware in gedachten in de noodzaak ziet het resultaat bij zijn volk
aanvaardbaar te maken. Hatta, een man, die veel meer Westers en verstandelijk
zakelijk redeneert. Deze man maakte op mij een uitstekenden indruk, die ook bij
latere ontmoetingen werd bevestigd.
Na een gesprek van een uur verdwenen wij, waarbij ik de afspraak maakte 's avonds
op een voorstelling, die zij in elkander zouden zetten, terug te zullen komen. Het
stond nl. bij mij al vrij snel vast dat het feit, dat de geheele Nederlandsche delegatie
's avonds zou verdwijnen, geen gunstigen indruk maakte en van onzen kant een
zekere stroefheid beteekende, gebaseerd op prestige-politiek of liever gezegd op de
gevoeligheden van onze menschen. Ik was de eerste dagen behoorlijk vermoeid,
omdat wij Zondagnacht tot twaalf

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

111
uur met telegrammen bezig waren geweest. Bovendien was deze Zondag zeer zwaar
geweest door de vergadering met de Malino-vertegenwoordigers 's morgens en die
met de departementshoofden 's middags. Het was toen inderdaad Zondagavond met
mijn hart niet al te best, maar in dit geheim dagboek wil ik toch wel verklappen dat
ik dit hart eenvoudig heb gebruikt als argument om hier 's avonds te kunnen blijven,
omdat ik dit om politieke motieven noodzakelijk achtte en deze ongesteldheid van
mij ook naar den buitenkant voldoende dekking gaf. Sanders, Samkalden en Juffrouw
Lenderink bleven, met het oog op de samenwerking in het secretariaat met Boediardjo,
eveneens achter1..
Ik had van het gesprek met Soekarno en Hatta een goeden indruk behouden en
achtte het voor het bereiken van een resultaat nogal bemoedigend. De lunch verliep
normaal en onmiddellijk daarna begonnen de besprekingen. Deze was de eerste2. van
een serie uiterst taaie onderhandelingen, die ik niet gauw zal vergeten. Wij gingen
nu artikelsgewijs te werk en de zeer uitvoerige en knappe notulen, die Sanders daarvan
heeft opgemaakt, geven er een duidelijk beeld van. Ik zal ze daarom in dit verslag
niet herhalen en mij beperken tot enkele indrukken. Eigenlijk werd de geheele
discussie op Maandag, Dinsdag en Woensdagmorgen beheerscht door één overweging
van Indonesische zijde. Men aanvaardde weliswaar onze constructie van Vereenigde
Staten en Unie met de Kroon als hoofd, maar waar het eigenlijk om ging was voor
hen het geven van een duidelijk souvereinen verschijningsvorm aan de republiek.
Zij hebben een jaar gepraat over 100 % Merdeka en het is een uiterst pijnlijke operatie
om daarvan iets tegenover de volgelingen te moeten inslikken. Verder werd er
duidelijk dat hun daarbij eigenlijk de Vereenigde Staten van Indonesië nog minstens
zoo sterk in den weg zaten als de Unie. Immers, in hun gedachten leeft nog altijd de
voorstelling, dat de republiek Indonesia geïdentificeerd moet worden met het geheele
gebied van het voormalig Nederlandsch-Indië. Zij weten zeer goed dat zij slechts op
een beperkt gebied gezag uitoefenen, maar de in-
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Het Nederlandse gezelschap vond een onderkomen in een der andere aan Kwee toebehorende
huizen, honderd meter verwijderd van diens woonhuis, waar Sjahrir logeerde. In het huis,
dat Schermerhorn had betrokken, vonden de politieke besprekingen plaats, in het huis van
Kwee gebruikten allen, inclusief de Britten, gezamenlijk de maaltijden.
Vijfde politieke bespreking, gehouden op maandag 11 november 1946, des namiddags 3.30,
te Linggadjati.
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stelling van een gouverneur van Borneo en een gouverneur van de Groote Oost, die
voorloopig Djokja tot standplaats hebben, is toch een volkomen duidelijke indicatie
voor dit verlangen. Heel scherp kwam dit tot uitdrukking in de discussie op Dinsdag,
toen het ging om artikel 161., waarin de overgangstoestand wordt omschreven en
uitgegaan wordt van de grondwettelijke bepalingen, die Nederland in dit gebied
volledige souvereine rechten geeft. In deze discussie brachten wij naar voren dat de
diplomatieke en handelsvertegenwoordiging van dit land, in samenwerking met
Nederland, zal moeten uitgaan van de Vereenigde Staten van Indonesië. De
republikeinse delegatie heeft echter met groote hardnekkigheid vastgehouden aan
artikel 7 van hun ontwerp-overeenkomst2., waarin werd opgenomen dat zij als
republiek in bepaalde landen onmiddellijk een vertegenwoordiging zouden vestigen,
waarbij dan verder genadiglijk in andere landen de zaak aan Nederland zou worden
overgelaten en aan ons werd verzocht om hun personeel op te leiden. Afgezien van
de juiste opmerking van Van Mook, dat dat geen samenwerking was, maar een soort
verhuur van personeel, was deze figuur, juist met het oog op de stichting van de
Vereenigde Staten, voor ons onaanvaardbaar.
Dit soort overwegingen speelde eigenlijk bij alle besprekingen over ieder artikel
vrijwel dwars door alles heen. De eene keer uitgesproken, de andere keer
onuitgesproken, doch even duidelijk voelbaar. Precies om vijf uur vertrokken de
andere commissarissen naar Cheribon om vooral op tijd te zijn, ten einde
moeilijkheden aan de haven te vermijden. Er bleven dus achter Sanders en Samkalden,
benevens juffrouw Lenderink en ondergeteekende. De beide eerstgenoemden hadden
hun koffers 's morgens al van boord meegenomen, terwijl wij spullen leenden van
Van Mook en onder elkaar. Er was eerst even gelegenheid om te rusten, hetgeen
geen luxe was. Ik voelde mij den Koning te rijk, dat ik niet naar die stinkend heete
Banckert behoefde terug te gaan.
Tegen acht uur werden wij door Sjahrir opgehaald om weer naar Soekarno te gaan,
waar voor de delegaties en de Engelschen een aantal voorstellingen zou worden
gegeven. De meeste indruk op mij
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Zie bijlage III.
Op 2 november 1946 had de republikeinse delegatie een ontwerp-overeenkomst van 10
artikelen ingediend; op 3 november was het Nederlandse voorstel van 17 artikelen gevolgd,
dat de volgende dag (zie p. 90) als basis voor verdere discussie is aanvaard.
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maakte een z.g. anklong-concert. De anklong is een typisch primitief Soendaneesch
instrument, bestaande uit bamboebuizen, gesneden in den vorm van orgelpijpen,
waarbinnen een veerend rietje zit met een balletje, dat bij heftige beweging tegen
deze buizen slaat en een toon voortbrengt. In elke anklong zitten een drietal buizen
van verschillende lengte, die harmonische tonen voortbrengen. Kinderen van een
muloschool, ik schat in totaal 25, onder leiding van een onderwijzer, ieder met een
instrument met verschillende toonhoogte, produceerden dit concert. Het is een unieke
poging om met een klassiek instrument een concert te geven van eenigszins moderne
allure. De muziek is nl. ook door notenschrift vastgelegd. Het klonk verrassend
welluidend en muzikaal. Daarna kwam het gewone type dansers en danseressen,
begeleid door de gamelan. Ik zat naast Hatta, die mij zeer geanimeerd van alles uitleg
gaf en die op mij een even prettigen indruk maakte als in het onderhoud tijdens de
middaguren. Na tienen vertrok het hele gezelschap naar Linggadjati voor het diner.
Sjahrir vertelde mij nog een merkwaardig verhaal. Er heerschte in Cheribon groote
opwinding over het feit dat deze besprekingen hier zouden plaats vinden. Er gaat nl.
door deze streek de legende1., dat aan den voet van de Tjerimai, de vulkaan, op welks
flank Linggadjati is gelegen, een ommekeer in de geschiedenis van dit land zal worden
gebracht. Hij had talrijke telegrammen en telefoontjes ontvangen, die daarop
betrekking hadden. Zou ten slotte toch, achteraf bezien, de wil van de heeren om tot
een overeenkomst te geraken hebben samengehangen met een zeker geloof aan deze
legende?
Het diner, dat plaats had na ons bezoek aan Koeningan, was een verrukkelijke
Chineesche maaltijd met vogelnestjessoep, haaievinnen en alle bij een goed Chineesch
diner passende ingrediënten. Het had echter ook de eigenschap van ieder goed
Chineesch diner, nl. lang te duren, zoodat ik pas om half twaalf in mijn bed kwam,
niettegenstaande ik er direct na den maaltijd ben uitgeknepen onder de
verontschuldiging van mijn gezondheidstoestand. Merkwaardig was wel een beetje
dat men mij aan de rechterhand van Soekarno had gezet en Lord Killearn aan de
overzijde van de tafel aan de rechterzijde van Hatta. Hiermede werd toch weer even
de bijzondere relatie, die ook de republiek met Nederland ziet, duidelijk
geaccentueerd. Ik moet zeggen, dat ik er achteraf in het geheel geen
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spijt van heb gehad dien avond in Linggadjati te zijn gebleven. Het zou een eenigszins
nare smaak hebben gegeven, wanneer bij het diner, dat kennelijk de
hoofdfeestelijkheid van het geheel bedoelde te zijn, geen enkele Nederlander had
aangezeten. Bovendien heeft het voor mij het voordeel gehad, dat ik dien nacht
heerlijk heb geslapen in tegenstelling tot de collega's, die den volgenden morgen om
half negen al present waren na in een snikheet blikken doosje een beroerden nacht
te hebben doorgebracht.
De Indonesiërs hadden na mijn vertrek nog een tijd met Killearn en Wright zitten
praten en het bleek ons achteraf dat zij niet erg optimistisch waren gestemd, omdat
het hun duidelijk was dat de Nederlandsche delegatie op allerlei belangrijke punten
nog even hard was als bij de vorige besprekingen.
Zij begonnen met Dinsdagmorgen een half uur later te komen dan was afgesproken,
hetgeen een beetje een normaal beeld is van de Indonesische wereld. Om negen uur
zijn wij voortgegaan1. met de behandeling van de artikelen. Wij waren den vorigen
dag blijven steken in de artikelen 3 en 42.. Daarover begon de discussie opnieuw,
doch ook ditmaal zonder resultaat. Wij hadden met elkaar afgesproken, dat de
geraamde plenaire zitting in ieder geval secundair zou zijn aan deze politieke
besprekingen en ik had ook Lord Killearn medegedeeld, dat hij maar moest afwachten
wat daarvan terecht zou komen, omdat wij van plan waren Dinsdag door te gaan tot
het bittere einde en alle artikelen behandeld waren.
Sjahrir had den vorigen dag al voorgesteld om artikel 2, waarin hij graag ‘vrije
staat’ wilde vervangen door ‘souvereine staat’ en waarop wij toen weigerden in te
gaan, aan te houden en bij andere artikelen op ditzelfde probleem terug te komen.
Deze procedure bleek ook verder noodzakelijk. Behalve artikel 2, was ook noodig
om 7 en 93. voorloopig te passeeren, nadat wij daarover geen overeenstemming hadden
kunnen bereiken. Wij vergaderden met een pauze van een kwartier, waarin de eeuwige
fotografen hun lusten botvierden, aan een stuk door tot half twee. Daarna togen wij
naar het huis van de familie Kwee, waarin Sjahrir logeerde, om de lunch te gebruiken.
Dit was er een van het hier gebruikelijke loopende type. Ook nu weer waren Soekarno
en Hatta aanwezig. Aan deze lunch
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Zesde politieke bespreking op dinsdag 12 november 1946, des voormiddags 9 uur, te
Linggadjati.
Zie bijlage III.
7 en 9 = 6 en 8 der eindredactie (zie bijlage III).
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kreeg ik een gesprek met Soekarno over de vraag wanneer wij de zaken met hem
zouden kunnen bespreken. Hij noodigde ons toen uit voor Dinsdagavond tusschen
zes en acht uur. Ik ging daarbij natuurlijk van de veronderstelling uit, dat hij ook een
arrangement met zijn eigen delegatie zou maken. Later zou mij blijken, dat dit niet
was gebeurd.
De middagvergadering1., die van half drie tot zes duurde, ging op denzelfden voet
voort. De langste discussie ontstond rondom artikel 162., waarin de overgangssituatie
gedurende deze twee jaren werd geregeld. Hierbij kwam al het sentiment inzake de
republiek nog weer eens boven tafel. Sjahrir verklaarde rondweg, dat door dit artikel
de republiek weer opging in Nederlandsch-Indië en dus eigenlijk nergens meer was
om dan later bij het tot stand komen van de Vereenigde Staten van Indonesië als een
soort autonome provincie te worden herboren. Dit was natuurlijk een vrij scherpe
wijze van uitdrukking, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik mij hun gedachtengang
wel kan voorstellen. Telkens weer kwam de internationale zijde van het vraagstuk
om den hoek kijken. Of wij al beweerden, dat de gewone man van dit alles weinig
of niets zal ontdekken, zoodat voor hem alleen de republiek blijft bestaan, het hielp
allemaal niets. Zij waren zelfs wel bereid om te erkennen dat naar binnen toe de
geheele regeling bevredigend was, maar hetgeen zij eigenlijk verlangden was de
manifestatie van de republiek naar buiten. Daardoor pas zou hun leidende laag een
duidelijken indruk krijgen van de werkelijke zelfstandigheid van de republiek. Het
sprak volkomen vanzelf, dat wij hieraan met geen mogelijkheid konden toegeven.
Veel nieuwe argumenten kwamen er niet op tafel, zoodat het den indruk maakte van
een eindeloos gezaag over dezelfde zaak.
Ten slotte was het 6 uur en fluisterde De Boer mij in de ooren, dat de afspraak
met Soekarno bestond en dat wij dus eenvoudig moesten opbreken. Intusschen hadden
wij 5 exemplaren van den tekst met de wijzigingen, zooals ze waren aangenomen,
snel laten typen en namen die mee. Het bleek overigens, dat Sjahrir niet mee zou
gaan, hoewel ik hem dat wel had gevraagd. Achteraf hoorde ik dat hij volkomen
kapot was en barstende hoofdpijn had, zoodat hij van de gelegenheid gebruik wilde
maken om even te rusten. Gani
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Zevende politieke bespreking op dinsdag 12 november 1946, des namiddags 3 uur, te
Linggadjati. Het resultaat der op 11 en 12 november 1946 gehouden besprekingen is op 12
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en Sjarifoedin gingen in zijn plaats mee. Bij Soekarno aangekomen, overhandigden
wij den heeren het resultaat en gaf ik een uiteenzetting van de punten, die nog open
stonden en waarover de discussie aan den gang was, zonder dat wij zagen hoe er een
overeenstemming uit moest groeien. Nu had Van Mook van te voren al met ons
overlegd, dat het toch ten slotte misschien de beste oplossing was om te probeeren
toe te geven aan het verlangen van Sjahrir inzake artikel 2. Immers het woord ‘vrije’
staat voor de Vereenigde Staten van Indonesië drukte toch in wezen niet veel anders
uit dan ‘souvereine’ staat. Deze beide woorden zijn in de huidige internationale
wereld even mistig. Wij zouden dan verder probeeren deze verandering zoo duur
mogelijk te verkoopen.
Sjarifoedin had op een oogenblik plaats genomen op de bank tusschen Soekarno
en Hatta in en legde in het Maleisch, of zooals dat tegenwoordig heet in de bahasa
Indonesia, uit welke punten er nog open stonden. Soekarno maakte de opmerking,
dat in deze overeenkomst de republiek naar zijn smaak wat weinig op den voorgrond
trad. Ik antwoordde hem, dat dit wel juist was, omdat men in deze overeenkomst
meer spreekt over de zaken, die nog geboren moeten worden dan over hetgeen reeds
bestaat. Wij gaven dit dus wel toe en meenden dat op dit punt hier en daar nog wel
wat te doen viel. Op een oogenblik kregen wij het over artikel 71., waarin, naar ik
meen Gani, voorstelde het woord ‘souverein’ in te lasschen. Toen kwam Van Mook
met zijn voorstel op de proppen om het dan liever aan het begin te plaatsen en in
artikel 2 op te nemen. Daarop antwoordde Gani direct met enthousiasme, dat dat
uitstekend was. Ook de andere heeren bevestigden dit. Vervolgens vroeg Van Mook
aan Soekarno en Hatta, of, indien zij deze wijziging er door kregen en wij haar
aanvaardden, wij dan konden zeggen klaar te zijn. Daarop antwoordde Soekarno
volmondig bevestigend en zei zelfs, dat hij in dit geval bereid was het volle gewicht
van zijn persoon en positie in te zetten om de zaak bij de bevolking van de republiek
aanvaardbaar te maken.
Het zal een ieder duidelijk zijn, dat er op dat moment een kleine schok door de
Nederlandsche delegatie ging, omdat wij nu het accoord kregen van de hoogste
autoriteit. Daarop werd besloten een communiqué op te stellen, waarin aan de wereld
mededeeling werd gedaan van het bereikte accoord. Het was inmiddels duidelijk ge-
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op de Banckert) en Van Mook.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

*32

In de sloep, welke de commissie-generaal van de Catalina naar Hr. Ms. Banckert overbracht. (11
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Van links naar rechts: Dr. P.J. Koets, Prof. Schermerhorn, F. de Boer, R.W. baron van Lijnden
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Op Hr. Ms. Banckert (11 november 1946) Schermerhorn met Mej. Lenderink.
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Op Hr. Ms. Banckert (11 november 1946) Van Poll, Schermerhorn en Van Mook.
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Lord Killearn en Soekarno te Koeningan (11 november 1946).
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Maaltijd te Linggadjati (11 november 1946).
Van links naar rechts: Soekarno, Schermerhorn, lord Killearn en Mohammad Hatta.
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Maaltijd te Linggadjati (11 november 1946).
Van links naar rechts: Soekarno, Schermerhorn, lord Killearn, Mohammad Hatta en Van Mook.
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Mr. P. Sanders, secretaris-generaal der Commissie-Generaal in de tuin van het huis te Linggadjati,
waar Schermerhorn c.s. waren ondergebracht.
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worden, dat Van Poll zich met die vervanging van het woord ‘vrije’ door ‘souvereine’
toch niet heelemaal gelukkig voelde. Vandaar, dat Van Mook tijdens het redigeeren
van dit communiqué het verstandige idee opperde om te spreken over een mogelijke
basisovereenkomst en niet te zeggen dat overeenstemming over een
basisovereenkomst was bereikt. Dit was dus een beetje een verzwakking van onzen
kant, waartoe te meer reden bestond, omdat wij ook aan Soekarno direct hadden
medegedeeld, dat het voor ons noodzakelijk was om de invoering van dit woord
‘souverein’ in plaats van ‘vrij’ in artikel 2 nader met de Nederlandsche regeering te
overleggen. Wij gingen ten slotte verheugd naar huis. Van Mook zei nog even
triomphantelijk: ‘Zie je wel, dat deze truc gelukt is en we, door toe te geven op dit
eene punt, de andere zaken hebben overwonnen!’
Het was ruimschoots tijd voor het diner, toen wij uit Koeningan in Linggadjati
terugkeerden. Ik vertelde het resultaat direct aan Sjahrir, die er opvallend lauw onder
bleef en een gezicht trok alsof hij er eigenlijk niet veel van begreep. Daarna vertelde
ik het aan Lord Killearn, die heel anders reageerde en uitermate verheugd was, zooals
ik trouwens ook wel had verwacht. Wij spraken toen af 's avonds om half elf nog de
plenaire zitting te beleggen, in aansluiting waaraan Samkalden voorstelde een
persconferentie te houden, waarbij wij, behalve dat kleine communiqué, ook
backgroundinformatie zouden geven. Het bleek, dat het diner wat korter duurde en
dat wij konden beginnen om tien uur in plaats van om half elf.Aldus geschiedde. Wij
togen naar het hotel Linggadjati, waar Lord Killearn met zijn club logeerde en waar
een vergaderzaal was ingericht. De gewone zaken werden allemaal zeer kort
behandeld: rapporten werden niet gelezen, maar zonder meer geaccepteerd en de
aandacht was geconcentreerd op punt vier van de agenda: mededeelingen van de
hoofden der delegaties. Ik deed mededeeling van het bereikte accoord in de
bewoordingen van het met Soekarno en Hatta opgestelde communiqué en voegde
daar een aantal vriendelijkheden aan toe. Daarna was het woord aan Sjahrir, die, in
termen, die ik nu eigenlijk helaas niet precies meer weet, maar waarvan de twijfel
af droop, ongeveer hetzelfde vertelde en aan het slot zei dat, wanneer mijn optimisme
gegrond was, hij de eerste zou zijn om zich evenzeer te verheugen als ik dat had
gedaan. Killearn trok een gezicht alsof er geen vuiltje aan de lucht was, begon met
ons beiden geluk te wenschen en een handje te geven en hield daarna een toespraak,
die hij van tevoren op papier had klaar gemaakt. Vervolgens
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bedankte ik Lord Killearn voor de goede diensten, die hij had bewezen als voorzitter
van onze plenaire zittingen. Sjahrir deed hetzelfde en ten slotte vroeg ik Killearn of
hij bereid was om de definitieve onderteekening van de overeenkomst te doen
plaatsvinden in een plenaire zitting onder zijn leiding. Dit zou dan moeten geschieden
nadat de commissie-generaal uit Nederland zou zijn teruggekeerd. Er werd nog wat
heen en weer gepraat en het was een wat trekkerige boel, niet erg in overeenstemming
met de situatie, waarin wij meenden te verkeeren.
De Nederlandsche delegatie had trouwens direct in de gaten, dat er aan den anderen
kant het een en ander niet klopte. Ik verzocht daarom Killearn de vergadering te
sluiten en schoot toen op de Indonesische delegatie af. Daar hadden wij de poppen
aan het dansen. Roem was zeer fel en obstinaat en zei, dat dit niet te pas kwam, want
wij hadden toch te spreken met de Indonesische delegatie en met niemand anders.
Ik werd toen ook eenigermate nijdig, vertelde dat wij deze afspraak hadden gemaakt
met Soekarno en dat wij dit verder beschouwden als een inwendige aangelegenheid
van de Indonesische republiek. Wij meenden de twijfelpunten met de hoogste
autoriteiten te hebben besproken in aanwezigheid van twee ministers en waren tot
een duidelijke oplossing gekomen. Het bleek toen al spoedig, dat de heeren heelemaal
niet van plan waren om de door hen geopperde bezwaren tegen de artikelen 7, 9 en
161. te laten vallen, tegenover onze toevoeging aan artikel 3. Ik praatte nog geruimen
tijd met Sjarifoedin en nog een paar anderen, waaronder Leimena, en ten slotte werden
wij het samen wel eens, daar wij begrepen dat de hoofdzaak eigenlijk ging over
artikel 16. Sjarifoedin meende dat, indien wij daarvoor den tekst zouden aanhouden
van hem, die zeer weinig verschilde van een voorstel van Van Poll, of dien van
Sjahrir, de zaak daarmede wel bekeken zou zijn. Sjahrir zat in een andere hoek van
de kamer met een aantal lieden en op een gegeven oogenblik toonde Sjarifoedin een
papiertje, afkomstig van Soekarno, dat onze lezing van het geval vrijwel bevestigde.
Alleen stond er de opmerking op, die hij inderdaad had gemaakt, nl. dat de republiek
hierbij wat weinig uit de verf was gekomen.
Om twaalf uur maakten wij een einde aan dit gesprek en de eenige conclusie was,
dat de Indonesische delegatie den volgenden morgen vroeg met Soekarno en Hatta
moest spreken om de zaak uit te zoe-
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ken. Wij zouden dan later naar boord terugkeeren, ten einde vooraf de zaak nog
verder recht te kunnen breien. Het was volkomen duidelijk, dat wij de Indonesische
delegatie lichamelijk plat hadden vergaderd. Ook wij waren vrijwel lens, maar ik
had het gevoel van in ieder geval niet zo erg als Sjahrir en een aantal van zijn vrienden.
Gelukkig hadden wij een goede nachtrust en in het heerlijke klimaat van Linggadjati
brachten wij den volgenden morgen een aantal zeer aangename uren door tot om tien
uur de Indonesische delegatie kwam opdraven. Daar werd toen tusschen tien en half
twaalf - buiten tegenwoordigheid ditmaal van Van Mook, die Dinsdagavond was
vertrokken - de laatste slag geleverd1.. Sjahrir zag er nog zeer vermoeid uit, maar was
toch wel slim genoeg om te beginnen met het punt, waarvan hij kon verwachten dat
wij bereid waren met hen mee te gaan, nl. in zake artikel 16. Het dringen naar
zelfstandige buitenlandsche betrekkingen van de republiek was nog precies hetzelfde.
Ons afwijzen daarvan echter eveneens. Voor de zooveelste maal wees ik er op, dat
het hun waarschijnlijk wel zou gelukken een vrij belangrijke Russische ambassade
in Djokja te krijgen en ik vroeg Sjahrir of hij daarmee nu zoo geweldig gelukkig zou
wezen. Engeland en Amerika zouden er echter, indien wij deze ontwerp-overeenkomst
publiceerden, niet over piekeren hetzelfde te doen. Daarmede zouden deze landen
immers in de meest scheeve positie komen, die internationaal denkbaar is. Ten slotte
gaven zij toe, nadat wij van onzen kant hadden toegezegd in den begeleidenden brief
te zullen opnemen, dat wij met de republiek over een aantal buitenlandsche posten
overleg zouden plegen en dat zij menschen beschikbaar mochten stellen. Daarna
kwam de redactie van het artikel zelf aan de beurt. Voor lid 1 waren wij onmiddellijk
bereid den tekst te aanvaarden, zooals die door Sjahrir was voorgesteld, echter met
een paar kleine wijzigingen. Deze tekst gaf even goed onze bedoeling weer. De
wijziging was, dat wij de aanpassing van de staats- en volkenrechtelijke positie van
Nederland zouden laten aansluiten op de erkenning van de republiek, in plaats van
deze daarmee in overeenstemming te brengen. Het is duidelijk, dat dit laatste nog
een verandering in ons voordeel was.
Nu in het eerste lid eigenlijk het totale beginsel was uitgesproken,
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werden lid 2 en 3 van artikel 161., waarin de Nederlandsche regeering bepaalde
toezeggingen deed, geschrapt. De toezeggingen gingen hun eigenlijk niet ver genoeg
en wij vonden het beter om er maar niet over te praten. Van verschillend standpunt
uit, waren we het hierover vrij snel eens. Schrappen was de oplossing.
Daarna kwamen wij aan 7 en 92.. Dat was zeer eenvoudig. Ik vroeg aan de heeren
om deze artikelen zonder meer aan te nemen. Indien zij zulks deden, zouden wij
klaar zijn, indien zij het weigerden zouden wij ook klaar zijn, maar dan in negatieven
zin. Want met ons was hierover, zooals zij zeer goed wisten, verder niet te spreken.
En toen kwam zoowaar het resultaat weer vlot, zelfs nog met de opmerking van
Sjarifoedin, dat hij het tweede lid van artikel 9, waarin gesproken wordt over hetgeen
er zou gebeuren, indien er geen wettelijke troonopvolger zou zijn, er liever uit zag,
omdat hij dat tegenover de Koningin onsmakelijk vond.
Toen was het inmiddels meer dan tijd om weg te gaan, doch op het laatste moment
kwam Roem nog met een opmerking, die mij later het eenige onaangename punt in
de geheele onderhandelingen zou bezorgen. Afgezien van een kleine taalkundige
correctie in de inleiding probeerde Roem ook voor artikel 1 een tekst in onze maag
te stoppen, die er op het eerste gehoor niet zoo verkeerd uitzag en waarvan ik
inderhaast het verschil met den tekst, dien wij hadden, niet hoorde. Zij hadden die
redactie op een rood papiertje en, terwijl ik al stond, zei ik tegen hem: ‘Geef dat maar
aan den heer Samkalden, het klinkt wel aannemelijk, dan zullen wij dat wel zien’.
Er werd besloten, dat wij Vrijdagmorgen tot parafeering zouden overgaan.
Hiermede was Linggadjati voor ons ten einde. Woensdag om kwart voor twaalf
reden wij er weg, op weg naar de Banckert, van waar ons de Catalina naar huis bracht.
De tocht terug naar Cheribon leverde weinig bijzonderheden op. Er waren hoegenaamd
geen lieden langs den weg, die Merdeka riepen en alles verliep rustig. Met een
rood-witte motorboot werden wij buiten de haven gebracht, waar wij op het
Nederlandsche vaartuig overstapten, zonder dat dit tot eenigerlei conflict of
moeilijkheid aanleiding gaf. Ook de vlieg-

1.

2.

In de eindredactie art. 15 (zie bijlage III). Dat lid 3 kwam niet voor in onze
ontwerp-overeenkomst, doch was na bespreking tussen de juridische deskundigen in een
briefwisseling tussen de voorzitters der delegaties gesuggereerd.
In de eindredactie dus 6 en 8 (zie bijlage III).
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tocht leverde geen bijzonderheden op en wij kwamen om vier uur thuis in Batavia.
Er was tijd voor een bad en zonder verdere rust gingen wij naar de vergadering met
de vertegenwoordigers van Oost-Indonesië en Borneo.
Deze vergadering schijnt geen succes te zijn geworden en men was geneigd mij
daarvan de schuld te geven. Het is best mogelijk. De hypothese echter, dat ik te
vermoeid was voor de leiding van deze vrij moeilijke vergadering, lijkt mij onjuist.
Ik geloof, dat ik de situatie en de geestelijke gesteldheid van deze menschen verkeerd
heb getaxeerd. Dr. Hoven begon met een opmerking, waaruit voortvloeide dat
eigenlijk de samenstellende staten der federatie alles waren en de federatie zelf tot
een minimum zou dienen te worden teruggebracht. Daartegen ben ik vrij fel in het
geweer gekomen. Voor een deel geschiedde dit in herinnering aan een opmerking
van Van Helsdingen1., die ons immers had gewaarschuwd dat Hoven inderdaad op
deze wijze bezig was en daarmee een constructie schiep, waarbij voor Nederland
geen erg interessante partner in de Unie zou overblijven. Ik voelde in de opmerking
van Hoven dus direct de tendens, waarvoor wij gewaarschuwd waren en klom daar
dadelijk met wat veel heftigheid in. Ik haalde natuurlijk de internationale argumenten
voor de eenheid van dit land en de kracht van de federatie aan, maar in het algemeen
hadden deze lieden, die uitermate op de zelfstandigheid van de staten gesteld waren,
den indruk dat ik hen achteruit drukte. Ik heb in die vergadering mijn eerlijke meening
verkondigd, maar het schijnt dat dit in dit geval verkeerd was. Wij werden het er
trouwens na afloop van de vergadering als commissie over eens, dat men veel beter
met de menschen van de republiek te doen kan hebben dan met de figuren, die wij
hierbij voor de constructie van deze staten naar voren hebben gehaald. Het is een
weinig representatief en althans matig intelligent gezelschap, om over het karakter
van een figuur als Nadjamoedin, die tot eersten minister schijnt te zullen worden
gepromoveerd, nog maar te zwijgen. Wij hebben met deze figuur de keuze tusschen
de gevangenis en de functie van ministerpresident: hij komt voor beide gelijkelijk
in aanmerking. In dit opzicht is Sjahrir een volkomen ander mensch. Nadjamoedin
is een gewone profiteur, die tegen welk geknoei dan ook in het minst niet opziet.
Na de vergadering aten wij met deze heeren in het paleis Rijswijk.
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Op een oogenblik had ik om mij heen de sultans van Ternate1., van Soembawa2. en
van Pontianak3., benevens den heer Afloes van Oost-Borneo, die afhankelijk is van
den sultan van Koetei. Deze heeren hebben maar één zorg, nl. hoe wij voor de
zelfbestuurders in de toekomst zullen zorgen. Het was duidelijk, dat deze potentaatjes
de geheele ontwikkeling slechts dan aanvaarden, wanneer deze ook voor hen een
grootere zelfstandigheid meebrengt. De sultan van Ternate betoogde dat, indien het
gouvernement hem daartoe vrijheid zou laten, hij in zijn gebied zelf wel met de
republiek zou afrekenen. Zijn moeilijkheid was uitsluitend, dat zij zich, op grond
van hun contract met den gouverneur-generaal, niet met politiek mogen bemoeien.
Men ziet uit zulk een gesprek welk een eigenaardige wending de gebeurtenissen
kunnen nemen. Deze bepaling is natuurlijk opgenomen ter bescherming van het
gouvernement tegen anti-Nederlandsche politieke activiteit. Thans zouden deze
zelfde heeren bereid zijn politieke activiteit te ontwikkelen tegen hun eigen
landgenoten ten bate van Nederland. Het is duidelijk, dat niet Nederland het
uitgangspunt hunner gedachten is, maar alleen en uitsluitend hun eigen positie. Ik
heb er deze heeren met nadruk op gewezen, dat, indien zij achterblijven bij de
algemeene sociale ontwikkeling in dit land, zij toch in moeilijkheden komen. Politieke
democratiseering door instelling van allerlei Raden helpt wel wat, maar zal blijken
onvoldoende te zijn.

Bangkok-Calcutta, 23 November 1946
Op Woensdagavond, 13 November, werd in de eerste plaats in CG 48 de volledige
tekst van de ontwerp-overeenkomst, waarover te Linggadjati overeenstemming werd
bereikt, aan Den Haag geseind. Ter verduidelijking werd in CG 47, dat na 48
denzelfden avond wegging, een uitvoerige schildering gegeven van den gang van
zaken in Linggadjati na het vertrek van Van Mook op Dinsdagavond. In dit telegram
deden wij mededeeling van ons voornemen om Vrijdagmorgen te parafeeren, ten
einde een document te hebben, waarvan de tekst vaststaat en die voor ons een zekeren
grondslag kan leveren voor de discussie met de regeering. Verder hebben wij daarin
nog eens ons hart gelucht over de houding van de regeering tegen-

1.
2.
3.

Iskandar.
Moehamed Kaharoedin.
Hamid II.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

123
over de Kamer. De gedachte om een comité-generaal te houden, waarbij de Kamer
zou kunnen worden gekend in de overeenkomst, alvorens de regeering zich hierover
zelf een definitief oordeel zou hebben gevormd, lijkt democratisch zuiver, maar het
is dan een soort slappe democratie, die op het critieke moment de
verantwoordelijkheid altijd bij anderen tracht te plaatsen. Verder hebben wij duidelijk
gesteld dat een overkomst van Jonkman en Maarseveen1. alleen zinvol zou zijn, indien
zij in Batavia komen met volledige machtiging, omdat anders slechts een herhaling
zou worden opgevoerd van de onmacht tot beslissing van Van Mook in April en van
de commissie-generaal op dit oogenblik, een gebaar, waardoor het gezag van
Nederland in de wereld en in Indonesië alleen maar verder zou afbrokkelen. Vandaar,
dat wij CG 47 aldus lieten eindigen: ‘Daarom procedure, dat eerst Kabinet
onwankelbaar besluit neemt, ons machtigt om te teekenen en pas daarna hiermede
voor Kamer komt. Elke theorie omtrent fait accompli in dit geval onbruikbaar.’
Donderdag werd ook een betrekkelijk spannende dag. Van Mook was eerst bij mij
geweest met de mededeeling, dat hij ons aanvankelijk besluit om reeds Vrijdag of
Zaterdag naar Nederland te vertrekken, vóór de overeenkomst zou zijn geparafeerd,
bij nader overleg toch catastrophaal achtte. Hij bleef bij zijn al eerder uitgesproken
meening dat de commissie-generaal, die hem op politiek terrein een steun was
geweest, door aldus te handelen hem juist op het politiek meest critieke moment in
den steek liet. Hij bleef erbij daarvoor de verantwoordelijkheid niet te kunnen dragen.
Wij hebben deze zaak toen in de 29e vergadering van de commissie op
Donderdagmorgen nog eens uitvoerig bekeken. Ik ging daarbij in mijn inleiding uit
van de gedachte, dat er twee brandpunten van moeilijkheden bestonden. Het schijnt
dat men in Den Haag bereid is de hoofdpunten van ons systeem te aanvaarden, maar
men wenscht allerlei dingen nog nader te weten en ook nader geregeld te zien. In
Batavia is de politieke spanning zonder twijfel veel grooter. De menschen aldaar
ondergaan aan den lijve de moeilijkheden en staan midden in het conflict. Het
republikeinsche geld treft hen en niet de Nederlanders in Den Haag. Het kan niet
worden ontkend dat, parallel loopend aan het succes der politieke besprekingen, de
feitelijke levensomstan-
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digheden moeilijker zijn geworden en de spanning tusschen ons en rood-wit eer is
toegenomen dan verminderd. Met allerlei werk in de subcommissies gaat het uiterst
stroef en de houding der Indonesiërs schijnt weinig welwillend. Niemand der lagere
goden aan dien kant durft verantwoordelijkheid te nemen. Van Mook kon best gelijk
krijgen, dat, indien de commissie-generaal weggaat, hetzij op het oogenblik van de
publicatie van den ontworpen tekst, hetzij na onze overname van het militair
commando, al deze spanningen zich ontladen op een manier, die het verder spreken
in Den Haag eigenlijk compleet overbodig maakt. Het resultaat van deze vergadering
was, dat besloten werd om ons vertrek voorloopig uit te stellen. Wij kunnen nog
altijd de daarop volgende week gaan, indien de reacties te Batavia op een eventueele
publicatie niet al te bezwaarlijk zijn. Wij vermoedden, dat de Indonesische delegatie
er misschien bezwaren tegen zou hebben om den volledigen tekst te publiceeren en
daarom werd aan Verboeket gevraagd een ontwerp te maken voor een verklarende
publicatie, waarin de hoofdzaken worden aangegeven.
In den loop van den dag maakte ik verder het ontwerp voor CG 491., waarin onze
gedachtengang op allerlei punten uitvoerig werd weergegeven; de kwestie van de
wenschelijkheid nu niet te veel te regelen; de noodzaak vertraging te vermijden,
omdat anders het gevaar bestaat dat een groot deel van de internationale goodwill
verloren gaat, en onze positie verder afbrokkelt, omdat de tegenpartij den tijd krijgt
voor allerlei bedenkingen. In dit telegram hebben wij reeds de publicatie aangekondigd
omtrent de hoofdlijnen. Het secretariaat breide er nog een stuk aan in antwoord op
de bedenkingen, die wij in hun CG 312. hadden gekregen.
Eveneens ging dien dag het telegram CG 503. uit, waarin wij een poging deden om
de bedenkingen van de Indische-Kamercommissie tegen het militair bestand, zooals
die geformuleerd waren in CG 284., behoorlijk te weerleggen. Op een enkel punt na
was dit eigenlijk kinderwerk en Spoor was het daarmede geheel eens.
's Avonds laat kwam de heer Bastiaans van den R.V.D. nog met een gedeelte van
den tekst der verklaring, die Beel dien dag in de Tweede Kamer had afgelegd. Hieruit
bleek dat hij de hoofdcon-
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structie had vrijgegeven en, hoewel hij er wel een gezicht bij getrokken zal hebben
dat dit het voorstel was van de commissie-generaal, kwam dit toch in den tekst, dien
ik in handen kreeg, niet al te duidelijk naar voren. Ik moet eerlijk bekennen dat ik
mij door deze verklaring aardig opgelucht voelde, want het meest wezenlijke punt
van alles blijft toch het bezwaar, dat Jonkman al eerder had geformuleerd, dat het
Koninkrijk, althans in zijn ouden vorm, in twee stukken gaat en men de Vereenigde
Staten van Indonesië daaronder niet meer mag begrijpen. In plaats daarvan schept
de Unie een bepaald verband, dat men toch nauwelijks een rijksverband kan noemen.
Wel is Van Poll van plan om het geval in Nederland toch over dien boeg te gooien,
maar ik benijd hem bij deze bezigheid niet. Zegt men, er is een staatsverband, dan
is dat wél juist. De moeilijkheid voor de heeren zal wel zijn, dat hier iets geschapen
is, waarvan geen voorbeeld bestaat. Dat Beel dit nu in de Tweede Kamer weggeeft,
duidt er op dat de regeering toch voor een groot deel het aanvankelijke bezwaar heeft
laten vallen. Of zouden zij denken, dat zij straks een gezicht kunnen trekken alsof
Beel dit nooit had verteld?
Vrijdag was weer een dag van contact met de Indonesische delegatie. 's Morgens
om 9 uur zou de vergadering plaats vinden1., waarin de tekst voor de laatste maal
nauwkeurig zou worden nagegaan en dan geparafeerd. Dit had ten slotte nog heel
wat voeten in aarde. Het begon direct met een aanval van Roem op den tekst van
artikel 1, waarvan hij beweerde, dat die niet was overeenkomstig de laatste afspraak
op Woensdagmorgen te Linggadjati. Aanvankelijk herinnerde noch ik, noch een van
de andere leden, zich wat er precies mee werd bedoeld, doch toen Roem zei dat ik
had gevraagd om dat rose papiertje aan Samkalden te geven, begon het mij weer te
schemeren. Ik wist toen in ieder geval weer, dat hij op het allerlaatste moment een
andere tekst had voorgesteld, waarvan ik inderhaast niet had kunnen vaststellen, dat
er een wezenlijk verschil met den ouden tekst in school. Toen Roem er nu echter
mee kwam aandragen, was het ons allemaal duidelijk. Hij had bezwaar tegen den
term ‘invoegen van de perimeters in de republiek’, omdat hij als uitgangspunt nam
dat zij er de jure in hooren en wij er op dit oogenblik alleen de facto gezag uitoefenen.
Het ging om overdracht van de facto gezag en dus klopte zijn redeneering. Hij trachtte
zich er telkens op te
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beroepen, dat wij dit zouden hebben genomen en ik wees dat af onder het motto, dat
een dergelijke zaak niet zoo maar in vijf minuten, staande aan het eind van de
vergadering, er definitief doorge-jaagd zou zijn en dat ik alleen zou hebben gezegd,
dat het niet onaannemelijk klonk. Ik vroeg aan Samkalden om dat rose papiertje,
maar die produceerde dat niet en beweerde, dat hij zich daar niets van herinnerde.
Na een eindeloos gezaag heeft de Indonesische delegatie geprobeerd om na schorsing
van de vergadering een nieuwen tekst van artikel I op te stellen, die haar kon
bevredigen en tegelijk ons uitgangspunt vasthield. Zij waren er een klein uur mee
zoet. Het was duidelijk, dat Sjahrir van het begin af aan onzen kant stond en, toen
de nieuwe tekst uit de bus kwam, bleek dit ook zonneklaar: principieel was er niets
gewijzigd1.. Merkwaardig was verder, dat Sjahrir namens de Indonesische delegatie
ook voorstelde om de betrekkelijk scherpe discussie, die over dit punt was gevoerd,
niet in de notulen op te nemen. Wij vonden dat allen een verstandigen zet.
Direct hier achteraan moge ik vermelden, dat deze geschiedenis met artikel 1
eigenlijk de eenige vlek is in den stijl van de onderhandelingen. Samkalden heeft
mij nl. na afloop verteld, dat hij dat rose papiertje wel degelijk in de kast had liggen,
doch het noodzakelijk had geoordeeld dezen tekst in ieder geval zoo problematisch
te stellen, dat Roem nooit met recht kon zeggen, dat ik dezen tekst zou hebben
aanvaard. Als een van de middelen daartoe beschouwde hij het om zich in deze zaak
dommer te houden dan hij in werkelijkheid was. Het heeft het gewenschte resultaat
gehad, maar ik had na afloop, vooral toen ik dit hoorde, toch een onpleizierig gevoel.
Aan deze discussie over artikel 1 was voorafgegaan die over het nieuwe artikel
17 inzake de arbitrage. Ook daarvan wisten wij, dat het komen zou. Sjahrir had al
eerder verwezen naar het betreffende artikel uit hun ontwerp. Voor dit artikel 17 is
echter een vrijwel nieuwe tekst ontworpen, waarin ook werd vastgelegd dat er een
voortzetting van den arbeid van de twee delegaties zou zijn, die een
gemeenschappelijk secretariaat zouden betrekken. Misschien wekt dit artikel in ons
land nog wel weerstand, omdat hierdoor de gelijkwaardigheid van Nederland en
Indonesië sterk wordt geaccentueerd. Aan den anderen kant dient men wel te
bedenken, dat deze arbitrageclausule uitsluitend betrekking heeft op deze
overeenkomst tusschen de republiek en Nederland, welke na de tot stand koming
van de Ver-
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eenigde Staten van Indonesië en de Unie eigenlijk ophoudt te werken, omdat dan
practisch alle bepalingen zullen zijn geëffectueerd in de nieuwe constructies.
Zoo stond dan dus nu de tekst definitief vast, een tekst, waarvan de
commissie-generaal meent dat deze eigenlijk niet meer voor wijziging vatbaar is,
vooral niet nadat met de Indonesische delegatie was overeengekomen dat deze
Maandag letterlijk in het Nederlandsch, Indonesisch en Engelsch zou worden
gepubliceerd. 's Middags werd de tekst bij Sjahrir thuis geparafeerd1.. De Indonesische
vertaling was nog niet klaar. Salim zou die maken, maar het werd toch beter
geoordeeld deze ook door Van Mook grondig te doen nakijken, zoodat de parafeering
daarvan op Maandagmorgen zou plaats vinden, tegelijk met de parafeering van den
Engelschen tekst, die Van Mook zou maken.
Na de parafeering van den Nederlandschen tekst wilde De Boer graag enkele
dingen zeggen. Hij legde er den nadruk op, dat, met hoeveel overtuiging hij ook aan
de totstandkoming van deze overeenkomst had meegewerkt, de Indonesiërs wel
dienden te bedenken dat in het gevoel van tallooze Nederlanders door hen een groote
stap voorwaarts en door ons een stap achterwaarts wordt gedaan. Met grooten ernst
drukte hij hen op het hart hiermede ook bij de uitwerking ter dege rekening te houden.
Hij wees hen in zeer ernstige woorden op de groote verantwoordelijkheid, die thans
op de Indonesiërs drukt. Zonder twijfel hebben deze woorden van een man, die anders
zoo vaak de zonzijde van de discussies verzorgde, op deze menschen indruk gemaakt.
Ook ik heb in aansluiting daaraan in denzelfden stijl gesproken, er op wijzend dat
dit slechts een beginpunt is op een langen weg van gemeenschappelijken opbouw.
Ik meende te kunnen opmerken, dat deze weg, dien wij tot oplossing van dit conflict
meenden te hebben gevonden, een principieel andere is dan de historie in bijna al
zulke gevallen te zien geeft. Juist dat feit houdt eenerzijds een belofte in, maar legt
anderzijds op de leidende laag aan weerskanten een enorme verantwoordelijkheid.
Sjahrir was het met ons beiden van harte eens, trouwens, dat was al wel duidelijk
merkbaar aan zijn reacties tijdens de beschouwingen van De Boer. Hij knikte zeer
instemmend, toen De Boer opmerkte dat er nog enorm veel dynamiet in het heele
geval verborgen zit.
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Hij gaf ook meer dan ooit den indruk een man te zijn van formaat, die de situatie van
het oogenblik scherp beoordeelt en toch ook de toekomst duidelijk in het oog weet
te houden. Dat ook Van Mook als degene, die het langst bij deze onderhandelingen
betrokken is, er behoefte aan had om wat op te merken spreekt wel van zelf. Hij
legde den nadruk op het feit, dat wij nu verder als vrije menschen met elkaar moeten
gaan werken, wat nog moeilijk genoeg zal zijn, maar wat later als een
vanzelfsprekendheid zal worden beschouwd. Merkwaardig was eigenlijk de korte
speech van Van Poll. Tegenover het harde realisme van De Boer en ook tegenover
de zeer ernstige en bezorgde stemming van Sjahrir en mij, stak zijn optimisme wel
erg af. Ik kon Van Poll op dat moment eigenlijk niet zoo schatten als anders wel het
geval is. Het kwam naar mijn smaak niet boven een zeker oppervlakkig optimisme
uit, dat met een enkele Katholieke uitspraak een beslist onvoldoende fundeering
kreeg.
Was mijn gevoel op dat moment juist, dat Van Poll toch niet precies weet welk
kind hij mee in de wereld heeft gebracht? Ik heb datzelfde gevoel wel eens vaker
gehad, maar op dat moment leek het mij volkomen duidelijk, tenzij hij niet meende
wat hij zei. Dat laatste neem ik echter van hem zeer bepaald niet aan. Wanneer ik
deze beschouwing van hem vergelijk met de telkens weer bij hem boven komende
alarmistische uitlatingen, die den geest ademen van het rapport-Van Poll1. en waaruit
moet worden afgeleid, dat de Indonesiërs toch zoo verheugd zijn als wij terug komen,
of een anderen keer, dat zij er niets van terecht brengen, dan sta ik toch voor een
psychologisch raadsel. De verklaring hiervan ligt meer in zijn karakter dan in zijn
inzicht. Daarom zit er straks in zijn activiteit in Nederland bij de verdediging een
nogal groot gevaar, omdat ik moet aannemen dat zijn eigen menschen, die hem zeker
kennen, misschien zullen kunnen raden welke karaktertrekken een belangrijke bijdrage
tot dezen gang van zaken en tot deze ontwikkeling van zijn inzicht hebben geleverd.
In dit opzicht staat een man als de Boer, die zich niet door pretenties of ijdelheid laat
leiden, straks onnoemelijk veel sterker.
Misschien een van de beste dingen werd opgemerkt door Roem, een man, die
aanvankelijk ons memorandum zoo onvoldoende vond, dat hij heeft voorgesteld de
besprekingen af te breken. Deze man is, met de Masjoemi achter zich, van het begin
af aan uiterst lastig ge-
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weest. Nu maakte hij de opmerking, dat wij wel zouden hebben ontdekt dat hij heel
anders was geëindigd dan hij was begonnen. Hij gaf daar een typische verklaring
van en zei ‘dat hij van den beginne af aan zijn hart had opengesteld’. De geest van
de besprekingen en het wederzijdsch vertrouwen hadden het hem mogelijk gemaakt
thans heel anders tegenover ons te staan dan in het begin en hij vertrouwde, dat het
hem zou gelukken ook de menschen, die achter hem staan, dit proces wel niet te laten
meemaken, maar dan toch er zoo van te getuigen, dat zij het resultaat van ons werk
konden aanvaarden.
's Avonds aten Sjahrir en ik bij Lord Killearn met Wright. Killearn was in de beste
stemming en dat was ook alleszins begrijpelijk. Hij is dichter bij de oplossing gekomen
dan zijn voorganger Lord Inverchapel en het vertrek van de Engelschen op 30
November zal in deze omstandigheden heel wat minder spanning te weeg brengen
dan zonder de overeenkomst het geval zou zijn. Dat wij dien avond met ons vieren
vier flesschen champagne hebben leeggedronken, was dan ook niet zulk een enorm
wonder, vooral omdat wij er al eerder ervaring mee hadden opgedaan, dat de oude
heer het zelf uitermate graag lust. De rol, die hij heeft gespeeld, is een voortreffelijke
geweest. Hij heeft zich, zoolang hij vertrouwen kon hebben dat wij het samen konden
redden, keurig op den achtergrond gehouden. Slechts een enkele maal, vóór de
conferentie in Linggadjati, toen de datum van het verdwijnen van de Engelschen in
zicht kwam, werd hij nerveus en begon hij zelf met formuleeringen voor het moeilijke
probleem van de Kroon te werken. Maar hij zal wel hebben door gehad, dat wij daar
niet erg veel notitie van namen. Op een party stopte hij ook Van Mook zulk een
formule in de hand, die hem het juiste antwoord gaf: ‘This does not impress me very
much.’ Wel gebruikten de Engelschen de combinatie Sanders-Wright als de verbinding
tusschen Lord Killearn en de commissie-generaal. Langs dezen weg kwam de eene
keer een initiatief, dat ik in den wieg heb gesmoord, een andere keer een uiterst
verstandige overweging, waaraan wij gaarne gevolg gaven. Zoo hebben Killearn en
Wright zeer hun best gedaan om op deze betrekkelijk bescheiden manier, waarvan
zij wisten dat het in dit geval de eenige kon zijn, die wat uithaalde, energiek mede
te werken aan het bereiken van dit resultaat. In het bijzonder inzake de kwestie van
de Kroon heeft Killearn de Indonesiërs zeer duidelijk gezegd, dat geen loyale
Nederlander hun voorstel kon aanvaarden. Ik ben er van overtuigd, dat deze druk
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van zijn kant een wezenlijke bijdrage is geweest tot het doen aanvaarden van artikel
81. door de Indonesiërs.
Zooals gezegd, was het diner uiterst pleizierig. Er kwamen nog wel een paar
politieke dingen boven tafel en Killearn besprak met ons openlijk de Engelsche
plannen om te probeeren tusschen de landen in Zuid-Oost-Azië, die als het ware
geklemd zitten tusschen de massa's van China en Britsch-Indië, een zeker verband
te leggen. Hij dacht aan Birma, Malakka, Indonesië, de Philippijnen, Siam, Indo-China
en Australië. Hij wees er op dat de voedselorganisatie op het oogenblik een eerste
begin is voor co-ordinatie, maar dat er vandaar uit verder kan worden gewerkt. Ik
besprak ditzelfde punt later met Van Mook en Spoor en hoorde toen van Spoor, dat
deze al een uitnoodiging had van Stopford om plannen te maken voor een
gemeenschappelijke verdediging. Ik meen, dat dit in het Nederlandsche belang is.
De verdediging van dit land zal worden toevertrouwd aan de Unie en, hoe sterker
deze verdediging op het internationale vlak wordt geplaatst te zamen met Engeland
en Amerika, des te meer kans is er dat wij deze zaak uit de locale sfeer van
afzonderlijke staten weten te houden.
Het slot van het diner was om kwart voor twaalf, toen Sjahrir opmerkte dat hij had
te gaan, omdat hij anders met de politie in aanraking kwam. Hij bracht mij thuis met
zijn auto en maakte onderweg de opmerking, dat hij waarschijnlijk in zijn leven nog
nooit zoveel champagne gedronken had als dien avond. Ik moest echter zeggen, dat
hij er evenmin last van had als een van de andere heeren.
Zoo stonden wij nu voor de taak om te probeeren het resultaat van de
onderhandelingen in allerlei kringen aannemelijk te maken, ten einde een al te groote
spanning in de Nederlandsche gemeenschap in Batavia te vermijden.
Zaterdagochtend had ik eerst een gesprek met de overste Borghouts, met wien ik
al eerder over de voorlichtingsrichtlijnen voor het leger had gesproken2.. Hij kwam
min of meer upset bij mij, want gesprekken van militairen onder elkaar, naar
aanleiding van de berichten over de bereikte resultaten, hadden bij sommige menschen
in die kringen de gedachte doen rijzen, dat wij de zaak eigenlijk beduvelden. De
aanleiding was de Vrijdagmorgen gehouden bespreking van de voorlichtingsheeren,
waarbij ook Berckelaer van den
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L.V.D. aanwezig was geweest. Koets zou daar een en ander hebben verteld over het
verkregen resultaat en ten aanzien van de situatie van de Kroon hebben gezegd, dat
die eigenlijk niet zooveel te beteekenen had en dat de Kroon in dit verband slechts
een symbool was. De heer Berckelaer was met dit verhaal bij Spoor en Pinke
gekomen, die woedend waren geworden, omdat deze voorstelling van zaken volkomen
in strijd was met hetgeen ik had betoogd in den Raad van Departementshoofden op
den Zondag voor Linggadjati. Ik heb toen den heer Borghouts, door het voorlezen
van de betreffende artikelen en uitlegging van hetgeen ermee bedoeld werd, volkomen
gerustgesteld. Het eind van de historie was, dat deze man mij gelukwenschte met
het verkregen resultaat. Dit is een voorbeeld van de procedure, die op de menschen
moet worden toegepast. De vraag was voor mij of Koets inderdaad deze stommiteit
had gedebiteerd. Ik informeerde bij Samkalden, die er bij had gezeten, en deze
ontkende dit niet alleen ten stelligste, maar vertelde ook dat de letterlijke tekst van
artikel 8 was voorgelezen. Dat deed mij dan weer twijfelen aan het
bevattingsvermogen of aan de betrouwbaarheid van het hoofd van den
legervoorlichtingsdienst. Ik vermoed, dat het met Berckelaer vrij eenvoudig gesteld
is. Hij had zich natuurlijk de oude rijksconstructie gedacht, die er niet uitgekomen
is, en nu heeft hij uit reactie in zijn gesprek de zaak nog een beetje naar den anderen
kant scheef getrokken. Dit is natuurlijk een voorbeeld van hetgeen ons op groote
schaal te wachten staat.
In het bijzonder heeft De Boer zich in de dagen vóór ons vertrek uitermate
verdienstelijk gemaakt met een groot aantal toespraken. Op Zaterdagmorgen sprak
hij de bemanning van de Banckert toe, Dinsdagavond de Vrouwenunie,
Donderdagmorgen de bemanning van de Kortenaer, Donderdagmiddag een groep
van Engelsche ondernemers en Donderdagavond een 500 man in de officiersclub.
Uit hetgeen ik er van heb gehoord, is dit, met uitzondering van de Vrouwenunie,
eigenlijk overal zeer behoorlijk geslaagd. Hij heeft een betoogtrant, die deze menschen
wel ligt, die uitgaat van de onvermijdelijkheid van een oplossing en van de
onmogelijkheid van den militairen weg. Dit laatste, zoowel met het oog op onze
internationale positie alsook met het oog op de onmogelijkheid dit land daarna redelijk
te pacificeeren. Zelf heb ik mij in deze activiteit beperkt tot een toespraak in een
bijeenkomst met een 60 leden van den Ondernemersbond, waarvan de strekking
ongeveer dezelfde was, doch waarbij ik, misschien wat sterker dan De Boer dit doet,
heb
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gewezen op het verschil tusschen de methoden, waarbij men den vrijheidsstrijd nu
misschien wat te radicaal oplost, en de andere, welke een knagende vijandschap
oplevert, waardoor de verbinding Oost-West, tegelijk met de overwinning van het
Oosten, radicaal wordt verbroken.
Dat dit niet alleen theorie is, hoorden wij op de terugreis van den heer Broeksma
in Calcutta, die vertelde dat een groot aantal Engelsche zaken op het oogenblik
overgaan in Britsch-Indisch eigendom. De Engelschen trekken er wel degelijk uit.
In de vergadering met den Ondernemersbond werden nog wel wat vragen gesteld,
die gedeeltelijk door Van Mook werden beantwoord, maar de aard van deze vragen
was geenszins vijandig. Aan het eind van de vergadering meende ik de vraag te
moeten stellen of men dezen weg aanvaardbaar achtte of niet. Er waren natuurlijk
maar een paar menschen, die, nadat zij de overeenkomst Maandag of pas
Dinsdagmorgen voor het eerst hadden gezien, bereid waren een antwoord in positieven
zin te geven. Toch waren dat wel belangrijke menschen, o.a. Van Lennep, de
vertegenwoordiger van de A.N.I.E.M.1.. Daarna stelde ik de vraag in negatieven zin.
of er menschen waren, die deze overeenkomst volstrekt verwerpelijk achtten, waarbij
zij echter direct werden uitgenoodigd om een bruikbaar alternatief te noemen en
anders te zwijgen. Hierop reageerde niemand. Later hoorde ik van De Villeneuve,
dat deze bijeenkomst in het algemeen in goede aarde was gevallen en dat verschillende
directies in Holland van hun vertegenwoordigers het advies hebben gekregen
hierachter te gaan staan. Dit is o.a. het geval met de Handelmaatschappij. Ook naar
den Ondernemersraad in Nederland schijnt een brief te zijn gezonden in denzelfden
geest.
's Zaterdagsavonds was er een tuinfeest bij Van Mook naar aanleiding van het
vertrek van generaal Mansergh. Ten gevolge van den regen geschiedde dit in paleis
Rijswijk en het gaf mij gelegenheid tot verschillende gesprekken. Een er van was
weer met den admiraal Pinke, die mij vertelde aan Helfrich te hebben geseind, dat
hij hier achter staat. Natuurlijk had ook hij wel bezwaren en telkens weer komt naar
boven, dat nog enorm veel van de uitwerking zal afhangen. Belangrijker was het
gesprek met Abdulkadir, die mij letterlijk zei: ‘Ik zou mijn leven willen geven om
Nederland er toe te bewegen dit te aanvaarden. Gebeurt dit niet, dan is mijn positie
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verder onmogelijk geworden’. Ik vroeg hem vanzelfsprekend of hij er mee in kon
stemmen, indien ik dit letterlijk aan de regeering seinde, waarop hij volmondig
bevestigend antwoordde. Ik heb dit dan ook gedaan, zij het eenigszins verzwakt door
in plaats van het woord ‘leven’ het woord ‘alles’ te stellen1.. Ik moet toch wel
aannemen dat het oordeel van dezen moedigen, uiterst loyalen, Indonesiër waarde
zal hebben. Indien deze man, die zelf drie familieleden door de republikeinsche
terreur heeft verloren, zoo spreekt, dan kan men niet meer zeggen dat al hetgeen
thans gebeurt alleen maar het gevolg is van drijverij van een aantal heethoofden.
Vrijdag 15 november hebben wij in CG 51 verslag gedaan over de parafeering en
de verklaring gegeven van de laatste wijzigingen, in het bijzonder van het
arbitrage-artikel 17. Verder werd in dit telegram ook medegedeeld, dat wij van plan
waren den volledigen tekst te publiceeren, mede omdat de foutieve tekst al circuleerde.
Dit telegram kon zaterdag in Den Haag zijn en, aangezien wij den tekst pas Maandag
vrijgaven, had Jonkman voldoende gelegenheid dit plan te verhinderen. Op 16
November, dat is dus dezelfde Zaterdag, heeft Jonkman een antwoord op dit telegram
kunnen zenden, waarin de publicatie werd aanvaard, mits duidelijk zou worden
aangegeven dat slechts sprake was van een ontwerp-overeenkomst, opgemaakt door
de Nederlandsche en de Indonesische delegaties, waarover deze voorloopig
overeenstemming bereikten2.. Dit laatste was natuurlijk onzin, want de
overeenstemming tusschen de delegaties was bepaald niet voorloopig. Wij hebben
hem dit dan ook op 17 November in CG 52 geseind.
Eigenlijk was ik over deze toestemming tot publicatie stomverwonderd. Men denkt
blijkbaar in Holland dat, nadat deze ontwerpovereenkomst over de geheele wereld
is gepubliceerd, er nog kans is om de zaak te veranderen. In theorie is dit natuurlijk
een feit, maar indien wij als commissie-generaal daartoe een voorstel van eenigszins
ingrijpenden aard aan de Indonesische delegatie zouden doen en deze zou rondweg
weigeren, dan geloof ik dat het militaire alternatief nog afschuwelijker gevolgen zou
hebben dan in het geval, dat deze overeenkomst nooit zou zijn gepubliceerd. Gaat
het om een toevoeging op niet-principieele punten, dan kan men het veel beter weg
laten. Ik weet niet, wat Jonkman bij het formuleeren van het voor-
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behoud op deze vergunning tot publicatie eigenlijk heeft gedacht. Iedereen, die wij
tot heden spraken, ging eenvoudig van de veronderstelling uit, dat dit geval is à
prendre ou à laisser.
Dit telegram CG 36 had trouwens nog een paar eigenaardigheden. De aanhef in
een eenigszins gezwollen stijl typeerde Jonkman vrij aardig: ‘Bijzondere zorg eist
thans brug tusschen ons beider nog ver uiteenlopende standpunten, waartussen kloof
gaapt.’ Dan zou men toch kunnen verwachten, dat men een scherpe formuleering
onder zijn neus krijgt van de verschillen, die er bestaan. Het merkwaardige is, dat er
over de fundamenteele punten in wezen nauwelijks van een werkelijke
gedachtenwisseling sprake is geweest. In CG 52, dat Zondag 17 November uitging,
heb ik dat in vrij vriendelijke woorden gezegd. Ik heb daarin erkend, dat er verschil
op een aantal punten bestaat. Uit het telegram van Jonkman komt echter niet duidelijk
naar voren of dat verschillen zijn tusschen den minister en ons, of tusschen de Indische
commissie uit de Kamer en ons. Wij weerleggen regelmatig alle bezwaren en een
aantal verklaren wij als onvermijdelijk. Het gekke van de zaak is, dat wij nooit
antwoord krijgen op zulke beschouwingen, maar dat er in Den Haag eenvoudig door
geredeneerd wordt alsof wij nooit iets hebben verteld. Wel merkt men dan uit de
radio, dat Beel de hoofdconstructie in de Kamer weggeeft, zoodat het meest ernstige
bezwaar, dat was gemaakt, nl. de splitsing van de Kroon, blijkbaar is vervallen. Op
deze manier is het vrijwel uitgesloten dat men schriftelijk tot een einde komt, en ik
heb den sterken indruk dat, minstens evenzeer als voor de overeenkomst zelf, het
Kabinet zich interesseert voor de vraag of het door de Kamer komt. Op zichzelf
begrijpelijk, maar men moet zich daar niet compleet door laten beheerschen. En dit
moet toch wel het geval zijn, zie tertio in CG 36 van Jonkman, waarin hij seint: ‘Beel
toezegde dat regering, zodra een voor haar aannemelijke overeenkomst bereikbaar
schijnt, daarvan Staten-Generaal mededeling doen, voordat zij zich verbindt een
bepaalde oplossing te willen nastreven.’ Ik zou wel eens willen weten hoe men zijn
eigen standpunt slapper en brakkiger kan formuleeren!
Zulk een telegram bracht ons tot het besluit, dat het onvermijdelijk was voor de
commissie-generaal zich naar Nederland te begeven, hetgeen dan ook op Zondag 17
November werd geseind1..
Dezen Zondag hadden wij verder een vergadering met den Raad
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van Departementshoofden, waarin ik voorlezing deed van de overeenkomst, die wij
aan de heeren wenschten mede te deelen, alvorens deze werd gepubliceerd. Tevens
gaf ik een mondelinge toelichting over het tot standkomen van de verschillende
artikelen en een beschouwing over de moeilijkheden en mogelijkheden. Het was
duidelijk, dat Spoor, blijkbaar nog wat geladen over de mededeeling van Berckelaer
uit de voorlichtingsvergadering van Vrijdagochtend1., in het verlengde van zijn
gedachtengang een betoog wilde opzetten. Hij begon met te zeggen, dat hij na de
vergadering van de vorige week Zondag, met in de hand hetgeen er nu uit de bus
was gekomen, zich eenigszins geslagen voelde. Hij brandde direct los op de artikelen
7 en 8 en verweet ons, dat wij daarin de kwestie van de Kroon onvoldoende hadden
geregeld. Hij trof dat met dezen aanval niet al te best, want ik ging hem vrij fel te
lijf met de vraag of hij meende, dat het nu het juiste moment was om, zonder de
Groote Oost en Borneo, de republiek vast te spijkeren op welke manier het staatshoofd
van de Vereenigde Staten van Indonesië zal worden benoemd. Hij bedacht zich
schielijk en retireerde op een draf. Nu deze front-aanval was mislukt, liet hij het er
verder bij zitten en verklaarde zich gerustgesteld. Ik ben er zeker van dat hij nog
meer bezwaren te berde had willen brengen, maar deze eerste gedachtenwisseling
animeerde hem blijkbaar niet bijzonder. Daarna begon een heel ander soort gesprek
met hem over de wezenlijke moeilijkheden, die er in dit opzicht blijven bestaan.
Daarin verstonden wij elkaar uitstekend en ik geloof, dat Spoor tacticus genoeg is
om straks met ons te probeeren er een maximum uit te sleepen. Ook Warners was
niet erg gelukkig en vrij verward. Idenburg zette er aan het eind van de vergadering
een stevige punt achter door op te merken, dat het internationaal gezien uitgesloten
is te achten, dat deze overeenkomst door Nederland niet zou worden goedgekeurd.
Dit had de algemeene instemming van de vergadering. Enthousiasme was er even
weinig als bij de commissie-generaal zelf, maar zeker is dat verschillende van de
Departementshoofden hier volledig achter gaan staan. Menschen als Idenburg, Van
Diffelen, Van Hoogstraten en ook wel Hoven, op voorwaarde dat de zaak van de
buitengewesten goed wordt geregeld2., steunen deze overeenkomst zonder meer, om
over Koets en Verboeket nog maar te zwijgen.
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Maandagmorgen hadden wij de 11e politieke bespreking met de Indonesische
delegatie, waarin de Indonesische tekst werd geparafeerd en de Engelsche vertaling
goedgekeurd1.. Ik heb in deze vergadering mededeeling gedaan van onze reis naar
Nederland, benevens van onze hoop om binnen een week na onze aankomst aldaar
het Kabinet tot goedkeuring te hebben bewogen. Nogmaals wees ik op de enorme
gevaren, die in deze tusschenperiode liggen. Er zal, terwijl wij weg zijn, in de
technische commissies moeten worden doorgewerkt en met meer delegatie van
bevoegdheid aan Indonesische zijde dan tot heden het geval was. Ik legde er den
nadruk op, dat publicatie van deze overeenkomst zonder regeling van het monetaire
probleem voor ons eigenlijk onaanvaardbaar is. Door deze situatie verliest de
commissie-generaal haar gezicht compleet bij de Nederlandsche gemeenschap. De
redeneering ligt voor de hand, dat wij wel mooie overeenkomsten afsluiten, ten minste
mooi voor de Indonesiërs, maar dat de heeren intusschen stil doorgaan met voor ons
uiterst schadelijke maatregelen. Op militair gebied is de toestand weinig beter en ik
deed mededeeling van de afspraak, die wij den vorigen Zondagmiddag hadden
gemaakt, dat Sjahrir of Sjarifoedin regelmatig mededeeling zouden krijgen van de
gevaarlijke punten aan hun kant en dat zij ons dan maar moesten vertellen waar zij
meenden, dat van onze zijde ongerechtigheden gebeurden. Ik sprak er mijn
bezorgdheid over uit, dat, niettegenstaande de afgesproken datum van 20 November
zeer nabij was, Soedirman het cease fire nog steeds niet had afgekondigd2. en dat er
in het bijzonder in het gebied rond Soerabaja, ondanks herhaald aandringen, geen
contact met de Indonesiërs kon worden verkregen, zoodat wij gedwongen waren om
nu eenzijdig een demarcatielijn vast te stellen en deze aan Soetomo, die aldaar het
bevel voerde, te laten mededeelen. Ik wees Sjahrir verder op het geval Madoera, dat
op het oogenblik voor de verantwoordelijkheid van de republiek komt en dat hun
reputatie geen goed doet, terwijl wij niet in staat zijn de tienduizend vluchtelingen
in Soerabaja voor onze rekening te nemen3.. Alle leden van de commissie-generaal
legden hierop nog eens in het bijzonder den nadruk door het memoreeren van allerlei
gevallen. Sjahrir verklaarde, dat veel van de feiten, die wij
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hem vertelden, nieuw voor hem waren en hij verzocht ons hem regelmatig op de
hoogte te houden, terwijl hij toezegde zijn uiterste best te zullen doen om allerlei
misère tot zoo gering mogelijke afmetingen terug te brengen. Onder deze discussie
werd het mij duidelijk - voor de zooveelste maal - waarom Sjahrir weliswaar een
zekere voldoening heeft over het bereiken van dit accoord, maar er bij hem aan den
anderen kant van een groot optimisme volstrekt geen sprake is. Deze man doorziet
de moeilijkheden beter dan zijn ambtgenooten en, zoo lang men aan republikeinsche
zijde voor allerlei betrekkelijk kleine zaken bij hem moet komen om fiat, kan zijn
winkel onmogelijk goed loopen. Ik heb hem dit in een particulier gesprek ook duidelijk
gemaakt. Hij is het er volmaakt mee eens, maar ziet voorloopig geen andere
mogelijkheid, tenzij zijn menschen zoo ver komen, dat zij in voldoende mate
Nederlandsche hulp aanvaarden.
Dien Maandagavond had ik van half tien tot elf een gesprek onder vier oogen met
Van Mook. Hij begon te vertellen, dat Van Bylandt 's middags was opgebeld door
Snouck Hurgronje. In dit gesprek werd hem gevraagd namens Beel, die op het
oogenblik plaatsvervangend minister van buitenlandsche zaken is, onmiddellijk over
te komen naar Nederland. De reden hiervoor kon hij onmogelijk over de telefoon
zeggen, maar het had niets te maken met zijn in December te betrekken
gezantschapspost in Rome. Toen Van Bylandt zei dat hij het eigenlijk overbodig
vond, omdat de commissie-generaal nu toch besloten had om deze week naar
Nederland te gaan, antwoordde Snouck nogal raadselachtig dat dit nog niet zoo zeker
was, want dat daarover nog in den ministerraad moest worden beslist. Wij vroegen
Van Bylandt even te komen en wij waren het er gezamenlijk over eens, dat, nu wij
allerlei uitspraken van gezaghebbende menschen hadden getelegrafeerd, die gunstig
waren voor de bereikte ontwerp-overeenkomst, men blijkbaar in Den Haag in Van
Bylandt een van die stroohalmen zag, waarvan men verwachtte dat die het Kabinet
niet bij de vingers zou worden afgekapt, zooals het met alle vorige stroohalmen van
Thio, Enthoven, Abdulkadir e.a. het geval was geweest1.. Van Bylandt voelde voor
deze rol in het geheel niets en stelde voor den volgenden dag een telegram te sturen,
waarin hij als zijn meening te kennen gaf dat, van internationaal standpunt uit bezien,
afwijking van deze overeenkomst on-
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denkbaar was. Wij vermoedden, dat dit telegram hem de reis wel zou besparen.
Blijkbaar is dat ook het geval geweest, want toen wij op 22 November Batavia
verlieten, zat Van Bylandt er nog hoog en droog.
Daarna spraken Van Mook en ik over de toekomstige ontwikkeling. Hij legde er
nog eens den nadruk op, dat, indien deze overeenkomst niet wordt aanvaard, niet
alleen hij, maar ook een zeer belangrijk aantal van zijn medewerkers onmiddellijk
ontslag neemt. Naar zijn meening zou het gevolg zonder twijfel zijn dat, niet alleen
Nederland, maar ook Indië, practisch onbestuurbaar wordt. Nu heeft zulk een zaak
natuurlijk altijd twee kanten. Er zijn er genoeg, die Van Mook en zijn medewerkers
willen opruimen en vervangen door anderen, alleen is het de vraag of men bij de dan
komende radicale koersverandering inderdaad nog van besturen kan spreken.
Verder hebben wij uitvoerig gesproken over zijn eigen positie. Het was mij
duidelijk dat deze man ambities heeft, die een heel andere richting uitgaan en in ieder
geval buiten Nederland en ook buiten Indië liggen. Intusschen stelt hij zich op het
m.i. juiste standpunt, dat hij, indien alles overeenkomstig de plannen gaat en de
commissie-generaal terug komt, drie maanden verlof wil hebben en alleen bereid is
om mee te helpen aan de uitwerking en de definitieve regeling van een en ander,
indien de regeering hem dit uitdrukkelijk vraagt. Doet zij dit niet, dan neemt hij
inderdaad binnenkort ontslag. Zakelijk lijkt mij deze probleemstelling volkomen
juist. Toch schemert er tusschen de regels door iets van het sentiment, dat mij laat
begrijpen waarom sommige menschen hem anti-Nederlandsch vinden. Het feit, dat
hij na zijn ontslag, noch in Nederland, noch in Indië blijft, maar meer nog de wijze,
waarop hij dit in het gesprek stelde, toonen mij duidelijk dat deze man ten slotte de
bejegening, die zijn deel geworden is - vooral in het laatste jaar - niet heeft kunnen
verdragen. Indien hij voor den oorlog misschien sterk Nederlandsch-Indisch
georiënteerd mag zijn geweest, meer dan Nederlandsch, nu, op dit oogenblik, voel
ik, dat er bij hem nog iets bij is gekomen. Er schemert in zulk een gesprek ook telkens
een zekere minachting door voor het betrekkelijk kleine gedoe, dat Nederland
inderdaad vaak te zien geeft. Met de natuur, die deze man heeft, kan ik mij best
voorstellen dat hij deze gevoelens tegenover anderen niet zoo duidelijk heeft
blootgelegd in een lang gesprek, maar dat hij zich wel heeft laten verleiden tot die
uitingen, die, uit hun verband gerukt, hem deze anti-Nederlandsche reputatie bezorgen.
Dit is een man, die met hoofd en schouders boven
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alle anderen in deze Indische wereld uitsteekt, maar die in zijn karakter die
eigenaardige moeilijkheid heeft, welke een sterk verwijtende levenshouding op het
oogenblik naar buiten draait als een zekere onverschilligheid. Een feit is, dat zijn
goodwill bij de Indonesiërs buitengewoon groot is en dat naar mijn overtuiging het
wegvallen van Van Mook uit de commissie-generaal talrijke toekomstige regelingen,
die nog moeten worden getroffen, moeilijker zal maken. Dit te meer, omdat wij
eigenlijk geen goeden vervanger voor hem weten. Wij waren het er beiden over eens,
dat die in Indië niet aanwezig is. Hij gaf mij een brief mee aan Jonkman op den
morgen van ons vertrek, dien hij mij tevoren had laten lezen en waarin, in wat zachter
termen, de inhoud van ons gesprek in hoofdlijnen is weergegeven. Bovendien heb
ik een sterk vermoeden, dat bepaalde punten in zijn particuliere leven een belangrijken
invloed op zijn houding in het algemeen uitoefenen.
Op Dinsdag, 19 November, hadden wij, behalve de reeds genoemde vergadering
met den Ondernemersbond, 's middags een lang gesprek met Warners, Van
Hoogstraten en Korthals over den financieelen en economischen toestand. De
hoofdzaak liep over de geldsituatie. Ik kreeg den indruk dat het ook aan onzen kant
een moeilijke geschiedenis is. De z.g. krap-geld-politiek van Korthals - of zooals
men in Batavia spottend zegt de kort-geld-politiek van Kraphals - werd b.v. door
Warners sterk aangevallen onder het motto, dat het betrekkelijk weinig uithaalt en
in hoofdzaak de kleine man er de dupe van zou zijn. Of dit juist is bleek in dit gesprek
niet nader; ik vond het vrij verward, maar in het algemeen leek het mij dat Korthals
de zaak vrij behoorlijk kon verdedigen. Zeer bemoedigend was dat op dien dag,
onmiddellijk na de publicatie van de ontwerpovereenkomst, Korthals en Soemitro
het eens waren geworden over de wederzijdsche houding tegenover het
republikeinsche en het Nica-geld. Voorlopig beperken wij ons tot het van weerskanten
niet strafbaar stellen van het bezit en het verbieden van elke intimidatie op passars
en in toko's. Over een officieele koers is nog geen afspraak gemaakt, maar kenmerkend
was b.v. het verhaal, dat Korthals met Soemitro had afgesproken om over het probleem
van de circulatie een advies te vragen aan de Javasche Bank. Daartoe was door de
betreffende sub-commissie een schriftelijk verzoek tot de Javasche Bank gericht en
in het gesprek bleek heel duidelijk, dat ook Soemitro het heelemaal niet dwaas zou
vinden, indien de Javasche Bank circulatiebank zou worden. De Boer stelde daarbij
terecht dat wij
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dan zoo gauw mogelijk een Indonesiër tot mede-directeur van de Javasche Bank
moeten benoemen, zooals trouwens bij allerlei Nederlandsche economische en
commercieele instellingen raadzaam zal zijn. Warners deed in dit gesprek een nogal
optimistische mededeeling omtrent de regeling inzake de spoorwegen, waarin een
zekere ir. Abdulkadir, een oud-ingenieur van de S.S., een zeer loyale houding
aanneemt.
's Avonds aten mijn vrouw en ik bij v.d. Heuvel, waar wij ook kolonel Droog
ontmoetten. Diens vrouw kwam later van de vergadering van de Vrouwenunie, waar
zij onder het gehoor van De Boer had gezeten. De bedoeling van dien avond was om
niet over politiek te praten, maar dat mislukte natuurlijk compleet, niet alleen door
mijn schuld; ook de heeren waren natuurlijk nogal nieuwsgierig. Het begon in den
bekenden stijl, zooals die bij het K.N.I.L. past, maar aan het eind viel het vooral ten
aanzien van v.d. Heuvel nogal mee. Hij zei tenminste voor zeker ⅞ overtuigd te zijn.
Aangezien deze man stellig niet behoort tot de orde van de elastiekjesmenschen,
waar je een uur tegen praat en die je naar je toe haalt, doch die wanneer ze thuis zijn
weer op hun oude plaats zitten, vond ik dit toch al weer niet heelemaal een verloren
avond, afgezien van de gezelligheid en het goede Chineesche eten. Ook hier was het
mij duidelijk, dat vrouwen in den grond van de zaak veel moeilijker zijn dan mannen
en het was geen wonder, dat De Boer dien avond geen droge draad meer aan zijn
lichaam had onder de werking van 30 paar starende vrouwenoogen. De invloed van
de kampen op deze vrouwen is begrijpelijkerwijs enorm geweest en werkt niet gunstig
voor de aanvaarding van hetgeen er op dit oogenblik gebeurt.
Dien Dinsdag was Boediardjo bij Sanders geweest met een voorstel voor den
begeleidenden brief in zake een zoodanige uitlegging van artikel 15, dat de republiek
ook diplomatieke vertegenwoordigers zou kunnen zenden. Sanders heeft nog eens
duidelijk uiteengezet, dat dit op juridische gronden onmogelijk is en had met
Boediardjo een anderen tekst opgesteld, die van onze interpretatie uitging. Boediardjo
had op zich genomen om dit in dien vorm aan Sjahrir voor te stellen.
Woensdagmorgen kwam Sjahrir om half tien afscheid nemen. Hij zou naar Djokja
gaan en wij naar Holland. Ik heb hem toen in dat gesprek, dat een uurtje duurde, den
tekst van Sanders voorgelegd en
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hij ging hiermee accoord1.. Ik heb hem toevertrouwd, dat wij het plan hadden om als
commissie-generaal in Den Haag voor te stellen Abdulkadir zoo spoedig mogelijk
als Nederlandsch gezant in Siam of in Manilla te benoemen. Merkwaardig was zijn
vraag hoe men er toch in Nederlandsche kringen aan kwam, dat Abdulkadir niet
nationalistisch gezind zou zijn. Ik heb hem dit ook ronduit tegengesproken en gezegd,
dat wij weten dat hij aan hun kant staat, maar zijn ideaal ziet in een oplossing, zooals
thans door ons beiden wordt nagestreefd. Uit dit gesprek bleek mij, dat Sjahrir met
een dergelijke benoeming zeer zou zijn ingenomen. Ik heb hem gezegd dat er
onzerzijds natuurlijk geen bezwaar tegen bestond, indien zij in het binnenland een
gezicht trekken alsof in zulk een geval Abdulkadir ook hun belangen behartigt, zulks
in afwachting van een nadere regeling bij het tot stand komen van de Vereenigde
Staten van Indonesië.
's Morgens hadden wij verder een gesprek met het bestuur van het I.E.V., waaraan
Wermuth, Blaauw, Razoux Schultz en Bogaardt deelnamen. Wij begonnen met hun
den gang van zaken uiteen te zetten. Merkwaardig was de reactie van Wermuth, die
groote zorgen had over de materieele toekomst van den kleinen Indo. Hij vroeg met
grooten nadruk ook het bestuur van het I.E.V. in de toekomst te betrekken bij het
treffen van nadere regelingen, opdat de belangen van deze menschen ook zoo goed
mogelijk konden worden verdedigd. Toen wij hem de verzekering gaven, dat dit ten
volle onze bedoeling is niet alleen, maar dat wij er te allen tijde prijs op stellen van
hen wenken en wenschen te ontvangen inzake onderwerpen, die hun groep raken,
was Wermuth zichtbaar zeer voldaan. Het was aan de emotie van dezen man uitermate
goed te bespeuren, hetgeen ook in de verdere discussie aan den dag trad, dat wij hier
te maken hebben met een uitermate pijnlijk probleem, dat al voor den oorlog in een
acuut stadium verkeerde. Razoux Schultz pleitte nog weer eens opnieuw voor de
kolonisatie op Nieuw-Guinea. Weliswaar memoreerden wij de mogelijkheid van
Brazilië, maar er werd grooten nadruk op gelegd, dat deze menschen toch eigenlijk
liever in de buurt blijven. Maassen, die bij dit gesprek aanwezig was, memoreerde
later de moeilijkheden van de Indo-kolonisatie, omdat de tendens van deze menschen
meestal is om zoo gauw mogelijk

1.

Zie voor tekst van de brief van Sjahrir van 20 november 1946 Smit, Het akkoord van
Linggadjati, p. 77, alwaar ook het daarop door Van Mook gegeven antwoord van 25 november
1946 te vinden is.
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met koelies te gaan werken en dan zelf toe te kijken; daarop is al menige kolonisatie
gestrand.
Na de bespreking met het I.E.V., was er om half twaalf een vergadering van de
commissie-generaal, waarbij wij de behandeling van een ontwerp van wet tot
goedkeuring van de met de republiek gesloten overeenkomst en tot het treffen van
de noodzakelijke voorloopige voorzieningen tot de uitvoering daarvan, aan de orde
stelden. Prof. Enthoven en Van Mook hadden een ontwerp gemaakt, dat er in wezen
op neer kwam dat de bevoegdheden van den ordonnantiewetgever, i.c. de
gouverneur-generaal, worden overgedragen aan de commissie-generaal. Dit
wetsontwerp is noodzakelijk in verband met de mogelijkheid om de republiek
Oost-Indonesië langs wettigen weg tot stand te doen komen. Vooral Hoven was op
dit gebied zeer hardnekkig en meende, dat de conferentie van Den Pasar1. beter niet
kon worden gehouden dan op zoodanigen grondslag, dat de menschen toch weer met
het smoesje, dat zij nog wat moeten wachten, naar huis worden gestuurd. Indien wij
het zoo zouden kunnen draaien, dat de commissie-generaal eerst het Kabinet beweegt
om ja te zeggen en de regeering daarna de zaak in de Kamer ter discussie stelt, dan
zou een votum van de Kamer voor de regeering voldoende zijn om de belofte van
Beel in te lossen en machtiging te geven tot onderteekening. Daarna komt dan de
behandeling van dit wetsontwerp, waarvan Van Poll meent dat zij best in een paar
weken klaar kan zijn, doch waarvan ik geloof dat het zeker twee maanden zal duren.
Bovendien is het de vraag of de koppeling van de goedkeuring van de overeenkomst
aan de machtiging der Staten-Generaal wel verstandig is. Er is besloten, dat dit nader
met Den Haag zal worden overlegd en tevens zal worden overwogen of het misschien
kan worden gered met een wijziging van de wet op de instelling van de
commissie-generaal2.. Een belangrijk punt van discussie was ook of de
commissie-generaal voor deze zaak een afzonderlijken Raad van Advies zou moeten
hebben. In elk artikel wordt al gesproken over gemeen overleg met allerlei instanties.
Waarom dan nog een soort Raad van State, waarvoor het bovendien uiterst moeilijk
is om er geschikte menschen voor te vinden, omdat de besten natuurlijk niet aan hun
normale taak mogen worden onttrokken.

1.
2.

Te Den Pasar was tegen 7 december 1946 een conferentie belegd van afgevaardigden van
Oost-Indonesië, ten einde te beraadslagen over den staatkundigen opbouw van dit gebied.
Zie bijlage I.
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Het slot was dan ook, dat deze Raad van Advies uit het ontwerp werd gelicht.
's Middags hadden wij een vergadering van de commissie-generaal belegd met de
generaals Spoor en Buurman van Vreeden en admiraal Pinke, om nog eens precies
te bespreken hoe zij dachten over de mogelijkheid van het militair alternatief. Ik ging
in mijn inleiding van de veronderstelling uit, dat de overeenkomst in Nederland zou
worden verworpen en dat wij dan voor de vraag zouden komen te staan van militaire
actie op groote schaal. Wij wenschten dit te bekijken los van de politieke
overwegingen, dus zuiver militair-technisch, waarbij ook rekening zou moeten worden
gehouden met de mogelijkheid, dat de Engelschen de verzorging onzer voorraden
zouden stopzetten en dat er een internationaal embargo op olie en benzine zou worden
gelegd. Merkwaardig was de reactie van Spoor, die letterlijk zei: ‘Gelooft U aan de
mogelijkheid van een verwerpen van dit accoord? Nu de commissie-generaal een
bepaalde overeenkomst heeft bereikt, zouden wij bij verwerping daarvan nowhere
in de wereld zijn!’ Ik geloof, dat deze opmerking van Spoor eerlijk is bedoeld; ik
heb hem dan ook geantwoord, dat onze vraag niets meer beoogde dan ons de
mogelijkheid te verschaffen tot het geven van een antwoord aan diegenen, die den
zuiver militairen weg als betere mogelijkheid dan deze overeenkomst wilden stellen.
Spoor antwoordde daarop: ‘M.i. kan dit accoord slechts geaccepteerd worden’, een
uitspraak, waarmede de commissie-generaal het uit den aard der zaak volkomen eens
is.
In het algemeen was de taxatie van de militaire heeren naar onze stellige meening
aan den zeer optimistischen kant. De bezetting van de voornaamste punten zou een
kwestie van een paar weken zijn. Slechts de eerste 30 K.M. rondom de perimeters
zouden eenige moeilijkheden opleveren, maar verder meenden zij dat de operatie
vrij eenvoudig zou verloopen. Indien wij zulk een actie in Februari zouden beginnen,
dan zouden in Juli of Augustus Java en Sumatra bezet zijn, zij het ook dat dan
patrouilles nog zuiveringsacties zouden moeten uitvoeren. Voor de bezetting van
Java en Sumatra zou na verloop van tijd een tweetal divisies voldoende zijn. De
discussie draaide op een oogenblik om de vraag of de meening van Spoor, dat een
harde klap bezinning zou opleveren, wel juist zou zijn. Onzerzijds werd dit zeer
betwijfeld en Van Mook merkte m.i. terecht op, dat dit wel het geval kan zijn, indien
wij na het sluiten van de overeenkomst, wanneer er op Java moeilijkheden ontstaan,
een harden
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klap uitdeelen aan de kwaadwilligen. Generaal Buurman van Vreeden had zelfs den
optimistischen kijk dat de T.R.I. zich, indien wij een actie voeren vóór het tot stand
komen van de overeenkomst, bij ons zou aansluiten.
Typeerend voor den geest van het leger en vooral van den legervoorlichtingsdienst
was, dat op de z.g. morning prayers door den legervoorlichtingsdienst een vrij
onaangenaam klinkende radiorede van Mr. Roem was voorgelezen. De narigheid
daarbij is in de eerste plaats, dat ik vermoed dat de heer Berckelaer zich uitslooft om
dergelijk soort uitingen te verzamelen en bijv. de voortreffelijke speech van Sjahrir
buiten beschouwing laat, terwijl ook vrij zeker mag worden aangenomen dat hij geen
pogingen zal hebben gedaan om de uiterst moeilijke positie van Roem, die
geleidelijk-aan de geheele Masjoemi mee moet trekken, te teekenen.
Dit gesprek met de militaire heeren liet toch eigenlijk een onbevredigend gevoel
achter. Zij zitten natuurlijk op het oogenblik in een vrij beroerde positie, vooral
rondom Soerabaja, en op een gegeven oogenblik vrees ook ik dat daar wel een klap
zal moeten worden uitgedeeld. Mijn bezwaar is echter, dat ik er nooit zeker van ben
welke politieke consequenties deze lieden daaraan verbinden. Buurman van Vreeden
is in dit opzicht misschien een nog wat moeilijker figuur dan Spoor, die tegenover
ons het spel altijd behoorlijk meespeelt.
Op de reis ontmoetten wij in Singapore onzen consul-generaal in Saigon. Hoort
men Den Doorn de Jong dan vertellen dat de Franschen een gebied, niet veel grooter
dan Sumatra, met 60000 man Fransche troepen hebben bezet en dat het daar volslagen
onveilig is, dan vraagt men zich af of het optimisme van onze legerleiding wel zoo
goed is gefundeerd. Vanzelf gaan mijn gedachten dan weer terug naar een ander
soort optimisme, dat in het K.N.I.L. leefde ten aanzien van de
verdedigingsmogelijkheden van Java tegen de Jappen. Ook dat was mis en grondig
ook.
's Middags beleefde ik nog een ander, betrekkelijk vreemd avontuur. De heer
Warners, die op de vergadering van Zondag niet zoo vreeselijk veel had beweerd,
stuurde aan de commissie-generaal Woensdag een uitvoerigen brief, waarin hij allerlei
bezwaren tegen de overeenkomst en tegen den gang van zaken ontwikkelde. Zij
waren er eigenlijk onvoldoende in gekend om er een oordeel over te kunnen geven,
de kwestie van de Kroon en de afwijking van de grondwet zat hem hoog. Het was
een vrij onaangenaam gesteld
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document. 's Avonds ontmoette ik hem op de cocktailparty van generaal Spoor en
ik wijdde toen al weer een half uurtje aan de verheldering van het inzicht ook van
dezen man. Hij is, naar het schijnt, een knap man, doch ik had Van Mook al eerder
voor zijn politieke opvattingen gewaarschuwd. Van Mook heeft echter een eigenaardig
soort blindheid voor dat soort dingen. Natuurlijk vroeg Warners mij of ik hem het
schrijven van deze nota niet kwalijk nam. Ik heb hem gezegd dat ik vermoed, dat er
nog wel meer op komst zijn. Zijn hoofdbezwaar was dat volgens hem de
grondwettelijke en wettelijke procedures zouden zijn geschonden. Ik heb hem de
door ons gedachte werkwijze geteekend. Deze kon hem op zichzelf bevredigen, maar
zijn verwijt was dat dit niet in de overeenkomst stond. Ik heb hem niet laten voelen
hoe stompzinnig deze opmerking eigenlijk was, maar alleen gezegd dat er van
Nederlandsche zijde nog veel meer verstandige dingen moeten gebeuren, waarvan
wij het niet noodzakelijk vinden die in deze overeenkomst vast te leggen. Ik vertelde
hem, dat naar mijn meening een mededeeling van den minister in de Tweede Kamer
de aangewezen plaats is om een dergelijk misverstand uit de wereld te helpen.
Bovendien beloofde ik hem in het voorwoord, dat ik zou schrijven bij de
R.V.D.-brochure1. met de overeenkomst, de rede van Van Mook en die van Van Poll2.,
extra aandacht te zullen wijden aan dit punt. Hij meende dat hierdoor heel wat
menschen, evenals hij, zouden zijn gerustgesteld. Is Warners ook een elastiekjesklant?
De tijd zal het leeren.

Karachi - Rome, 26 November 1946
Na de cocktailparty ontvingen wij in de kamer van De Boer een gezelschap
republikeinsche journalisten. Dit was een tegenbeleefdheid voor de ontvangst van
Nederlandsche journalisten door Sjahrir. Hiervan hadden wij een schriftelijk rapport
gekregen, dat een uitstekenden indruk maakte. Van republikeinsche zijde was
gevraagd of De Boer tegenover de journalisten nog eens hetzelfde zou willen zeggen
als hij had gedaan na de parafeering3.. Aldus geschiedde op deze bijeenkomst, die
bij ons een zeer prettigen indruk achter liet. Deze menschen waren bepaald niet
onwelwillend en overtuigd van

1.
2.
3.

Commissarissen-generaal over de ontwerp-overeenkomst.
Zie p. 147.
Zie p. 127.
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het nut der samenwerking. Wij zijn nog in het bijzonder ingegaan op de herplaatsing
van tallooze Indo-Europeanen en Nederlanders. Er kwam bepaald geen afwerend
gebaar; alleen maakte men een zekere reserve ten aanzien van den tijd. Op de vraag
hoe zij dachten over de ordehandhaving en de geleidelijke liquidatie van de Laskar
Rakjat en dergelijke organisaties waren zij bepaald zeer optimistisch, waarschijnlijk
veel te optimistisch.
Mevrouw De Boer, die deze bijeenkomst bijwoonde, maakte later de opmerking
dat het geheel haar een beetje deed denken aan een vergadering van de hoogste klas
van een lyceum. Inderdaad wordt daarmede een stuk van de toekomstige
moeilijkheden getypeerd, maar toch is voor ons de relatie met de Indonesische pers
van het allergrootste belang, want de invloed daarvan is veel grooter dan b.v. van de
radio.
In dit verband valt ook te memoreeren dat Rinto Alwi, een vrij kwalijke knaap,
bij Rajat is weggewerkt. Direct na de parafeering zijn de republikeinsche
publiciteitsorganen een duidelijke propaganda begonnen om de zaak er door te
krijgen. In dit verband zij eveneens een drietal radiotoespraken van die zijde
gememoreerd, nl. van Soebandrio in Djokja, van Soekarno in Garoet en van Sjahrir
voor radio Djakarta. De strekking van alle drie speeches was uitstekend. Natuurlijk
wordt van deze zijde de positie van de Kroon wat zwakker voorgesteld, maar dat
was ook wel te verwachten. Persoonlijk lag mij de speech van Sjahrir het beste,
hoewel ik vermoed dat deze boven het bevattingsvermogen ging van het overgroote
deel van zijn luisteraars. Merkwaardig was de wijze, waarop hij het gebeuren, en
nog sterker het persoonlijk oordeel van ieder zijner landgenoten, relativeerde. Zit in
deze neiging van hem, die ik al vaker heb opgemerkt, toch een grondslag voor een
zekere verwantschap met ondergeteekende, aan wien dit verwijt ook meer dan een
maal is gemaakt? Hij wees er op, dat het niet ging om het oordeel van een enkeling,
maar dat het een historisch gebeuren was, dat zeventig millioen menschen aanging.
Verder ook het relativeeren in den tijd en het teruggrijpen op de lange geschiedenis
van Java en het plaatsen van de overeenkomst tegen dezen achtergrond. De strekking
van zijn betoog was overigens duidelijk positief.
Hierbij aansluitend valt onze publiciteit te vermelden. Het sprak vanzelf, dat Van
Mook een radiorede zou houden. Dit gebeurde op Dinsdagavond. Zakelijk volkomen
verantwoord en goed, maar ik hoorde van anderen, die geluisterd hadden, dat iedere
uiting van

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

147
gevoel er in ontbrak, in het bijzonder door den toon, waarop werd gesproken.
Aanvankelijk had Van Mook voorgesteld, dat alle drie leden van de
commissie-generaal voor de radio zouden komen. De R.V.D. had dat kennelijk
doorgegeven naar Holland, maar, nadat wij zelf al hadden besloten deze taak geheel
aan Van Poll over te laten, kwam er een noodkreet van Jonkman, dat men een
toespraak van alle leden van de commissie-generaal hoogst ongewenscht achtte en
wij ons tot één spreker moesten beperken. Hoe is het mogelijk op zoo grooten afstand
tot dezelfde gedachte te komen! In de discussie, die wij hadden na het eten - ik meen
op Zondagavond - en waarin wij onzen twijfel uitten of het wel juist was alle drie te
spreken, zei De Boer: ‘Laat Van Poll dit nu eens doen’. Of De Boer op dat moment
besefte welk een politieke truc hier werd uitgehaald, betwijfel ik, maar in Nederland
zullen allerlei menschen het niet erg hebben geapprecieerd. Immers wanneer ik
gesproken zou hebben uit den linkschen hoek, dan hadden allerlei oppositionele
elementen daar weer een vrije handgreep op gehad. Nu datzelfde door Van Poll werd
gezegd, werd deze ook voor het oog van de wereld volmaakt aan het verkregen
resultaat vastgenageld. Niet dat dit vastnagelen van binnen uit noodzakelijk zou zijn,
daarvoor staat Van Poll te loyaal achter het resultaat, maar aan de buitenwereld wordt
na de speech, die hij op Woensdagavond hield, niet veel mogelijkheid voor twijfel
inzake zijn overtuiging meer gelaten. Trouwens, ook Romme heeft daarvoor een
bijdrage geleverd. Deze had nl. in de week vóór de parafeering een zeer verontrusten
brief aan Van Poll geschreven naar aanleiding van de vergadering van de Indische
Commissie uit de Kamer, waarin Jonkman de hoofdzaken had medegedeeld. Van
Poll werd uitgenoodigd om deze zaak te torpedeeren door van zijn veto-recht gebruik
te maken1.. In dezen brief stond verder nog wel één ding, dat ik Jonkman uiterst
kwalijk neem. Volgens den brief van Romme zou Jonkman in die Kamercommissie
hebben laten doorschemeren, zooal niet ronduit gezegd, dat Van Poll de auctor
intellectualis van het heele schema zou zijn. In de eerste plaats is dit een leugen en
in de tweede plaats komt het niet te pas. In onze instructie staat, dat de stijl van de
commissie collegiaal is. Hij was daar zoo bezorgd over, dat, toen ik hem indertijd
mijn antwoord op zijn installatie-rede ter inzage gaf, hij de onsmakelijkheid
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had er een potloodaanteekening bij te zetten, ingegeven door de vrees, dat ik deze
niet met mijn beide collega's zou hebben besproken. Iemand, die zoo bezorgd is voor
den collegialen stijl, begaat toch wel een groote onwaarachtigheid, wanneer hij,
waarschijnlijk alleen om indruk te maken op de Katholieken en op de rechtsche zijde,
het laat voorkomen alsof dit heele plannetje door Van Poll zou zijn uitgedacht. Ook
al was het waar, dan zou het nog onbehoorlijk zijn geweest om dit te zeggen.
Inmiddels had ook deze prik van Romme er psychologisch alleen maar toe
bijgedragen om Van Poll verder te pressen in de richting eener hardnekkige
verdediging van de ontwerp-overeenkomst! Hij had dat gedaan in een brief, dien hij
mij eveneens liet lezen en die zeer goed was. Vandaar mijn opmerking dat het naar
binnen toe minder dan ooit noodzakelijk was om Van Poll vast te nagelen, maar naar
buiten vond ik deze radiorede een voortreffelijke politieke stunt. De rede zelf vond
ik om te lezen een beetje droog, vooral aan het slot, maar hij schijnt deze rede zoo
uitstekend te hebben voorgedragen, dat allerlei menschen er bepaald enthousiast over
waren. Ik neem aan, dat deze beide toespraken ook in het republikeinsche kamp den
gewenscliten indruk zullen hebben gemaakt, hoewel dat voor ons natuurlijk altijd
moeilijk te beoordeelen valt.
Donderdagochtend vertrokken Van Poll, Sanders en Samkalden, terwijl ook Sluyser
met hetzelfde vliegtuig reisde. De morgen verliep hoofdzakelijk met inpakken. Voor
het eten had ik nog een gesprek met Van den Dries, den vertegenwoordiger van den
minister van financiën bij de Indische regeering en adviseur van de
commissie-generaal. Deze man heeft geen benijdenswaardige positie. Lieftinck
verwacht van hem natuurlijk allerlei rapporten en ik had hem al eens eerder duidelijk
gemaakt er groote bezwaren tegen te hebben, indien hij parallel loopend aan de
commissie-generaal allerlei politieke beschouwingen aan Lieftinck zou sturen. Aan
den anderen kant zijn er, vooral straks bij de uitwerking, maar ook nu al aan het
begin, talrijke vraagstukken, die financieele gevolgen hebben en waarin volgens de
opvattingen van het betreffende K.B. de heer Van den Dries dus zal moeten worden
gemoeid1.. Hij was dien ochtend over allerlei dingen nogal verontrust, maar ik geloof
dat het mij wel gelukt is om hem wat te kalmeeren. Toch zullen wij zijn positie in
Den Haag nog eens moeten bespreken. Het bezwaar is, dat,
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indien wij hem op dezelfde wijze behandelen als Maassen, men de eigenaardige
figuur krijgt dat de directeur van het departement van financiën veel minder weet
dan de aan hem toegevoegde Nederlandsche hoofdambtenaar. Misschien dat dit
probleem straks, wanneer wij aan de concrete vormen van samenwerking beginnen,
vanzelf een degelijke oplossing krijgt.
's Avonds voor het eten kreeg ik den heer D. van der Meulen nog op bezoek, naar
aanleiding van gerezen moeilijkheden inzake de richtlijnen voor den
legervoorlichtingsdienst. In verband met het vroeger gememoreerde gesprek met
kolonel Van Houten en overste Borghouts1. had Van Poll richtlijnen opgesteld en
Borghouts had hieruit een instructie gemaakt. De heer Van der Meulen had hierop
echter critiek, omdat hij vond dat het heele probleem hier veel te mager in werd
behandeld en men aan de troep veel meer kon vertellen, waarbij ook de heele
ontwikkelingsgeschiedenis van Indië zou kunnen worden opgehaald. De heer Quispel
had tegen het ontwerp van Van der Meulen weer allerlei bezwaren, zoo van het
gewone soort, o.a. dat hij vond, dat ook Van der Meulen nog te veel het boetekleed
aantrok in zake Boven-Digoel. Ik memoreer dit gesprek hier alleen om nog eens
weer de aandacht te vestigen op het verschil tusschen twee denkwerelden, die op
elkaar botsen en waarmede wij ook in de toekomst nog groote moeilijkheden zullen
krijgen.
Donderdagavond had Van Mook ons te eten gevraagd met Mevrouw Van Poll en
den heer en mevrouw De Boer, die er echter niet bij konden zijn vanwege de
voordracht van De Boer voor de officiersclub. Het was zeer gezellig, zonder dat het
politiek iets bijzonders opleverde.
Zoo begon dan Vrijdagmorgen, 22 November, de reis voor den strijd in Nederland,
die wel eens niet minder moeilijk zou kunnen zijn dan die in Batavia. Wij strandden
in Singapore door een motordefect, hetgeen ons de gelegenheid gaf tot uitvoerige
gesprekken met onzen consul-generaal in Singapore, den heer Vigeveno, en zijn
collega uit Saigon, Den Doorn de Jong. Deze beide consulaire ambtenaren en in het
bijzonder de eerste, die alle gelegenheid heeft gehad tot beoordeeling van de
ontwikkeling van de situatie in Zuid-Oost-Azië en op wiens oordeel ik, uit hoofde
van zijn bekwaamheid, grooten prijs stel, meenden dat wij een uitstekend resultaat
hadden verkregen. Hij toonde ons een hoofdartikel in de Strait Times onder
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den titel ‘Indonesia on the map’, dat blijk gaf van een zeer juist inzicht in de
moeilijkheden, die nog achter deze overeenkomst schuilen. Den Doorn de Jong dacht
er precies zoo over, vooral aan de hand van hetgeen hij in Indo-China waarneemt.
In Calcutta vertelde de heer Broeksma, die daar zit als vertegenwoordiger van
scheepvaartmaatschappijen en als waarnemend consul, het een en ander over den
gang van zaken in Britsch-Indië: groote verwarring en terugtrekken van de
Engelschen. Ik moet echter wel vaststellen dat het maatschappelijk aspect van
Britsch-Indië absoluut anders is dan dat van Indonesië. Onze jongelui zijn nog op
geen stukken na zoo ver als de Britsch-Indiërs, vooral niet op economisch gebied.
Wij zullen bij de uitwerking van dit feit een ruim gebruik moeten maken.
In Basra sprak ik den heer Tijmstra, die door de Nieuwe Rotterdammer uitgeleend
is aan het A.N.P., ten behoeve van de conferentie in Den Pasar1.. Het was de eerste
eenigszins betrouwbare stem uit het vaderland en hij bracht ons het nogal
verontrustende bericht over het bezoek van generaal Kruis en admiraal Helfrich aan
de Koningin, die daar kennelijk hun bezwaren hebben uiteengezet. Overigens meende
ook Tijmstra, dat het gedeelte van Nederland, dat niet bepaald van te voren tegen
elke oplossing door overleg is gekant, thans afwacht.
Een bevestiging hiervan leverde hedenmiddag in Rome het gegesprek met Pas2..
Ik beschouw hem als een wat minder betrouwbare berichtgever dan Tijmstra. Hij
meende echter, dat de invloed van de pers op het oogenblik zeer negatief werkt. Hij
vertelde, dat Van Maarseveen en Fievez waarschijnlijk uit het Kabinet zouden treden.
Het lijkt mij wat voorbarig; in ieder geval zouden zij toch den invloed van de komst
van de commissie-generaal op politiek Nederland kunnen afwachten.
Uit de krant las ik verder dat er morgen ministerraad is met de commissie-generaal,
zoodat het groote gevecht direct begint. Ik heb vanmiddag de punten opgeschreven
voor mijn uiteenzetting, die ik morgen heb te geven.
Hiermede sluit ik de eerste periode van dit geheim verslag af.
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II Linggadjati in de Tweede Kamer
Rotterdam, Zondagmiddag, 1 December 1946
Zoo ligt de eerste phase van de ontmoeting met Nederland alweer achter ons. Nadat
wij door Tijmstra in Basra en door Pas in Rome waren opgefrischt met allerlei
onprettige verhalen, moet ik eerlijk zeggen dat mijn stemming bij aankomst op
Schiphol1. werkelijk beneden nul was. Er waren nogal wat menschen, die ons met
applaus ontvingen, toen wij de trap afdaalden, maar ik heb niet den indruk dat zij
een heel opgewekte reactie onzerzijds in ontvangst hadden te nemen. Namens Beel
was er de overste Moolenburgh en namens Jonkman een of andere oude heer, wiens
naam ik nauwelijks heb verstaan. De vereeniging Nederland-Indonesië overhandigde
ons een insigne en ook de P.I.2. sprak enkele woorden. Van antwoord onzerzijds was
geen sprake. Pers en radio trachtten ons te achtervolgen, maar het succes was niet
groot. Het Parool tracteerde mij den volgenden dag weer eens met publicatie van
een uitlating in een particulier gesprek, waarin ik had laten vallen dat men in
Nederland blijkbaar ook het zwarte garen nog niet had uitgevonden. In dat
stemmingsbeeld reden wij van Schiphol.
De eerste discussie ontstond in de auto naar huis met Barend van Dam, die
uitstekende inside information had van Mansholt. Daaruit begon het mij voor het
eerst een beetje te schemeren, dat de situatie in Nederland anders lag dan wij hadden
geschat. Reeds in een brief van Teun3. had grooten lof voor Jonkman mij in Cairo
bereikt. Ook Barend praatte in denzelfden stijl, terwijl ik van mijn kant, zooals uit
mijn stemmingsbeelden uit Batavia in dit verslag duidelijk blijkt, nogal critiek had.
Het was duidelijk dat men bang was voor een scherpe reactie van mij, omdat men
vermoedde dat mijn stemming beneden nul was.
De ministerraad was op instigatie van Barend en Teun gelukkig
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verzet van Woensdag naar Donderdagmorgen 9 uur. Dit gaf aan allerlei menschen
eenige speelruimte om ons eenigszins in te lichten.
Op Schiphol waren Sanders en Van Poll. Van Poll was Zondag vroeg aangekomen
en Maandag door zijn Katholieke vrienden vrijwel kapot gemaakt. Nadat hij 's
middags aan één stuk door particuliere gesprekken had gevoerd met Romme en een
paar anderen, kwam 's avonds zijn grote ontmoeting met de Katholieke Volkspartij.
Hij was toen nog vermoeid en stond in zijn eentje tegenover dertig lieden, die zich
gemiddeld als tijgers op hem hebben geworpen. Ik heb den indruk gekregen, dat hij
het daar verdraaid moeilijk had en ook zijn juridische adviseurs in dat college wel
heeft gemist. In ieder geval wist hij nu over welke punten men in Nederland viel.
Na Dinsdagavond bij de kinderen te hebben gegeten, verdween ik 's avonds laat
naar mijn onderduikadres. Het is mij verder in den loop van de week wel gebleken,
dat dit geen overbodige luxe is. Het heeft het enorme groote voordeel boven het
verblijf in de wereld, dat men allerlei lieden kan ontloopen en niet behoeft te praten,
zoodat men geen bijdrage levert tot de lekkage, die zeer algemeen is.
Woensdagmiddag is de commissie-generaal met de leden van haar secretariaat
informeel bij elkaar gekomen om het krijgsplan te bespreken. Men heeft ons
gehuisvest in het gebouw van de Eerste Kamer met een eigen kamerbewaarder, goede
telefooninstallatie, enz. Dat alles laat dus niets te wenschen over. In dit gesprek ging
het om twee dingen: a te hooren hoe het met Van Poll was b hoe wij den ministerraad
zouden hanteeren, die Donderdagmorgen om 9 uur zou beginnen.
Voor dit laatste had ik uitstekende stof verkregen uit een gesprek op den
Woensdagavond, dus na de bijeenkomst van de commissie-generaal. Tijdens de
bijeenkomst zelve heb ik mij bepaald tot de uiteenzetting van de punten, die ik den
vorigen dag in het vliegtuig tusschen Marseille en Schiphol recht onder elkaar had
gezet. De heeren waren het daarmee eens, zoodat werd afgesproken dat ik een
inleiding zou houden en de beide andere leden van de commissie tijdens de discussie
aan het woord zouden komen.
Intusschen hadden Sanders en Samkalden ook het een en ander gehoord. De eerste
uit een gesprek met Jonkman, de laatste bovendien uit gesprekken met allerlei andere
menschen van het departement.
De algemeene indruk van de heeren is, dat wij ze eigenlijk op een beetje
onbehoorlijke manier af en toe het mes op de keel hebben
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gezet, waarbij dan telkens weer als voorbeeld opduikt dat wij binnen 24 uur antwoord
hebben gevraagd op de vraag of de door ons ontworpen Nederlandsch-Indonesische
Unie tegemoetkomt aan den eisch van het staatsverband, zooals dat in de instructie
is omschreven1.. Een extra grief is, dat zij daarbij van de door ons bedoelde Unie
geen duidelijk beeld hebben en in het bijzonder de positie van de Kroon nog
ongeregeld is. In het algemeen heeft men het tempo van werken niet kunnen begrijpen,
noch bijhouden. Van onze geprikkeldheid, ten gevolge van het uitblijven van eenig
positief antwoord op fundamenteele vragen, hebben de heeren niet veel begrepen.
Verder meent men in alle oprechtheid dat wij onze instructie hebben overschreden,
terwijl onze weerlegging dezer meening2. eigenlijk niet als serieus is opgevat. Dat
wij hen dan toch in ieder geval mogen verwijten, dat zij ons ook daarop zelfs nooit
een antwoord hebben gestuurd, ontgaat de heeren kennelijk.
Woensdagavond, dus voor den ministerraad, had ik nog twee besprekingen. De
eerste met Mansholt en Barend van Dam, waarbij Mansholt mij uitvoerig de situatie
in den ministerraad heeft uiteengezet en verteld, dat er een paar leden zijn geweest,
o.a. Lieftinck, die ons door dik en dun hebben verdedigd en die ook ten aanzien van
de instructie ons standpunt hebben ingenomen, nog voor wij het telegrafisch aan
Jonkman ter kennis brachten. Da groote moeilijkheid was, dat Huysmans en Van
Maarseveen volstrekt onwillig waren en vooral eerstgenoemde zeker wel tien keer
met zijn portefeuille heeft gerammeld. Jonkman heeft de zaak daarom telkens zoo
gesteld, ook tegenover ons, dat er eigenlijk nog een beslissing viel te nemen. Hij
paste zelfs de tactiek toe alle bezwaren tegen onze gedachten eerst naar voren te
brengen en ze dan zelf gedeeltelijk weer in te slikken en te weerleggen, zonder ten
slotte tot een positieve uitspraak te komen, die de tegenstanders houvast zou hebben
geboden. De narigheid van dezen toestand was, dat ook in de telegrammen naar de
commissie-generaal dezelfde tactiek diende te worden gevolgd. Toen ik Mansholt
vroeg, waarom niemand de moeite heeft genomen om mij in een particulieren brief
deze situatie duidelijk te maken, omdat de telegramwisseling toch liet blijken, dat
wij van Batavia uit niet precies konden begrijpen hoe de zaak hier werd gespeeld,
antwoordde hij dat niemand op staatsrechtelijke gronden
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blijkbaar de moed had gehad om dit te doen. Ik begrijp dit zeer goed, want ik heb
ook van mijn kant aan mijn politieke vrienden, uitgezonderd één brief aan Logemann,
nooit eenige persoonlijke informatie verstrekt, maar aan den anderen kant slaakte ik
toch de verzuchting dat daardoor zeer groote gevaren hebben gedreigd en de kans
heeft bestaan op ontijdige explosies, die ook aan onzen kant mogelijk waren en tot
gevolg zouden hebben gehad, dat het beoogde doel niet meer bereikbaar zou zijn
geweest. Gelukkig is dit alles niet gebeurd. De samenwerking met de drie leden van
de commissie-generaal heeft er mij persoonlijk voor behoed al te gemakkelijk
uitdrukking te geven aan mijn ergernis bij de weifelingen, die aan ons werden
geopenbaard.
Tusschen zeven en tien een gesprek met een aantal leden van de fractie, Logemann,
Vorrink, v.d. Goes van Naters, Joekes, Frans Goedhart, Palar en Posthumus. Het
ging natuurlijk vooral tusschen Logemann en mij, omdat Logemann nog al eens
verbinding met Jonkman had gehad en dus de verwijten aan ons adres het beste
kende. Het kwam op hetzelfde neer als ik reeds van Mansholt had gehoord. Men
werd voor vragen gesteld op te korten termijn of in gevallen, waarbij ik de zaak al
in persoonlijke gesprekken met Sjahrir had gesteld. Ik geloof, dat het met zulke
verwijten gaat zooals meestal. Er is één geval, dat diepen indruk heeft gemaakt en
dan borduurt men daar verder rustig op door. Ik heb inderdaad moeten toegeven, dat
het inzicht van de regeering in de constructie van de Unie onvoldoende was en dat
wij in de commissie-generaal over deze zaak wel hebben gesproken, maar dat er
tijdens deze besprekingen niet veel over is geseind naar Nederland. De oorzaak van
dit alles ligt trouwens ook in het feit, dat men in Nederland niet weet en ook wel niet
zal weten, dat deze geheele figuur is ontworpen in een persoonlijk gesprek tusschen
Van Mook en mij, waarvan geen notulen bestaan. Daarna heeft Van Mook een
memorandum opgesteld, dat in een vergadering van de commissie-generaal is
behandeld. Dit gesprek met Van Mook speelde op 18 October1. (zie CG 21). Het
resultaat van dit gesprek kwam voor het eerst in de vergadering van de commissie
op Dinsdag, 22 October. In de notulen van deze 17e vergadering komt de zinsnede
voor, waarop Jonkman later is aangevallen, en die is uitgesproken door Van Poll,
waarin wordt gesteld dat wij aan de Kroon moeten vasthouden, welke onder de
huidige verhoudingen
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voor een groot stuk een symbool beteekent. Nadere uitwerking krijgt de Kroon in
deze vergadering niet. Alleen heb ik daar opgemerkt, dat wij met deze bewering niet
kunnen volstaan, doch de functie moeten concretiseeren. Daarna heeft de
commissie-generaal op 24 October in CG 211. voor het eerst aan den minister
mededeeling gedaan over de Vereenigde Staten van Indonesië, welke met Nederland
in een Nederlandsch-Indonesische Unie zouden zijn vereenigd. Het verwijt, dat ons
wordt gemaakt, dat wij dit punt direct in de politieke besprekingen hebben geslingerd,
zonder eerst met de regeering te overleggen, is wel juist. Wij hebben inderdaad op
het standpunt gestaan, dat deze Unie binnen onze instructie viel en dat wij dus de
vrijheid hadden er mee van leer te trekken.
In de vergadering van de commissie-generaal van 26 October is deze gedachte
nader uitgewerkt en op dien datum is het memorandum in het vooruitzicht gesteld.
Deze 18e vergadering was de voorbereiding voor de 3e politieke bespreking, waarop
wij met voorstellen moesten komen.
Het ontwerp voor het memorandum is ten slotte vastgesteld op 28 October in de
19e vergadering. Na de vergadering van 26 October is in CG 252. de regeering het
mes op de keel gezet, zonder dat wij haar precies hadden uiteengezet wat wij met
die Nederlandsch-Indonesische Unie bedoelden.
Men was er daarbij van onder den indruk, dat wij inmiddels het hoofdbeginsel van
de heele figuur al aan de Indonesische delegatie hadden bekend gegeven, zoodat men
in Den Haag eenvoudigweg met de armen in de lucht is gaan staan en heeft gezegd:
‘Laat ze in vredesnaam maar begaan, wij kunnen hen toch niet bijhouden; onze eenige
verdediging berust in de mogelijkheid om te zeggen, dat zij ons niet kunnen binden’.
Wanneer ik dit nu achteraf overdenk, dan kan ik mij uitstekend voorstellen, dat
men in Den Haag over ons min of meer wanhopig is geworden. Vooral in de laatste
tien dagen van October is het tempo, waarin de gedachtenvorming zich bij ons heeft
ontwikkeld, zoodanig geweest, dat het voor Den Haag niet bij te beenen was. Pas op
29 October hebben wij het memorandum3. geseind, dat op 1 November als grondslag
voor de komende politieke bespreking zou moeten dienen. Bovendien hadden de
heeren telkens het ge-
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voel, dat, hetzij in de vergadering, hetzij in gesprekken tusschen de leiders van de
delegaties, de zaak van onzen kant al was weggegeven.
Dit alles is een gevolg van het feit, dat wij van onzen kant een vaste constructie
in ons hoofd hadden, waarvan wij meenden dat ze doeltreffend was. Den Haag stond
nog altijd op het standpunt, dat zij niet wisten wat er precies uit de bus zou komen.
Toch, wanneer ik nu achteraf alles nog eens overdenk en naga, dat ik al voor het
vertrek, zoowel aan Hare Majesteit als aan minister Jonkman, als ook wel aan een
aantal andere heeren, heb uiteengezet hoe ik meende, dat de consequente toepassing
van het personalistische beginsel tot de oplossing van dit probleem zou kunnen leiden,
dan is het toch wel duidelijk dat een groote moeilijkheid heeft gezeten in het feit, dat
men ons met een instructie heeft weggestuurd, waarover eigenlijk geen scherpe
discussie had plaats gevonden. Als men bedenkt, dat De Boer de aide-mémoire pas
in het vliegtuig heeft gelezen, dan typeert dat de matige ernst, die ook van
regeeringszijde met deze instructie is gemaakt tegenover de leden van de
commissie-generaal, althans een ernst, die geringer was dan de haast, waarmede wij
naar Indië werden gewerkt. Achteraf bekeken is het dus eigenlijk voor mijzelf een
volkomen natuurlijke zaak, dat er dit resultaat uit de bus is gekomen. Twijfel over
de hoofdlijn heeft er bij mij dan ook eigenlijk nooit bestaan. Zonder aan alle andere
overwegingen te kort te doen, geloof ik daarom wel, dat ik zal moeten toegeven, dat
een stuk van de moeilijkheden valt toe te schrijven aan het feit, dat zoowel Van Mook
als vooral ook ondergeteekende, van den beginne af aan hebben geweten welken
kant zij in beginsel uit wilden en waar volgens hen een bereikbare oplossing lag,
terwijl in de instructie een dubbelzinnigheid zat, daaruit bestaande, dat zoowel de
door ons nagestreefde federale vorm als ook de eenheidsstaat mogelijk was, waarbij
de regeering nog steeds in twijfel verkeerde over hetgeen ten slotte zou worden
bereikt.
Merkwaardig is, dat al zulke overwegingen, die mij toch eigenlijk van den beginne
af helder voor den geest hadden kunnen staan, pas duidelijk zijn gaan spreken, toen
ik mij hier in Nederland in de eigenaardige conflictssituatie met de regeering trachtte
te realiseeren waar de eigenlijke oorzaak ligt van het verschijnsel, dat wij doorgewerkt
hebben langs een bepaalde gedachtelijn, waarbij van twijfel eigenlijk nooit sprake
was, terwijl Den Haag dit volstrekt niet kon volgen.
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De ministerraad van Donderdag1., die den geheelen dag duurde, ving aan met een
uiteenzetting van mij, die bijna anderhalf uur in beslag nam. Het was zeer gelukkig
dat ik goed was ingelicht, zoowel door Mansholt en Lieftinck als door Logemann
en een aantal anderen in de bespreking van Woensdagavond. Daardoor kon ik den
toon van mijn betoog milder houden dan ik zonder eenigen twijfel anders geneigd
zou zijn geweest te doen in de stemming, waarmede ik den vaderlandschen bodem
betrad. Belangrijk was ook om nu de zekerheid te hebben, dat men zijn pijlen niet
afschoot naar verkeerde hoeken. Het ging om Huysmans en Van Maarseveen. Beel
stond duidelijk achter deze geheele zaak. Welke motieven hem daarbij op het
oogenblik leiden, is mij niet duidelijk. Is het alleen de vrees dat aan het leven van
dit Kabinet een einde komt, wanneer het hun niet gelukt om deze zaak in behouden
haven te brengen, of is hij er ook werkelijk van overtuigd dat de weg, dien wij
bewandelen, de juiste is? Ik weet het niet. Ik ben geneigd aan te nemen, dat beide
motieven door elkaar heen spelen en het laatste misschien wat versterkt wordt door
het eerste motief. Belangrijk was ook dat ik, door de waarschuwing geleid, een extra
somberen klank aan mijn uiteenzetting heb gegeven. Van eenig blijk van optimisme
over den afloop van de ontwikkeling, indien men ons volgt, was niet de minste sprake.
Integendeel, ik heb met een zekere voorliefde het betoog gehanteerd van den weg
van het kleinste kwaad. Wel was belangrijk, dat ik er telkens weer den nadruk op
legde, dat er tusschen de methode van het slaan - en dan natuurlijk hard slaan - en
den weg, dien wij volgden, nl. de aanvaarding van de gelijkwaardigheid en zelfs van
de gelijkheid, geen enkele bruikbare weg aanwezig is. Een tusschenweg bestaat er
naar onze overtuiging niet.
Uit de notulen van den ministerraad, waarvan ik voor deze gelegenheid heb
verlangd, dat die op dezelfde wijze zouden worden gemaakt als verleden jaar, dat
wil zeggen zoodanig, dat iedere spreker ook inderdaad wordt vastgeknoopt aan zijn
eigen uitspraken, blijkt wel voldoende hoe deze vergadering is geweest. De stemming
was uitstekend, van onwelwillendheid was eigenlijk geen sprake en een zekere milde
humor maakte het overbruggen van de wezenlijke moeilijkheden, die aanwezig
waren, belangrijk gemakkelijker. Voor Jonkman kreeg ik in deze vergadering wel
direct respect. De eigenaardige methode om alle bezwaren, die Huysmans b.v. zou
kunnen
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ontwikkelen, eerst zelf breed uit te meten en ze dan geleidelijk stuk voor stuk te
weerleggen, is wel wat langdradig, maar in de omstandigheden van den huidigen
ministerraad wel productief ook. Het is een eigenaardig soort manoeuvreeren in
allerlei bevallige bochten, dat een karakter als Logemann zeker niet ligt en, hoewel
ik de laatste als persoon en als geleerde ongetwijfeld meer weet te waardeeren, is
het toch als een geluk te beschouwen, dat niet aan hem de taak is toevertrouwd om
het accoord van Linggadjati door dezen ministerraad heen te manoeuvreeren.
De vraag of de commissie-generaal haar boekje te buiten was gegaan en de
instructie had verkracht, spookte wel telkens onder de discussie door, maar maakte
toch geen belangrijk punt van overweging meer uit. Jonkman stelde zeer terecht, dat,
hoe men daarover ook mocht denken, dit thans als historie was te beschouwen. Wel
bleek het iederen keer weer zoo uit schertsende opmerkingen, dat bepaalde citaten
uit de telegrammen aantoonden, dat wij uit Batavia vandaan de heeren toch af en toe
eenigszins pijnlijk op de voeten hadden gestaan. Mijn uitlating, dat elke theorie
omtrent het fait accompli in dit geval faalt1., had blijkbaar nogal wat kwaad bloed
gezet. Naar mijn overtuiging, omdat de heeren onbewust hebben gevoeld dat hier
voldongen feiten lagen en dat zij het alleen niet prettig vonden daaraan te worden
herinnerd. Ik kon tenminste niet nalaten Huysmans, die hierover viel, even duidelijk
te maken hoe hij deze uitspraak moest lezen, nl. dat er nu eenmaal voldongen feiten
waren, die ook de commissie-generaal niet kon veranderen. Trouwens deze
eigenaardige stemming bij allerlei menschen in Nederland, die een gezicht trekken
alsof wij nog in vrijheid het een en ander kunnen beslissen en de keuze hebben
tusschen twaalf oplossingen, komt men telkens weer tegen en getuigt van een volstrekt
gebrek aan zin voor de werkelijkheid, zooals deze in de huidige revolutionnaire
situatie verscholen ligt.

Woensdag, 4 December 1946
Vraagt men mij nu na den ministerraad verder in hoeverre de voorstelling van zaken,
die wij hier moeten geven, ten einde het ontwerp van Linggadjati aangenomen te
krijgen, in conflict komt met
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hetgeen wij tegenover de Indonesische delegatie hebben gesteld, dan is dat eigenlijk
maar een enkel punt.
Heel veel waarde schijnt men hier in Nederland te hechten aan de mogelijkheid
van een afzonderlijken status voor Nieuw-Guinea. Wij hebben bij de bespreking met
de Indonesische delegatie het toen reeds in ons bezit zijnde telegram1. zoo uitgelegd,
dat de volksstemming van artikel 32. daarvoor wel een oplossing zou brengen. Op
het oogenblik schijnt, blijkens de telegrammenwisseling, Van Mook toch te overwegen
een anderen weg te volgen, maar ik zal vandaag trachten een telegram op te stellen,
waarin hem wordt gevraagd dat toch in ieder geval met Sjahrir te bespreken.
Overigens is het naar mijn overtuiging in hoofdzaak een kwestie van
accentsverschil, dat culmineert in de duidelijke strekking om de gelijkwaardigheid,
die in artikel 1 is uitgedrukt, weer naar beneden te drukken aan de hand van de andere
bepalingen van de overeenkomst, die daartoe ruimschoots gelegenheid bieden. Wel
heb ik er telkens weer den nadruk op gelegd, dat de winst aan den eenen kant, b.v.
naar Nederland, door dergelijke redeneeringen tegelijk verlies beteekent voor het
gezicht van de Indonesische delegatie tegenover hun volk, zoodat toch een zekere
voorzichtigheid op dit gebied volstrekt geboden is. Bovendien zou ik willen zeggen,
dat men nooit zoover mag gaan met zulke gebaren, dat de Indonesiërs tot en met
Sjahrir daaraan een zeker wantrouwen inzake de bedoelingen van Nederland kunnen
ontleenen. Weliswaar heb ik in de besprekingen herhaaldelijk gezegd, dat wij naar
elkanders toespraken maar niet al te zeer moeten luisteren, maar de officieele stukken
van de Nederlandsche regeering hebben, ten gevolge van de ongelijkwaardigheid
die aanwezig is, toch altijd een grooter gewicht zelfs dan een toespraak van Soetan
Sjahrir.
Een belangrijk punt in de besprekingen was ook, dat ten slotte de Kamer deze
ontwerp-overeenkomst niet behoeft goed te keuren, ten einde daarmede de
verdragspositie te vermijden. Het is een goede gedachte van den ministerraad om
het niet verder te brengen dan een uitspraak over het beleid, waarvan deze
overeenkomst de richting aangeeft.
Een zeer belangrijk punt van discussie is de strijdigheid met de grondwet. Indien
men ziet, dat zelfs staatsraad Aalberse in een
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Brabantsche krant een artikel schrijft over strafbare grondwetsschennis1., dan kan ik
mij toch niet aan den indruk onttrekken dat tallooze vooraanstaande Nederlanders
zich straks, nadat onze bedoelingen openbaar zijn geworden, nogal zullen moeten
schamen over de groote woorden, die zij, betrekkelijk ondoordacht, hebben gesproken.
In het kort komt onze beschouwingswijze hierop neer, dat wij in Nederlandsch-Indië
een ongrondwettige situatie aantroffen, dat wij door deze overeenkomst van de
republiek de erkenning hebben gekregen dat wij langs een wettelijke procedure een
nieuwe rechtsorde moeten voorbereiden, en dat men, in afwachting daarvan, de
bestaande grondwettelijke situatie van Nederland erkent. Nederland is het, die uit
eigen souvereiniteit het de facto gezag over een bepaald gebied overdraagt aan een
zich zelfstandig, ongrondwettig geproclameerd hebbende staatkundige organisatie,
die zich noemt republiek Indonesia.
Meer is er door deze overeenkomst niet gedaan, hoe ingrijpend dit overigens ook
moge zijn. Dat Nederland, zooals Aalberse en met hem vele anderen zeggen, thans
het grondgebied van het Koninkrijk in stukken scheurt, is volstrekte nonsens. De
jure verandert er niets. Men kan alleen twisten over de vraag of wij verstandig doen
thans door deze gezagsoverdracht, zonder dat wij onze souvereiniteit over deze
gebieden laten vallen, de verantwoordelijkheid blijven aanvaarden voor hetgeen de
republiek in deze gebieden in feite doet. Verder is het volkomen duidelijk, dat wij
thans niet in strijd zijn met de grondwet, doch dat alleen gezegd kan worden dat wij
buiten de grondwet staan. Zooals in 1938 bij de discussie over de grondwetswijziging
is gezegd, dat men geen poging moest doen om bepalingen in de grondwet op te
nemen voor gevallen, die niet te voorzien waren, i.c. de noodzakelijkheid om de zetel
van de regeering naar elders te verplaatsen, was het even logisch dat men in dien tijd
geen bepalingen in de grondwet trachtte op te nemen, die noodzakelijk zouden zijn
geweest om langs grondwettelijken weg deze revolutionnaire situatie te bezweren.
Trouwens, ik neem aan dat in 1938 de verbeeldingskracht van het Nederlandsche
volk volstrekt onvoldoende zal zijn geweest om te voorzien wat zich thans in
Indonesië afspeelt.
In de middagvergadering van Donderdag is over de verschillende
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onderwerpen uitvoerig gediscussieerd. Van den overgangstoestand volgens artikel
151. begrepen de heeren niet vreeselijk veel. Na een uitvoerige discussie is, naar ik
geloof, deze zaak toch wel opgehelderd. Dat ‘aanstonds’ van artikel 15 en ook 16
zat de heeren wel hoog. Dat vooral voor artikel 15 deze uitdrukking volkomen is
gerechtvaardigd, met het oog op den onhoudbaren toestand, hebben wij wel voldoende
kunnen toelichten. Vooral wekte natuurlijk bevrediging, dat wij op geen enkele
manier afstand kunnen doen van eenig gezag, zoolang er in deze gebieden
rechtsonzekerheid onder het bestuur van de republiek zou bestaan.
In deze middagvergadering is ook uitvoerig gesproken over de positie van de
Kroon. Met allen nadruk heb ik er op gewezen, dat veel hierin nog nadere regeling
behoeft en dat hier nog groote kansen liggen, vooral indien de reactie niet al te luid
schreeuwt en Nederland verdacht maakt bij iedereen fatsoenlijken Indonesiër. Wij
hebben de verschillende mogelijkheden aangegeven en vooral nog uitvoerig gesproken
over een gedachte van Jonkman, die voorop stelde dat toch misschien de tirade, die
hij had geseind, nl. dat de Kroon van de Nederlandsche-Indonesische Unie zou
worden opgedragen aan Koningin Wilhelmina2., zou zijn te verkiezen. Wanneer ik
nu achteraf zijn motiveering hoor, die vooral daar in is gelegen dat in deze
formuleering wordt uitgedrukt, dat het hier niet gaat om den Koning van Nederland,
maar om het Oranje-huis als zelfstandige verschijningsvorm, dan kan ik daar wel
voor voelen. Het is alleen jammer, dat Jonkman geen enkele toelichting bij zijn
telegram heeft gegeven, zoodat wij - eerlijk gezegd - de beteekenis er van ook niet
precies hebben begrepen. Bovendien heeft zijn toevoeging indertijd, dat dit nu wel
een mogelijkheid was, maar dat hij zelf weigerde er als het ware een voorstel van te
maken, bij ons de waarde van deze gedachte aanmerkelijk gereduceerd. Ik heb hem
dat ook ronduit gezegd.
Deze ministerraad ging uiteen tot Zaterdagmorgen3., opdat op Vrijdag de
verschillende deskundigen van commissie-generaal en departement contact met
elkander zouden kunnen opnemen en elkanders bedoelingen langs dien weg nog
nader zouden kunnen worden verduidelijkt. Opmerking verdient nog dat Beel er 's
middags en Zaterdagmorgen geen bezwaar tegen maakte, dat ook Maassen en
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Samkalden aan een afzonderlijk tafeltje naar de discussies luisterden. Ik geloof, dat
dat zeer verstandig is geweest met het oog op het samenstellen van de toelichting,
waartoe reeds Donderdagmiddag was besloten.
Merkwaardig was nog wel, dat Jonkman Donderdagmiddag in de vergadering zulk
een enormen nadruk legde op het feit, dat bindende notulen bestonden. Hij
manoeuvreerde daar zoo sterk mee, dat wij er eenigszins van schrokken. Immers,
indien men dit zoo stelt, dan spreekt het vanzelf dat iedereen de gedachte krijgt, dat
nu wel het een en ander in die overeenkomst is gezet, maar dat er de hemel mag
weten wat nog meer voor afspraken bestaan, die zijn vastgelegd in deze bindende
notulen, zoodat de Kamer nooit een oordeel zal willen geven zonder kennis van deze
notulen. Wij hebben er toen den nadruk op gelegd, dat deze notulen slechts bindend
waren op die punten, waar dit duidelijk door de beide delegaties was afgesproken.
Ook ten aanzien van de redevoeringen van Van Mook en van Van Poll1. trok Jonkman
een soortgelijk gezicht. Ik heb hem toen nog even gezegd, dat deze redevoeringen
als het ware te beschouwen waren als een eenzijdig protocol. Ook dat heeft blijkbaar
echter nog te veel misverstand opgeleverd, want gisterochtend heeft Sanders de
heeren op Overzeesche Gebiedsdeelen, inclusief Jonkman, duidelijk gemaakt dat die
beide redevoeringen eenzijdige betoogen zijn en dat er geen sprake is van goedkeuring
daarvan door de Indonesische delegatie, evenmin als wij voor onze rekening nemen
wat de Indonesiërs aan toespraken hebben gelanceerd. Hij kan hoogstens zeggen,
dat uit deze toespraken van twee leden der delegatie duidelijk blijkt welke bedoeling
bij de commissie-generaal heeft voorgezeten bij de aanvaarding van de geheele
conceptie en van de redactie van bepaalde artikelen. Hij mag daarbij van het standpunt
uitgaan, dat wij in die redevoeringen, die wel voor rekening komen van de geheele
commissie-generaal, geen dingen hebben gezegd, waarvan wij zeker weten, dat wij
die tegenover de Indonesiërs niet overeind kunnen houden. In zooverre kunnen deze
redevoeringen ook voor de toelichting waardevolle stof opleveren.

1.

Deze redevoeringen zijn in de op p. 145, noot 1 bedoelde voorlichtingsbrochure afgedrukt.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

163

Dinsdagavond, 10 December 1946
Allerlei omstandigheden maakten, dat ik in gebreke bleef met het vastleggen van
mijn indrukken. Ik wil er nu nog enkele geven en dan misschien een blik achteruit
werpen.
Vanmiddag vond de historische zitting van de Tweede Kamer plaats, waarin
minister Jonkman de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati, vergezeld van de
toelichting van de commissie-generaal, aan de Kamer aanbood en namens de regeering
een verklaring aflegde, waarin al aan het begin werd gezegd, dat zij had besloten de
commissie-generaal te machtigen de overeenkomst te teekenen1.. Persoonlijk zal ik
deze zitting van de Kamer niet gauw vergeten. Het was de derde functie binnen het
jaar, waarin ik in deze zaak zat2.. De belangstelling was buitengewoon groot, vooral
in de ambtenarenloge. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat daarbij een belangrijk aantal
tegenstanders aanwezig was en voor deze menschen moet dit een bittere dag zijn
geweest. Bitter, omdat zij, hetgeen hen als ideaal toelacht, zien vervliegen. Bitter
misschien ook, omdat de simplistische verdediging van dit ideaal door de stukken,
die vandaag op tafel kwamen, wat minder gemakkelijk wordt dan tot heden toe
mogelijk scheen. Ook bitter wellicht, omdat zij zullen moeten toegeven, dat een
gedeelte van de dierbare argumenten, waarmee zij werken, door onze betoogen en
door die van den minister krachteloos zijn gemaakt. Toch zal het er ook hier weer
op aan komen, zooals in bijna iederen geestelijken strijd, of men bereid en in staat
zal zijn wezenlijk te luisteren en elkanders argumenten in zich op te nemen. Natuurlijk
weet ik, dat dit ook naar onze zijde geldt, maar de twijfel, dien wij al zoo menigen
keer hebben uitesproken aangaande de mogelijkheden, die er voor ons land in liggen,
is er een bewijs van hoezeer ook wij met verschillende kansen van deze zaak rekenen.
Elsevier van deze week gaat op dat thema door en zegt: ‘Die leden van de
Commissie-Generaal zijn toch ten slotte wel slimme jongens. Zij weten heel goed,
dat deze zaak in het honderd loopt; zij geloven er zelf niet aan en dit is de weg, dien
zij willen begaan om op het punt terecht te komen, waar wij staan’. Van alle
suggesties, die er zoo rondom deze zaak spoken, is dit misschien de
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gevaarlijkste, omdat ik geloof dat zij het tegenover ons niet uitgesproken standpunt
van iemand als generaal Spoor weergeeft. Ook hij ziet geen anderen positieven weg
dan via dit accoord. Toch is zijn hoop bij de uitwerking waarschijnlijk anders gericht
dan die van de commissie-generaal. Het is een groot verschil of men gelooft, dat
deze zaak misschien wel misloopt, of dat men het hoopt.
De berichten in de krant van Zaterdag1., dat de regeering in hoofdlijnen achter het
accoord van Linggadjati zou gaan staan, had natuurlijk het element van verrassing
in belangrijke mate verzwakt. Dit was, geloof ik, in de Kamer ook wel te bespeuren.
Bovendien spreekt het natuurlijk vanzelf, dat de Katholieke fractie uitstekend wist
welken kant deze zaak uit zou gaan. Toch is het geheel van overwegingen, dat bij
zulk een probleem geldt, voor de groote massa der toehoorders zoozeer onbekend
terrein, dat in de toespraak zelf nog voldoende zat om de spanning er wat in te houden.
Voor de commissie-generaal was het belangrijke vraagstuk, in hoeverre door de
regeering beperkingen zouden worden aangebracht, die voor haar het werken practisch
onmogelijk zouden maken. Ten einde dat zooveel mogelijk te vermijden, had de
commissie Maandagmorgen2., nadat op Zondagmiddag in den ministerraad over de
toespraak van Jonkman was gediscussieerd, gelegenheid om deze nog met Jonkman
te bespreken. Er bleken ten slotte drie in dit opzicht nog twijfelachtige punten te
bestaan, die ons eenig hoofdbreken hebben gekost.
De eerste had betrekking op de preambule, waarin gezegd wordt dat de
overeenkomst aan de goedkeuring van de Staten-Generaal moet worden onderworpen.
De regeering wenscht dat niet te doen, op grond van de begrijpelijke overweging,
dat dit deze overeenkomst aan den eenen kant tot het niveau van een verdrag zou
optrekken en aan den anderen kant, dat de behandeling van de overeenkomst zelf in
de Kamer de mogelijkheid van amendeering zou scheppen, hetgeen op zichzelf
ongewenscht is. Jonkman had nu eerst een tirade, waarin hij zeide dat deze bepaling
als vervallen moest worden gezien. Daartegen bestond onderzijds bezwaar, omdat,
indien wij aan deze overeenkomst gaan prutsen, het zeker is dat van de andere zijde
eveneens tegenvoorstellen, ook voor vrij onschuldige wijzigingen, loskomen, althans
onschuldig in hun oogen. Jonk-
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man was voor deze gedachte wel toegankelijk en heeft het nu, blijkens zijn rede van
vanmiddag, gunstiger gesteld, hoewel naar mijn zin nog niet heelemaal bevredigend,
nu hij zegt: ‘In den aanhef zal voor wat de Nederlandsche regeering betreft dan ook
de onderwerping aan de goedkeuring van de volksvertegenwoordiging als vervallen
moeten worden beschouwd, aangezien die passage slechts bedoelt er aan te herinneren
dat de Nederlandsche regeering ook in deze aan de controle der Staten-Generaal is
onderworpen’. De laatste toevoeging heeft het voor ons aannemelijk gemaakt.
Bovendien is het duidelijk, dat wij deze tirade rustig in de ontwerp-overeenkomst
kunnen laten staan en even goed teekenen.
Het tweede punt betreft Nieuw-Guinea. In de toelichting van de commissie-generaal
hebben wij al een poging gedaan om de deur voor een bijzonderen status van
Nieuw-Guinea op een kier te zetten, ook op andere basis dan in de artikelen 3 en 4
is voorzien. Het eenige punt in de regeeringsverklaring dat min of meer als een
ontbindende voorwaarde kan worden beschouwd, betreft Nieuw-Guinea, hoewel dit
eigenlijk niet zoo krachtig gesteld wordt. Jonkman zegt: ‘In dit verband en in
aansluiting op wat ter zake in de toelichting van de commissie-generaal over
Nieuw-Guinea wordt gezegd, verklaart de regeering dat zij wenscht dat, in den geest
van de artikelen 3 en 41., ook Nieuw-Guinea een eigen status ten opzichte van het
Koninkrijk en de Vereenigde Staten moet kunnen verkrijgen, al zou misschien de
autochthone bevolking zich nog moeilijk kunnen uitspreken’. De troost voor ons ligt
in de woorden ‘moet kunnen verkrijgen’. Het is duidelijk, dat daar nog eenige muziek
in zit en het ons de mogelijkheid geeft om dit punt niet als een wezenlijk ontbindende
voorwaarde aan Sjahrir voor te stellen.
Het derde punt, waarom het ging, had betrekking op economie en financiën. Het
was eigenlijk wel een merkwaardige discussie in den ministerraad. Lieftinck, die,
toen wij er niet bij waren, de meest hardnekkige en taaie verdediger van het beleid
van de commissie-generaal is geweest, kwam nu met een heele serie bezwaren tegen
het ontwerp-accoord, gelegen op het financieele terrein. Ik begrijp deze bezwaren
uitstekend en hij heeft geen ongelijk. Wij hebben er hem echter geheel van kunnen
overtuigen dat het niet gewenscht was deze zaken op dit oogenblik te regelen. De
regeering heeft in haar verklaring nu toegezegd, dat in zake deze materie een regeling
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zal worden ontworpen, dat zij daarvoor de commissie-generaal nadere instructies zal
geven, doch dat zij de onderteekening van de ontwerp-overeenkomst daarop niet wil
laten wachten. In de laatste overweging zit voor mij de troost, met de beide eerste
zullen wij het wel klaren. Belangrijk is intusschen dat wij daarover zoowel met
Jonkman als Lieftinck en Huysmans zeer grondig overleg plegen, eer wij weggaan,
omdat ik over dit punt liever niet het soort telegramwisseling voer, waarvan wij nu
twee maanden hebben moeten leven.
Overigens kan men zeggen, dat er in de rede van Jonkman weinig staat, dat voor
ons tegenover Sjahrir slecht zal zijn te verdedigen. Natuurlijk, aan de Kroon tilt men
wat zwaarder en legt men naar mijn gevoel een beter accent dan wij in Indië hebben
kunnen doen. Misschien dat het standpunt van Jonkman, uitgedrukt in de Kroon, die
wordt opgedragen aan het Huis van Oranje en onafhankelijk is van het koningschap
van Nederland, aan een kant voor de Indonesiërs gemakkelijker te aanvaarden is.
Toch heb ik in allerlei discussies telkens weer ontdekt, dat men bij de beschouwing
van de Kroon de sentimenten aan Indonesische zijde volstrekt over het hoofd ziet.
Men vergeet, dat Sjahrir en tallooze van zijn vrienden ook in naam des Konings naar
Boven-Digoel zijn gestuurd. Op het laatst van de onderhandelingen heeft een artikel
in Merdeka daar nog eens zeer nadrukkelijk de aandacht op gevestigd. Het is niet
alleen de vrees, dat de Kroon een symbool zal blijven van hetgeen vroeger bestond,
maar, onafhankelijk van de persoon van de Koningin, zien vele Indonesiërs in het
koningschap ook het symbool van al hetgeen hun in het verleden onaangenaam was.
Toch geloof ik, dat het ons mogelijk zal zijn, indien wij beleidvol te werk gaan en
van Nederlandsche zijde den nadruk niet al te geëxalteerd op dit punt leggen, deze
zaak op een voor Nederland aanvaardbare manier geregeld te krijgen.
Het is duidelijk, dat Jonkman in zijn eerste toespraak tot de Kamer ongeveer
dezelfde politieke lijn heeft gevolgd als de commissie-generaal in haar toelichting1..
Geen van beide slaat een toon aan, waarin eenig element van groote vreugde is te
bekennen: hoogstens spreekt er voldoening uit, dat wij thans de deur hebben geopend,
waardoor het misschien mogelijk zal blijken een nieuwe
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toekomst tegemoet te treden. Ik geloof, dat dit op het oogenblik voor de politieke
behandeling het juiste standpunt is. Wanneer deze Kamer straks een eventueele motie
van wantrouwen over dit Kabinet zal hebben verworpen, dan zal, geloof ik, toch de
tijd aanbreken, waarop men in Nederland over deze zaak in een geheel anderen
toonaard zal moeten spreken. Slechts op het allerlaatst van zijn rede gewaagde
Jonkman even van het feit, dat welslagen van hetgeen hier wordt ondernomen aan
de wereld een voorbeeld zou geven. Ik geloof, dat er toch misschien wat sterker de
nadruk op dezen kant zal moeten worden gelegd. Nederland zal moeten leeren
beseffen, dat het na den tweeden oorlog op een nieuwe wijze zijn plaats in Indonesië
zal moeten verwerven. Nederland zal daarin moeten kunnen ervaren, dat het een
nieuwe roeping heeft, zoowel nationaal als ook op het internationale vlak. Nederland
zal moeten begrijpen, dat wij door de schepping van de Nederlandsch-Indonesische
Unie tegenover de internationale wereld een volstrekt andere plaats zijn gaan innemen
dan vroeger met het oude Koninkrijk het geval was. In Zuid-Oost-Azië zal mede in
onzen naam zelfstandig een nationale en internationale politiek worden ontwikkeld
in een tempo, dat veel hoger zal zijn dan tot heden toe onder de auspiciën van
Nederland mogelijk was. De jongeren in Nederland zullen moeten leeren beseffen,
dat Nederland, op straffe van verschrompeling der betrekking, die thans in de
Nederlandsch-Indonesische Unie is uitgedrukt, de taak in het groot en in het klein
in de nieuwe omstandigheden zal moeten aanvaarden.
Ik geef toe, dat het op het oogenblik nog de tijd niet is om deze dingen aan het
Nederlandsche volk voor te houden, het volk, dat meer dan ooit is verscheurd door
verschil van inzicht, maar ook door allerlei sentimenten van bezitshartstocht af tot
een zeker nationaal pathos toe. Is echter de beslissing gevallen, dan zullen wij moeten
trachten, ondanks alle scherpe conflicten, die er zelfs binnen families over deze zaak
zijn gerezen, het weer zoover te brengen dat wij onze taak in Indonesië als het
waarachtig nationale kunnen zien. Helaas, zoover is het nog niet. Deze week zal nog
heel wat scherpe woorden en snerpende verwijten aan het adres, zoowel van Van
Mook als aan dat van de commissie-generaal, doen Hinken. Indien ik echter van één
zaak ooit zeker ben geweest in mijn leven, dan is het over dit geweldige probleem.
Daarom zal ik ook in de komende dagen al deze dingen rustig over mij heen laten
gaan. Het is geen arrogantie, wanneer ik zeg dat, zoowel aan de zijde van medestan-
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ders als van tegenstanders, maar een zeer beperkt inzicht bestaat in de wezenlijke
mogelijkheden en moeilijkheden van de huidige situatie. Wanneer dat anders was,
zou er anders over deze zaak worden gesproken. Men zou beter begrijpen met hoeveel
schroom de commissie-generaal eventueel aan de uitwerking van deze taak begint.
Toch ontmoet men telkens menschen, bij wie dit goed ligt. In dit opzicht wil ik
niet onvermeld laten een gesprek, dat ik op Woensdagavond van den 4en December
had met Rooij, den hoofdredacteur van de N.R.C. Deze man doorziet de geheele
situatie op een voortreffelijke wijze. Hij begrijpt er zelf wat van, dank zij zijn studie
in de koloniale richting aan de Economische Hoogeschool te Rotterdam. Hoofdzaak
is echter dat zijn instelling, die uitgaat van een scherpe analyse van de werkelijkheid
en aan den anderen kant ook van de lijn der historie, zooals die in Zuid-Oost-Azië
zichtbaar is, dezen man practisch volledig aan onzen kant plaatst. De meeste
waardeering heb ik echter voor hen, die op grond daarvan ook eenig begrip toonen
voor de moeilijkheden, die Nederland en Indonesië in dit opzicht nog te wachten
staan. Ook bij Mr. Rooij is dit begrip volledig aanwezig. Het stemt echter niet tot
vreugde te hooren hoe de abonné's van deze krant, die toch sedert den tijd van Van
Vollenhoven op het gebied van de Indische politiek altijd vooruitstrevend is geweest,
reageeren op de artikelen van zoowel Tijmstra als Rooij zelf. Natuurlijk zijn er ook
menschen, die zulk een krant juist met vreugde lezen, omdat er iets van
wetenschappelijke objectiviteit uit spreekt en van den wil om tot in de kern van de
problemen door te dringen. Of het aantal menschen, dat deze beide laatste
eigenschappen in een zoo de hartstochten opwekkende materie als deze weet te
waardeeren, groot is, valt echter te betwijfelen. Ik hoop, dat na de behandeling in de
Kamer de regeering ook de commissie-generaal een aandeel in de taak dezer nationale
opwekking zal willen toevertrouwen, door ons zoowel voor de microfoon te laten
spreken, alsook een aantal vertrouwelijke persconferenties, niet alleen voor de groote,
maar ook voor de provinciale pers, te laten houden. Ook dit laatste achtte Rooij
uitermate nuttig en noodzakelijk en hij wees er nog eens op dat vermoedelijk, noch
zijn collega's, noch ik, spijt zouden hebben van dergelijke conferenties, zooals wij
verleden jaar geregeld hielden.
Zie ik nu, op den dag van het uitspreken dezer regeeringsverklaring, terug op de
geheele procedure, zooals die is toegepast, dan geloof ik te kunnen zeggen dat alle
betrokken partijen, Kabinet en
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commissie-generaal, daarop met een zekere voldoening kunnen terugzien. Het
aanvankelijke voornemen, uitsluitend een Kabinetsverklaring te doen afleggen, is
op initiatief van Jonkman op gelukkige wijze vervangen door het besluit om de
commissie-generaal een zelfstandige toelichting1. te laten geven aan de regeering,
terwijl deze dan een eigen woord kon spreken. Aanvankelijk is daarbij de bedoeling
geweest, dat de regeering dan nog weer wat meer zou kunnen eischen dan wij bereid
waren om weg te geven. Gelukkig is ook daarvan in de practijk, zooals ik hierboven
vertelde, bitter weinig overgebleven en zijn de beide betoogen practisch gelijk gestemd
en gericht. Het feit, dat onze toelichting in drie zittingen van den ministerraad2. aan
critiek is onderworpen op een wijze, waarvoor ik slechts lof heb, is aan de kwaliteit
van dit stuk ook zonder twijfel ten goede gekomen. Het feit, dat wij ten slotte hebben
meegepraat over de rede van Jonkman, is ook een bewijs van de goede samenwerking,
die er tusschen Kabinet en commissie-generaal heeft bestaan. Het was dan ook geen
wonder dat ik op de laatste vergadering, die wij nu met het Kabinet hebben gehouden,
in zeer warme bewoordingen mijn erkentelijkheid heb uitgesproken over de wijze,
waarop het Kabinet, ondanks alle eerder gerezen moeilijkheden en misverstanden,
ons is tegemoet getreden. De regeeringsverklaring is, hoe vreemd het ook moge
klinken na alle geprikkeldheden van voor dien tijd, thans het resultaat van een even
harmonische samenwerking als de overeenkomst van Linggadjati dat is geweest in
de commissie-generaal.

Donderdag, 12 December 1946
Indien ik den terugblik van eergisteren vervolg, dan wil ik eerst nog even aandacht
wijden aan een eerste gesprek van Van Poll en mij met Jonkman op Vrijdag 29
November.
Toch is het goed en begrijpelijk dat dit niet eerder heeft plaats gehad. Jonkman
heeft deze zaak beschouwd als één van het geheele Kabinet en dit niet ten onrechte.
In de tweede plaats had de bespreking in den Ministerraad eigenlijk alle scherpe
kanten tusschen den minister en ons practisch reeds weggenomen. In dat gesprek
zijn wij natuurlijk nog wel over en weer even teruggekomen op de situatie, zooals
die van beide kanten was geschapen. Merkwaardig is
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echter dat het probleem van de overschrijding der instructie ook in zulk een gesprek
vrijwel geen rol meer speelt. Wel bleek nog even dat het scherpe juridische betoog
over de uitgangspunten, dat ik later nog wat had verzwakt, toch weinig indruk had
gemaakt, zooals ik trouwens ook wel had verwacht.
Het betoog van Jonkman kwam er eigenlijk op neer, dat wij afhankelijk waren
van zijn interpretatie van de instructie. Hij beschouwde het natuurlijk als een gebrek
in de geheele situatie, dat de spoed bij onze uitzending hem had belet deze interpretatie
mondeling te geven. Achteraf moet ik eerlijk zeggen, dat ik dit hoogstens toejuich,
omdat ik vrees dat, indien wij hierover op dat moment uitvoerig waren gaan spreken,
wij nooit met die vrijheid van geweten den weg hadden kunnen gaan, dien wij
noodzakelijkerwijs moesten inslaan, als thans voor ons allen het geval is geweest.
Inzonderheid vrees ik, dat het pad voor Van Poll dan met nog meer doornen bezaaid
zou zijn geweest. Verder vond Jonkman het nog wel noodzakelijk om in dit gesprek
even te laten vallen, dat hij van verschillende gezichtspunten uit den scherpen brief,
dien ik hem indertijd had gezonden1., niet kon aanvaarden. Ik heb hem echter
uitgelegd, dat wij den indruk hadden dat hij deze dwaze tirade in het bewus telegram
over het bestand2. zelf niet had geschreven. Hij legde nu uit, dat dit juist was gedaan
om er eenige vriendelijkheid in te brengen. Deze zaak was trouwens na dit gesprek
volkomen van de baan.
Terecht merkte Jonkman in den ministerraad van Zaterdagmorgen3., waarin hij
een uiteenzetting gaf over een aantal punten, op, hoezeer dit gesprek van
Vrijdagmiddag hem weer had geleerd, dat een toelichting aan de Kamer volstrekt
onmisbaar was. Deze ministerraad van Zaterdag, 30 November, ging uit van
algemeene beschouwingen en deze werden door Jonkman gehouden aan de hand
van enkele belangrijke punten als het karakter van de overeenkomst, het probleem
van de gelijkwaardigheid en ongelijkwaardigheid en de Nederlandsche souvereiniteit,
de persoonlijke rechten, de handhaving van de Nederlandsche verantwoordelijkheid
in Indië in verband met de overgangsbepalingen. In deze vergadering gaven wij in
hoofdzaak de toelichting. Het geheel verliep zeer bevredigend. Wel trachtte Jonkman
natuurlijk geregeld de zaak een beetje naar den anderen kant te trekken, maar onze
pogingen om niet te ver van
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huis te raken hadden toch wel succes. Ons secretariaat begon daarop met groote
energie aan de ontwerp-toelichting, waarvan Sanders mij Zondagavond in Rotterdam
den tekst liet zien. Maandag1. besliste Jonkman toen, in overleg met Beel en de
commissie-generaal, dat het verstandiger was een afzonderlijke toelichting van de
commissie-generaal te laten uitgaan, die dan aan hem zou worden aangeboden. De
regeering zou een afzonderlijke verklaring afleggen, waarbij Jonkman in zijn eigen
stijl zou kunnen spreken. Achteraf bekeken is deze tactiek in menig opzicht gebleken
juist te zijn. Wanneer ik nu zie, dat een blad als Het Binnenhof2. te kennen geeft, dat
wij met de rede van den minister, ondanks bezwaren en vaagheden, ‘een eind boven
het peil zijn waar ons de commissie-generaal dreigde heen te drukken’, dan is het
duidelijk hoezeer allerlei lieden, die, zooals Het Binnenhof, op een of andere manier
hun draai moeten nemen, dit zouden hebben gedaan in nog brutaler vormen op den
rug van de commissie-generaal. Nu, met het stuk van de commissie in handen, moet
men zich tot derderangsmethoden verlagen, zooals iemand uit dezelfde sfeer als deze
krant vandaag tegenover Van Poll verklaarde, wil men dit kunststuk trachten te
volbrengen.
Afzonderlijke vermelding wil ik hier nog doen van een bezoek aan Hare Majesteit
de Koningin. Helaas was dit op Vrijdag, 29 November, niet doorgegaan wegens
ongesteldheid van de Koningin. Was dat niet zoo geweest, dan was, naar ik zeker
meen, onze bespreking vruchtdragender geweest. Maandag voor wij de Koningin
om vijf uur zouden bezoeken, kreeg ik via Sanders van mejuffrouw Teilegen de
mededeeling, dat Jonkman in een gesprek met de Koningin op Zaterdagmiddag
volkomen te goeder trouw een enorme onhandigheid had begaan. Hij had, om haar
duidelijk te maken hoe moeilijk de commissie-generaal het soms wel had gehad, een
plastische schildering gegeven van onze aankomst in Cheribon en het conflict met
de roodwitte boot3.. De Koningin had daar blijkbaar later over nagedacht en
Maandagmorgen aan mejuffrouw Tellegen een blocnote gestuurd, waarin zij
uitdrukking gaf aan haar verontwaardiging dat de commissie-generaal eigenlijk zoo'n
beetje met de eer van de Nederlandsche vlag zou hebben gespeeld. Dit verhaal werd
mij verteld om de commissie voor te bereiden op een ontvangst, zooals ik die
persoonlijk zeker niet zou hebben verwacht.
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Jonkman telefoneerde daar nog over en zat over dit geval kennelijk in de narigheid,
want hij had het natuurlijk volstrekt niet bedoeld met dit effect. Bij mij rees natuurlijk
direct de vraag in hoeverre de heele militaire kliek, inclusief Kruls en Helfrich, hier
een bedenkelijken invloed hadden uitgeoefend. Met het zwak, dat de Koningin altijd
voor de Marine heeft, had Jonkman het hart van de Koningin op een zeer teere plek
alleronhandigst geraakt.
Maandag1. om vijf uur, nadat ik den geheelen middag in de fractie had gepraat,
ontving Hare Majesteit ons inderdaad op een andere wijze dan dat ik tot heden toe
van Haar gewend was. Zij ging er echt voor zitten en zei zooiets als ‘Wel, ik luister,
vertelt U nu maar’. Juffrouw Tellegen zat er bij als secretaresse. Ik was toen wel
genoodzaakt in mijn uiteenzetting dit geval in te vlechten en te trachten het Haar
duidelijk te maken. Ik heb deze zaak natuurlijk volstrekt van den anderen kant
benaderd en niet gesproken over de moeilijkheden van de commissie-generaal, maar
over de zeer slechte psychologische situatie, die op het oogenblik aan weerskanten
in Indië bestaat, een situatie, die het nauwelijks mogelijk maakt ook goede bedoelingen
van republikeinsche zijde door onze menschen behoorlijk te laten honoreeren. Ik
vertelde Haar, dat Lord Killearn den vorigen dag op dezelfde manier bij wijze van
beleefdheid was afgehaald en dat men meende ten aanzien van de Nederlandsche
delegatie hetzelfde te moeten doen. Ik vertelde Haar, dat wij de keuze hadden tusschen
weggaan, hetgeen eigenlijk voor ons terugreizen naar Nederland zou hebben beteekend
en de geheele zaak afbreken, doorvaren zonder nadere orders af te wachten, hetgeen
zonder meer de kans op een conflict met zich mee zou hebben gebracht, of uitgaan
van het standpunt dat deze menschen geen andere orders hadden en die van hun
superieuren moesten vragen. Ik heb Haar toen nadrukkelijk gezegd, dat naar onze
meening de waardigheid van Nederland het beste werd gediend door de
gezagsverhoudingen, zooals die ook in de republikeinsche sfeer bestonden, te
eerbiedigen en op nadere orders te wachten.
Ik vond dit een van de vervelendste en moeilijkste verhalen, die ik tot heden ooit
tegen Hare Majesteit heb afgestoken, omdat ik het gevoel had hier niet vrijuit te
kunnen spreken. Of dit als oorzaak is te beschouwen, weet ik niet, maar het feit lag
er toch wel dat wij betrekkelijk weinig principieel tot de kern van de zaak konden
door-
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dringen. Het kan natuurlijk ook zijn, dat Zij dit uit constitutioneele overwegingen
naliet en gesprekken van dezen aard reserveert voor Jonkman. Ook dat zou ik kunnen
begrijpen. Intusschen ben ik benieuwd of er nog eens een gelegenheid zal komen
om in een gesprek onder vier oogen nader op deze geheele situatie in te gaan1..
Abdulkadir bezocht met zijn vrouw verleden week Zondag de Prinses en den Prins
en na afloop daarvan vertelde hij mij, dat de Prins zich tegenover hem had uitgelaten
in dezen geest, dat de militairen in het algemeen zeer fel tegen waren, doch dat het
bedrijfsleven er anders tegenover stond en dat dat kennelijk ook zijn eigen oordeel
mee bepaalde2..
De toelichting van de commissie-generaal kwam in bespreking in den ministerraad,
die den geheelen Donderdag3. en Vrijdagmorgen in beslag nam. Over het algemeen
karakter hiervan heb ik eergisteravond al het een en ander gedicteerd. De notulen
van deze vergaderingen heb ik op het oogenblik nog niet beschikbaar en ik moet dus
min of meer op mijn geheugen afgaan. Zonder dat het karakter van het stuk daardoor
werd aangetast, moet toch worden gezegd dat uit den ministerraad vanzelfsprekend
talrijke suggesties kwamen, die tot de verbetering van dat stuk hebben bijgedragen.
In het algemeen waren het slechts beperkte redactiewijzigingen en hier en daar,
vooral in het bijzondere gedeelte, een wijziging van de indeeling. Natuurlijk werden
er ook hier en daar pogingen gedaan om het stuk wat meer aannemelijk te maken
voor Nederland en daarmee wat minder voor de republiek, maar wij hebben hierbij
duidelijk verklaard de opmerkingen te willen overwegen, maar te weigeren er dingen
in te zetten, die wij straks tegenover de republikeinsche delegatie niet kunnen
verantwoorden.
Vrijdagmiddag en Zaterdag plus een stuk van den Zondag is er gewerkt aan het
definitief klaar maken van dit document. Zaterdagmorgen heeft de commissie-generaal
den definitieven tekst nog eens grondig doorgeloopen en hadden wij inderdaad de
overtuiging, dat het stuk door deze wijzigingen belangrijk aan kwaliteit had gewonnen,
zonder dat de inhoud er wezenlijk door was veranderd. Samkalden heeft de nota
Zondag nog aan Logemann laten lezen, die er eveneens zeer mee was ingenomen en
nog een paar voorstellen tot wijziging deed, die wij hebben overgenomen. Ook de
ministerraad bleek
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uitermate tevreden over deze toelichting. Ik neem ook wel aan, dat er eenige
erkentelijkheid was voor het feit, dat wij met talrijke van hun aanwijzingen hebben
rekening gehouden.
Vrijdag, 6 December, daags na de aankomst van Dirk1. met de Oranje, telefoneerde
ik met mijn vrouw. Ik maakte van die gelegenheid gebruik een paar boodschappen
voor Van Mook door te geven, in de hoop dat dit particuliere telefoongesprek niet
ergens werd afgeluisterd. Zij drong op den grootsten spoed aan, zeggende dat iedere
dag eerder het leven van tientallen soldaten zou kunnen sparen. Zij vertelde, dat van
het bataljon van kapitein Roosenburg, dat 24 November naar Padang was vertrokken,
toen reeds zeventien menschen waren gesneuveld. Ik vroeg haar aan Van Mook, of
- zooals ik het uitdrukte - in het voorgebouw te zeggen dat wij even hard werkten
als in Batavia, maar dat het onmogelijk was sneller resultaten te bereiken zonder de
geheele zaak in gevaar te brengen. Men was in Batavia uiterst somber over den gang
van zaken in het Kabinet en ik verzocht haar mede te deelen, dat daarvoor geen grond
was en ik vertrouwde dat daar althans geen ongeluk zou gebeuren. Ook vroeg ik haar
er voor te willen zorgen, dat dit bericht aan Sjahrir werd doorgegeven.
Dienzelfden Vrijdag stuurde Jonkman een telegram aan Van Mook, dat door De
Boer was samengesteld en dezelfde strekking had. Vandaag kwam er een noodkreet
van Van Mook, dat hij tot heden toe niets had gehoord na 6 December en dus maar
zoo vrij was om in Den Pasar2. zijn gang te gaan. Inderdaad bleek het juist dat eerst
gisteren, dus 11 December, Jonkman de eerste telegrafische informaties aan Van
Mook had doen toekomen.
Een verdere losse opmerking zou ik willen ontleenen aan de mededeeling van ir.
Du Mosch, bij wien ik van Zondag op Maandag, 8 op 9 December, logeerde, met
betrekking tot de stemming in de ondernemerswereld. Hij vertelde nl. dat er in den
Nederlandschen Ondernemersraad eenige opschudding was ontstaan over de
vergadering, die wij in Batavia met den Ondernemersbond op Dinsdag na de publicatie
van de ontwerp-overeenkomst hadden gehouden.
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Men had mij het recht van de vraag om afkeuring of instemming wel willen toekennen,
juist omdat ik zelf de bezwaren er van in duidelijke bewoordingen had kenbaar
gemaakt, maar men vergaf de vertegenwoordigers, en in het bijzonder De Villeneuve,
niet dat zij, die toch in de eerste plaats verantwoording schuldig waren aan hun
directies in Holland, den moed hadden gehad zich over een en ander uit te spreken1..
Dat is natuurlijk een typisch formeel bezwaar, dat juist is, maar waarvan ik vermoed
dat het dient om de bezwaren van materieelen aard te camoufleeren. Toch vertelde
hij dat men in ondernemerskringen, indien de financieel-economische aspecten van
het accoord van Linggadjati bevredigend worden uitgewerkt, vrij optimistisch is en
althans meent, dat deze weg meer kans op succes biedt dan een militaire expeditie.
Gisteren, dus Woensdagmiddag, had ik aan de lunch eerst een gesprek met Lieftinck
over de toekomstige ontwikkeling in de commissie-generaal. Hij vertelde, dat er hier
en daar gedachten waren geopperd om de commissie uit te breiden, nu bij de
uitwerking verschillende deskundigheid noodzakelijk zal zijn. Ik heb hem direct
gezegd dat daartegen van onze zijde geen bezwaar bestaat, mits de figuren, waarmee
men komt, de zaak, die eenmaal is opgezet, aanvaarden en geen sabotage plegen, op
welke manier dan ook. Ik begrijp, dat hij in het bijzonder voor de
financieel-economische vraagstukken graag iemand aan de commissie-generaal
toevoegt. Ik meen dat deze methode bruikbaarder is dan die, welke op het oogenblik
door de regeering wordt toegepast, nl. een vertegenwoordiger van het departement
van financiën te detacheeren bij de Nederlandsch-Indische regeering, die daar als
een soort dwarskijker wordt beschouwd en behandeld. Hij noemde den naam van
den heer Posthuma, mede-directeur van de Nederlandsche Bank, een man, die mij
zeer aanvaardbaar voorkomt.
Daarna had ik een uurtje een gesprek met Jonkman over hetzelfde onderwerp,
benevens over de positie van Van Mook. Ik heb hem uiteengezet, dat Van Mook mij
had gevraagd aan hem mede te deelen, dat hij bereid is om na drie à vier maanden
verlof te blijven, indien de regeering hem dit uitdrukkelijk verzoekt. Ik heb verder
opgemerkt, dat ik op het oogenblik in de kringen van regeering en commissie-generaal
waarschijnlijk een van de laatste verdedigers van den persoon van Van Mook ben,
maar dat ik toch aan den ande-

1.

Zie p. 132.
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ren kant ook een scherp gevoel heb voor de groote moeilijkheid, die ligt in de
handhaving van hem in deze positie. In den loop der jaren heeft deze man niet alleen
een groote eenzelvigheid gekregen ten aanzien van zijn werk, zooals ik in dit verslag
al eerder heb uiteengezet1., maar ik ben toch ook hoe langer hoe sterker tot de slotsom
gekomen, dat al hetgeen hem in het laatste jaar is overkomen, gevoegd bij de situatie,
die hij te voren in Londen heeft ontmoet, hem een zekere anti-Nederlandsche en ook
anti-Indische stemming heeft bezorgd, die min of meer gebaseerd is op minachting
voor een groot deel van de menschen en in ieder geval voor het regeeringsbeleid. Ik
moet eerlijk toegeven, dat dit niet de juiste gezindheid is om in de moeilijke
omstandigheden, die straks komen, Nederland een maximale kans in Indië te geven.
Aan den anderen kant heb ik er op gewezen, dat het met het oog op de Indonesische
psychologie noodzakelijk is de continuiteit te waarborgen. Ik heb hem daarom als
opvolger den heer De Boer genoemd, waarbij dan eventueel in diens plaats de heer
Posthuma zou kunnen worden benoemd. Ik wist, dat Lieftinck vroeger al eens den
naam van Michiels van Verduynen, onzen Londenschen ambassadeur, had genoemd.
Hoezeer ik dien ook persoonlijk waardeer, geloof ik toch dat hij op dezen uiterst
moeilijken en veeleischenden post niet meer de energie kan opbrengen, die hiervoor
noodzakelijk is. Of dit met De Boer het geval is, is natuurlijk ook niet heelemaal
zeker. Eén ding staat echter vast: hij is hard genoeg om in de
personeelsaangelegenheden de opruiming te houden, die noodzakelijk is en aan den
anderen kant is hij bij de Indonesiërs zeer populair. Blijft hij werken in een team,
zooals wij dat in den laatsten tijd hebben gevormd, dan is te verwachten dat de lijn,
die wij hebben uitgestippeld, ook verder zal worden doorgetrokken. Jonkman was
zeer bereid om deze gedachte nader te overwegen.
Hij sprak ook over uitbreiding met verdere deskundigen. Het ging hem dus blijkbaar
meer om deskundigheid dan om verbreeding van het politieke steunvlak. Toch zocht
hij dat laatste ook een klein beetje in combinatie met het eerste, door op te merken
dat hij het na het bereiken van het accoord heelemaal niet erg zou vinden, indien er
ook een wat conservatiever figuur aan de commissie zou worden toegevoegd. Ik
verzuimde hem te zeggen, dat bij de aanvang van ons werk Van Poll zeker als
conservatief te boek stond en

1.

Zie p. 46, 138-139.
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De Boer voor tallooze conservatieven ook als plechtanker gold. Hij kwam toen echter
tot mijn groote schrik met de gedachte van De Kat Angelino aandragen. Ik heb hem
direct gezegd, dat ik daar overwegende bezwaren tegen had, omdat wij dan de
zekerheid hebben, dat, indien de voorzitter niet grof wordt, niemand in de
commissie-generaal buiten De Kat meer aan het woord komt. Verder, sedert Meyer
Ranneft zoo sterk met de uitspraken van De Kat heeft gewerkt, is hij ook politiek te
zwaar belast en bovendien voor de Indonesiërs naar mijn vaste overtuiging vrijwel
onaanvaardbaar. Jonkman was direct bereid om deze candidatuur in te trekken en
wij zouden dus denken over een nieuwe figuur. Gelukkig is Lovink pas ambassadeur
te Moskou geworden, anders vrees ik dat ik ook dien slag nog weer zou hebben
moeten pareeren. Ik ben toch wel bepaald van plan om mij te blijven verzetten tegen
de aanhechting van dergelijke figuren aan de commissie-generaal, die ik uitsluitend
beschouw als een politiek blok aan ons been. Een positief resultaat had dat gesprek
niet. Ik kreeg alleen den indruk, dat de regeering Van Mook zeker niet zal uitnoodigen
om aan te blijven. Ik moet het er toch nog eens met Jonkman over hebben, want,
wanneer het zoover komt, dan moet er toch een vorm worden gevonden om dezen
man, die eenmaal den dank van de natie - waarschijnlijk na zijn dood - zal verwerven,
niet zonder meer het bosch in te laten gaan.
Vanmorgen hebben wij met Jonkman een discussie gevoerd over den gang van
zaken in Den Pasar, naar aanleiding mede van het telegram van Van Mook en de
machtigingswet, die wij in ontwerp klaar hebben. Het is ons duidelijk geworden, dat
de slechter wordende toestand in de buitengewesten zoowel Hoven als Van Mook
er toe brengt in Den Pasar aan de Groote Oost positieve constructies aan te bieden,
die veel verder gaan dan hetgeen wij in Linggadjati hebben afgesproken. Het gevolg
van deze overwegingen is geweest dat ik vanmiddag een telegram heb samengesteld,
waarin ik heb gevraagd om in Den Pasar een soortgelijk gebaar te maken als in
Linggadjati tegenover de republiek, nl. sluit een ontwerp-overeenkomst met een in
Den Pasar te vormen voorloopige regeering, welk ontwerp dan door de Nederlandsche
regeering kan worden goedgekeurd en door de commissie-generaal onderteekend.
Dan schakelt men de beide partijen in één gelid. Ik hoop, dat dit nog mogelijk is,
maar vrees dat Hoven in de voorbesprekingen, die al aan den gang zijn, reeds veel
zal hebben weggegeven. Merkwaardig is, dat het departement de door Hoven
ontworpen regeling voor den staat Groote
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Oost, waarbij in artikel 2 een groot stuk van onze souvereine rechten wordt
overgedragen, niet kende en Van Mook blijkbaar verwees naar een papier, dat ik
terloops had ontvangen zonder nader beraad. Jonkman seinde, dat hij dit nog niet
kende.

Maandag, 23 December 1946, 's avonds
Misschien is het, omdat wij na het afleggen van de regeeringsverklaring op 10
December1. betrekkelijk passief zijn geworden, dat er elf dagen voorbij gingen, aleer
ik behoefte gevoelde dit dagboek bij te houden. De week van 16 tot en met 20
December is het debat in de Kamer gevoerd2.. Ik vind het moeilijk hierover achteraf
een enkelvoudig oordeel te geven. Sommigen gaven als hun oordeel te kennen, dat
zij in ieder geval verheugd waren om het feit, dat het debat zich op een hoog plan
had bewogen. Ik heb weinig neiging om dat tegen te spreken. Indien ik echter de
zaak achteraf overdenk, dan weet ik niet of ik bereid ben dit oordeel te onderschrijven.
Ik heb de meeste sprekers gehoord, maar ik moet eerlijk zeggen dat de oppositie mij
is tegengevallen. De anti-revolutionnairen hebben eerst Bruins Slot en Meyerink
losgelaten, daarna kwamen Tilanus en Vonk. Dit viertal kan men toch onmogelijk
er van betichten, dat zij een poging hebben gedaan het Nederlandsche volk onder
den indruk te brengen van het feit, dat ons land op dit moment nu eens een werkelijke
rol speelde op het terrein van de wereldpolitiek. Vonk maakte het al heel bar met
zijn requisitoir tegen commissie-generaal en minister3.. Waar deze man, als
oud-procureur-generaal met zijn duistere bestrijdingsmethoden der nationalistische
beweging4., den moed vandaan haalt om op deze manier te keer te gaan, is mij volstrekt
een raadsel. Het eenige feit, dat een verklaring kan bieden, ligt in zijn overtuiging
dat, hetgeen hij representeert, geen koloniaal stelsel beteekent. Toch hoorde ik hem
terecht typeeren als ‘de laatste

1.
2.
3.

4.

Handelingen der Staten-Generaal 1946-1947, Tweede Kamer, p. 706-708.
Ibidem, p. 859-937, 1005-1013, 1037-1062, 1072-1073.
Op 16 december 1946 had Vonk - in het voetspoor van Aalberse (zie p. 160, noot 1) - in de
Tweede Kamer betoogd dat de commissie-generaal door het paraferen van het akkoord van
Linggadjati zich had schuldig gemaakt aan strafbare grondwetsschennis.
Bedoeld wordt de toepassing der zg. exorbitante rechten ex artt. 35-38 der Indische
staatsregeling. Vonk had als procureur-generaal bij het Hooggerechtshof van Ned.-Indië de
hand gehad in internering van roerige elementen onder de Indonesische nationalisten.
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Vonk van het koloniale systeem’. Tilanus en Meyerink bleven beiden in de details
steken en in het bijzonder van Tilanus was het eigenlijk maar een vrij miezerig
verhaal, dat niet veel indruk maakte. Ik kon het vergelijken met zijn spreken op de
protestvergadering in den Dierentuin in Den Haag, uitgezonden door de radio1., en
dan bleef hij in de Kamer daar nog een stuk beneden.
De man van de oppositie.was natuurlijk Schouten, die pas den tweeden dag aan
het woord kwam. Hij had zijn beide partijgenooten een aantal kleinigheden laten
behandelen en hij zou dan als het zware geschut van de oppositie optreden. Als
zoodanig werd hij dan ook door iedereen beschouwd en de belangstelling op de
publieke tribune en in de ambtenarenloge was daarvan een bewijs. Toch heeft zijn
betoog op mij betrekkelijk weinig indruk gemaakt. De eerste helft ging goed, maar
het tweede uur verloor ook hij zich in details. Het voorlezen van een brief van een
soldaat uit Palembang, die een beschrijving geeft van de situatie aldaar, waaruit
alleen maar kan worden afgeleid dat de legercommandant volstrekt onbekwaam voor
zijn taak zou moeten zijn, had op menigeen het omgekeerde effect. Trouwens, de
geheele methode om de stem van een enkelen ongenoemde dit enorme gewicht te
verleenen door hem te citeeren in 's lands vergaderzaal, maakte op mij een pooveren
indruk. Palembang kon ik niet beoordeelen, maar de wijze, waarop hij te keer ging
over hetgeen geschiedde op de reede van Cheribon2., was buiten iedere verhouding.
Het belangrijkste was echter, dat er uit zijn rede ook eigenlijk geen enkel alternatief
kon worden afgeleid. Zijn eenige positieve voorstel was: uitstellen van het
onderteekenen en eerst een rijksconferentie bijeenroepen. Hij trachtte niet te schilderen
hoe de zaken in dien tusschentijd zouden verloopen, noch er zich rekenschap van te
geven of het gezelschap, dat wij aldus op dezen grondslag bij elkaar zouden kunnen
krijgen, indrukwekkend zou zijn. Indien men thans de redevoeringen op de conferentie
van Den Pasar in de kranten leest en ziet, dat een afgevaardigde van Bali pleit voor
aansluiting bij de republiek, dat Nadjamoedin een geluid laat hooren, waaruit men
te dier zake ook van alles kan afleiden, maar zeker geen vastheid van lijn in de richting
van Schouten, dan betwijfel ik het sterk of zulk een plan ook maar de geringste
practische waarde heeft.

1.
2.

Zie p. 77.
Zie p. 108-109; 171-172.
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Trouwens, dit was het geheele kenmerk van de oppositie. Het eenige andere positieve
geluid kwam van den heer Vonk, die het plan-Welter1. meende te moeten stellen in
de plaats van Linggadjati. De minister had het daarom bij het beantwoorden van de
oppositie Vrijdag in wezen niet erg moeilijk. Gelukkig zal het Jonkman van te voren
duidelijk zijn geweest, dat hij deze groepen toch nooit mee zou kunnen krijgen met
de regeeringspolitiek en hij heeft daar dan ook geen enkele poging toe gedaan, doch
hen vrij hardhandig op hun zwakte gewezen. Het duidelijkst gelukte dit natuurlijk
door hun alternatieven onder handen te nemen. Ik vond, dat hij dat nog op een vrij
zachtzinnige wijze deed en er van deze beide plannetjes nog veel meer kwaad kon
worden gezegd dan door hem geschiedde. Bij de veroordeeling van het plan-Welter
bepaalde hij er zich toe te wijzen op de onmogelijke positie, die Welter aan de West
had toegedacht, die ten aanzien van Nederland en Indonesië beide op de wip zou
komen te zitten, hetgeen voor deze beide hoofdgebieden onaanvaardbaar moest zijn.
Hij verzuimde zelfs er achter te zeggen, dat men hierin een bewijs kon zien hoe
weinig een dergelijk plan doordacht was. Toch had hij dat gerust mogen doen en het
zou mij ook wel eenig goed hebben gedaan om deze heeren, die een hooge borst over
deskundigheid hunnerzijds en ondeskundigheid aan de zijde van de
commissie-generaal opzetten, eens behoorlijk te zien afstraffen.
Verreweg het belangrijkste in het debat was natuurlijk de rede van Romme, die
als eerste spreker optrad. Toen ik hem met zooveel vuur Linggadjati hoorde
verdedigen, moest ik telkens weer denken aan de onderhandelingen op de Hooge
Veluwe2.. Die vonden plaats op de basis van de verklaring van 10 Februari. Daarin,
zoowel als in het plan, dat onder leiding van Lord Inverchapel was gemaakt, zou
Indonesië nog een plaats krijgen binnen het Konink-

1.
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Het plan-Welter vindt men afgedrukt als noot bij de Handelingen der Staten-Generaal
1946-1947, Tweede Kamer, p. 882.
Welter wilde de verschillende gebiedsdelen van de staat (Nederland, Indonesië, Suriname
en Curaçao) herscheppen in autonome en gelijkwaardige rechtsgemeenschappen binnen het
staatsverband, inwendig bestuurd onder een eigen grondwet en door een eigen regering. In
Indonesië zou de federatieve staatsvorm moeten worden gevolgd en daartoe een federatief
orgaan in het leven moeten worden geroepen, aan het hoofd waarvan een vertegenwoordiger
van het staatsverband zou moeten staan, te benoemen door de koningin en toegerust met aan
een staatswet te ontlenen bevoegdheden.
Zie inleiding, p. X-XII.
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rijk. De noodzakelijkheid om het rijksverband althans niet in woorden te noemen en
te vervangen door het begrip Unie, bestond op dat oogenblik nog niet. Romme, die
toen nog geen leider van de Katholieke Kamerfractie was en dus geen
verantwoordelijkheid droeg, meende zich op dat oogenblik nog de weelde te kunnen
permitteeren van het schrijven van een artikel in De Volkskrant1. onder den titel ‘De
week der schande’. Thans verkeerde deze man in de noodzakelijkheid om een resultaat
van onderhandelingen te verdedigen, dat belangrijk verder ging dan op de Hooge
Veluwe het geval was. Hij deed dit zonder blikken of blozen en zelfs nog met de
vrijmoedigheid van een hatelijke opmerking in de richting van het verleden. Het was
jammer, dat ik van de loge boven den voorzitterszetel niet het recht had om even te
interrumpeeren. Het zou bepaald een sensationeel moment in het debat hebben kunnen
opleveren.
Ik wil hierover echter niet met bitterheid spreken, noch er in termen van spijtigheid
aan denken. Er zou echter voor Nederland wel plaats zijn voor zulke gevoelens.
Waarom sprak na enkele maanden Romme nu op deze wijze? Was dat omdat hij zoo
volstrekt overtuigd was van de juistheid van dezen gang van zaken, zoodat hij nu de
vrijheid kon vinden om zelfs een gezicht te trekken alsof deze overtuiging hem dit
resultaat deed aanvaarden en hij met verontwaardiging een reprimande toediende
aan al diegenen, die meenen dat dit accoord gesloten is, omdat er nu eenmaal niets
beters uit te halen was? Wanneer men zooiets hoort, dan ontstaat de neiging om zich
af te vragen: wat meent deze man hier nu van en welk gedeelte is uitsluitend een
betoog, dat hij moet houden om een bepaald politiek resultaat te bereiken, waartoe
hij zekere invloeden op de geesten van zijn partijgenooten en Katholieke landgenooten
wil uitoefenen?
Mijn betrekkelijk rustige gevoel ten aanzien van deze geheele zaak, is in de rede
van Romme volkomen bevestigd. Natuurlijk, op het oogenblik dat de Katholieke
fractie in het Kabinet met Linggadjati meeging, stond het voor mij als een paal boven
water dat Romme er voor had te zorgen, dat de Kamerfractie hetzelfde deed. Hij
heeft dit meesterlijk gespeeld, maar bij mij blijft op den achtergrond de min of meer
wrange vraag hoe groot het percentage spel voor hem is geweest en welk gedeelte
kan gelden als in bittere worsteling verkregen overtuiging.

1.

Van 15 april 1946.
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Voor dit spel-element is nog een ander motief aan te voeren. Romme heeft uitstekend
geweten, dat verwerping van Linggadjati door de Katholieke fractie, althans door
een meerderheid daarvan, het einde van dit Kabinet zou beteekenen met daarop
volgende verkiezingen. Niet alleen de dan voor de Katholieken waarschijnlijk vrij
slechte kansen, maar ook het feit dat daarmede voor de naaste toekomst de combinatie
van de K.V.P. en de P.v.d.A. onmogelijk zou zijn, zal Romme er toe hebben gedreven
om in overleg met Beel, ondanks alle bezwaren, die zij tegen Linggadjati hebben,
deze zaak toch te aanvaarden. Zij waren het, die in een dwangpositie waren aangeland,
en deze zekerheid heeft mij van den beginne af aan nogal gerustgesteld. Daarom ook
is het ons mogelijk geweest om, indien men de zaak nu op de keper beschouwt, noch
in den ministerraad, noch door Jonkman in de Kamer, belangrijke concessies te laten
doen, die ons straks tegenover Sjahrir in moeilijkheden zouden brengen.
Natuurlijk moest Romme een aantal vragen stellen, van welker beantwoording hij
zijn steun afhankelijk zou maken. De hoofdzaak was of de regeering bereid was om
de toelichting der commissie-generaal en de in dit debat door de regeering af te leggen
verklaring aan de overeenkomst van Linggadjati als interpretatie te verbinden. Wij
hebben als commissie-generaal tegenover Jonkman verklaard hierin geen bezwaar
te zien, mits wij het punt van Nieuw-Guinea, dat in de regeeringsverklaring bepaald
anders wordt gesteld dan door ons met de republiek is besproken, mochten
uitzonderen. Van dit punt geldt, dat wij daarover nieuwe onderhandelingen hebben
te openen. Overigens zie ik in deze vraag van Romme geen bezwaar; erger was een
vuile vraag, waarmee hij eindigde, nl. om in de overeenkomst, die geteekend zou
worden, nog eens uitdrukkelijk de verklaring op te nemen, dat de republiek erkent
geen souvereine staat te zijn. Jonkman was het met ons eens, dat dit psychologisch
een onmogelijkheid was, omdat men daarbij op alle eksteroogen van de republiek
tegelijk zou gaan staan, zonder dat het formeel van beteekenis was, aangezien dit
feit aan alle kanten uit de overeenkomst blijkt. In een gesprek tusschen Romme en
Jonkman op Donderdag is deze vraag van Romme, die vrij dreigend klonk, dan ook
zachtjes onder de tafel gewerkt en niemand is er op terug gekomen. Van het heele
rammelen met den sabel, dat Romme aan het eind van zijn speech nog noodig vond
om zijn krijgshaftige fractiegenooten tevreden te stellen, is dan ook na de op Vrijdag
afgelegde tweede verklaring van Jonkman niet veel overgebleven en Romme bleek
vol-
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komen gerustgesteld.
Van de verdere sprekers der regeeringspartijen vermeld ik eerst mijn vriend Ruijs
de Beerenbrouck, die een zoo vervelend verhaal hield, dat ik er bij weggeloopen ben,
maar dat er duidelijk op neer kwam, dat hij zich aan den kant van Schouten schaarde
en legalistische bezwaren had. Deze man is een eenigszins tragische figuur. Als zoon
van een werkelijk belangrijk Nederlandsch staatsman1. is hij ten onrechte in de politiek
verzeild geraakt en kan zich daar nu blijkbaar alleen handhaven door telkens blijk
te geven van een andere meening dan zijn fractiegenooten. Zou hij daardoor niet
trachten uit te blinken, dan zou hij op geen enkele manier opvallen en ik heb den
indruk, dat hij daartegen met het oog op zijn afkomst overwegende bezwaren heeft.
Toch geloof ik, dat hij slechts het omgekeerde resultaat bereikt van hetgeen hij
vermoedelijk onbewust beoogt.
Logemann heeft verder naast Romme verreweg de belangrijkste redevoering
gehouden, niet door den oratorischen stijl, die een figuur als Romme vertoonde, maar
door de zeer zakelijke behandeling van het breede veld, dat door deze overeenkomst
wordt bestreken. Logemann is na zijn aftreden als minister eigenlijk als politicus
belangrijk gegroeid. Allerlei menschen zijn het er over eens, dat hij de zaken thans
onnoemelijk veel scherper formuleert en helderder stelt dan gedurende zijn
ambtsperiode als minister. Nu stel ik daar wel eens tegenover, dat de ontwikkeling
van de feiten daar misschien ook eenigszins toe bijdraagt. Verleden jaar in October
wist nog geen mensch waar wij eigenlijk naar toe gingen. Toen was het spreken over
de republiek Indonesia, ja zelfs het hanteeren van het woord Indonesië, in Nederland
alleen voorbehouden aan aanhangers van De Stuw2. en dergelijke lieden. Op het
oogenblik gebruikt iedereen het woord Indonesië met het grootste gemak en over de
republiek spreekt men, zonder dat iedereen het noodzakelijk vindt er de hatelijke
kwalificatie ‘zoogenaamde’ voor te plaatsen, of schrijvende er aanhalingsteekens
om heen te zetten. Het is merkwaardig, dat de menschen zelf op deze verschuiving
blijkbaar zoo weinig letten.

1.
2.

Jhr. mr. Ch. J.M. Ruijs de Beerenbrouck, minister-president in de jaren 1918-1925 en
1929-1933.
De Stuw was een in 1930 opgericht vrijzinnig weekblad, waaromheen zich een aantal
vooruitstrevende Nederlanders had gegroepeerd, zoals Jonkman, Logemann en Van Mook.
De laatste werd als vertegenwoordiger van deze Stuwgroep in de Volksraad benoemd.
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Wanneer wij nu naar dergelijke uiterlijkheden kijken en zien hoe blijkbaar alles vloeit
op dit gebied, dan is het ook geen wonder dat er in het denken van een scherpzinnig
man als Logemann ook een zekere ontwikkeling valt waar te nemen. Alleen, deze
ontwikkeling is van oneindig grooter beteekenis dan het feit, dat Schouten op het
oogenblik spreekt over de republiek Indonesia, alsof hij daar mee opstaat en naar
bed gaat.
Helaas heb ik Joekes niet gehoord; die was de hekkensluiter in de eerste ronde en
ook hij heeft een voortreffelijke speech gegeven, waarin hij al de kans kreeg om op
allerlei punten van de oppositie in te gaan, aldus den minister eenigszins het gras
voor de voeten wegmaaiend.
Het samenspel van de leidende figuren der regeeringspartijen, Romme en
Logemann, met minister Jonkman is anders wel voortreffelijk geweest. Jonkman
heeft zich in zijn beantwoording op Donderdag telkens kunnen beroepen op de
toespraken van Romme, Logemann en Joekes, die voor hem de bestrijding van de
oppositie hadden vereenvoudigd.
Jonkman sprak twee uren. Zijn begin was ook uit oratorisch oogpunt uitstekend.
Zakelijk bleef het prima, maar het vuur raakte er eenigszins uit. Zijn slot, waarin hij
den eed van een minister op de grondwet als uitgangspunt nam, was echter weer zeer
indrukwekkend.
Donderdag, nadat de Minister van 11 tot 1 uur in eerste instantie had geantwoord,
kwam 's middags de tweede ronde en ben ik om tien uur naar huis gegaan, in de
veronderstelling, dat Vrijdag om 11 uur de laatste beantwoording van Jonkman zou
komen. Het liep echter anders; Jonkman had er de voorkeur aan gegeven dit 's nachts
om half twee zeer kort af te doen, omdat hij er dan geen toespraak van behoefde te
maken. Veel nieuws heeft dat niet meer opgeleverd dan alleen dat Romme Donderdag
de beide moties heeft ingediend1. en Schouten de motie van de oppositie2.. De oppositie

1.

2.

De belangrijkste motie - later bekend geworden als de motie-Romme-Van der Goes van
Naters, waarbij het akkoord van Linggadjati werd ‘aangekleed’ - werd aangenomen met 65
tegen 30 stemmen.
De andere motie van Romme zei alleen dat de vrijheid en veiligheid van de slachtoffers der
gebeurtenissen in Indonesië en van de geïnterneerden thans in ieder geval behoorden te
worden verzekerd. Zij werd aangenomen met 82 tegen 10 stemmen. Handelingen der
Staten-Generaal 1946-1947, Tweede Kamer, p. 1048, 1072-1073.
De motie-Schouten, inhoudende dat aan de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati eerst
uitvoering zou kunnen worden gegeven na bijeenroeping ener Rijksconferentie, waartoe de
regering ten spoedigste zou dienen over te gaan, werd verworpen met dezelfde meerderheid
als die, waarmede de motie-Romme-Van der Goes van Naters was aangenomen. Handelingen
der Staten-Generaal 1946-1947, Tweede Kamer, p. 1052-1053, 1072.
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bracht het natuurlijk niet verder dan het vragen van de rijksconferentie en uitstel van
de aanvaarding van Linggadjati tot deze rijksconferentie zou zijn gehouden. Afkeuring
van het regeeringsbeleid in dit opzicht vonden de heeren blijkbaar te kras. Vrijdag
kwam de stemming om 1 uur en de uitslag was zeker. Een kleine verrassing bracht
nog het feit, dat de communisten na een beperkende verklaring van hun
fractie-voorzitter1. vóór hebben gestemd. Zij beoogden met deze verklaring het maken
van een onderscheid tusschen het regeeringsbeleid en dat van de commissie-generaal.
In het laatste spraken zij hun vertrouwen uit, in het eerste niet. In een gesprek, dat
wij later met Jonkman hadden, wees hij op deze eigenaardigheid. Ik vond dat op
zichzelf niet zoo eigenaardig, want Beel heeft het er in de bij het optreden van zijn
Kabinet afgelegde regeeringsververklaring met zijn aanval op de communisten naar
gemaakt, dat zij hem verder eigenlijk liefst overal den voet dwars zetten.
Het is natuurlijk niet noodzakelijk in dit verslag allerlei uittreksels te geven van
hetgeen werd gezegd. In de Handelingen ligt alles vast. Zij zijn de moeite van het
bestudeeren in ieder geval waard. Door verschillende afgevaardigden, zoowel als
door den minister, zijn talrijke opmerkingen gemaakt, die waard zijn aan de
vergetelheid te worden ontrukt. Het beste antwoord, dat zij, die bezwaar hebben
tegen het onderhandelen alvorens orde en rust zijn hersteld, ooit hebben gekregen,
is waarschijnlijk in dit debat door Jonkman aan de oppositie in het gelaat geslingerd.
Over de hoofden van de Kamerleden heen is dit ook een antwoord aan Van
Starkenborgh: ‘Omdat wij, toen wij het gezag nog bezaten, geweigerd hebben te
onderhandelen, zijn wij nu in de noodzakelijkheid gekomen om te onderhandelen,
terwijl wij het gezag niet meer bezitten’2.. Dit is de scherpe formuleering van de
bezwaren tegen het beleid dat in de jaren vóór den oorlog is gevoerd. Wanneer de
geschiedenis over die periode eenmaal zal worden geschreven, zal de rechtvaardiging
van deze uitspraak van Jonkman daaruit zonneklaar kunnen worden
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S. de Groot.
Handelingen der Staten-Generaal 1946-1947, Tweede Kamer, p. 1013.
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afgeleid. Hij heeft nagelaten in dit debat een poging te doen de juistheid van deze
stelling te bewijzen, maar in het gesprek, dat wij Zaterdagmorgen met hem hadden,
kwam hij met een overstelpend bewijsmateriaal aandragen. Het zal uiterst nuttig zijn,
indien het Nederlandsche volk op dit moment eens van al deze feiten kennis zou
kunnen nemen. Misschien zal ik pogen een insider te stimuleeren om dezen gang
van zaken eens uitvoerig te publiceeren.
Vandaag heeft de Eerste Kamer besloten zich verder van discussie over Linggadjati
te onthouden, zoodat hiermede de parlementaire debatten zijn afgesloten. Wij zouden
dus onze missie in Nederland als geëindigd kunnen beschouwen, ware het niet dat
wij thans van nieuwe instructies moeten worden voorzien. De machtigingswet in
ontwerp, waarmede wij uit Indië zijn gekomen1., is omgewerkt, maar het lijkt er op
alsof deze niet zal worden ingediend. Nu de bezwaren tegen de commissie-generaal
zoo breed zijn uitgemeten, is het toekennen van veel grootere, nl. van wetgevende
bevoegdheden, aan dit college nog niet aangebroken. De minister stelt zich voor te
blijven opereeren met D 652.; deskundigen meenen echter dat hij daarmee bepaald
in moeilijkheden zal komen, omdat lid 4 van artikel 1 hem wel ruimte geeft om op
grond van bijzondere omstandigheden bestuursbevoegdheden aan den
luitenant-gouverneur-generaal toe te kennen, maar krachtens de toelichting geldt dit
zeer bepaald niet voor wetgeving. Bij de inrichting van den staat Oost-Indonesië gaat
het om zeer ingrijpende wetgeving en, zooals ik het zie, is de basis daarvoor tot op
heden nog niet gevonden. Wij hebben Vrijdag een lang programma van
werkzaamheden voor de commissie-generaal, zoowel in Indonesië als in Nederland,
opgemaakt, maar Zaterdagmorgen vond een gesprek met den minister plaats, waarbij
onze medewerkers niet aanwezig waren en dat over zeer algemeene problemen liep.
Aan de behandeling van het werkprogramma, dat wij hem in handen hebben gegeven,
zijn wij dus nog niet eens toe gekomen. Deze conferentie zal Dinsdagmiddag, dus
morgenmiddag, plaats vinden. Dit is daags voor Kerstmis en, indien de zaak op deze
wijze doorgaat, vrees ik dat wij hier nog wel een paar weken zullen zitten.
Van Poll schijnt aan Associated Press te hebben verklaard, dat wij tusschen
Kerstmis en Nieuwjaar zullen terugkeeren, maar het wil
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Zie p. 142, 177.
Zie p. 174, noot 2.
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mij voorkomen dat daar geen sprake van is. Het Handelsblad schrijft over grondige
voorbereiding van de herziene instructie. Dat is een kwestie van weken, vooral indien
de financieel-economische paragraaf daarvan moet worden uitgewerkt op de manier,
zooals men zich dat in de Kamer heeft voorgesteld en zooals ook Lieftinck meent,
dat dit moet geschieden. Wat er dus van ons programma moet terecht komen, is mij
een volslagen raadsel. Ik vind dit een uiterst beroerde situatie, vooral omdat op het
oogenblik Den Pasar in vol bedrijf is en daar eigenlijk de tweede pijler wordt
gebouwd, waarop het toekomstige staatsgebouw moet rusten. De besprekingen, die
daar worden gehouden, hebben een veel beslissender karakter dan men zich hier in
Den Haag wenscht te realiseeren. In Den Pasar zit men in een situatie, die niet zoo
erg veel verschilt van die van Linggadjati. Hetgeen daar wordt klaar gemaakt, is
eigenlijk niet meer voor principieele wijziging vatbaar. Dat dit geschiedt buiten
aanwezigheid en medewerking van de commissie-generaal, is al vanwege de
symmetrie in dit staatsgebouw uit een aesthetisch oogpunt onverkieslijk, maar is
vooral voor de commissie-generaal zelf, die straks verder moet werken met de
republiek en met de andere staten, uiterst hinderlijk, omdat wij de stemming in Den
Pasar slechts kennen van hooren zeggen. Wij kunnen echter onmogelijk meer doen
dan een maximalen druk uitoefenen op Jonkman om de vaststelling van ons
programma te versnellen.
Over het punt uitbreiding van de commissie-generaal zal ook nog uitvoerig van
gedachten moeten worden gewisseld. Het schijnt, dat Hirschfeld van de baan is. Op
den dag, dat de commissie-generaal daar 's morgens intern over spreekt, staat er 's
avonds in de N.R.C. dat Hirschfeld is aangezocht voor het lidmaatschap van de
commissie-generaal en er voor heeft bedankt. Het schijnt, dat dit van den kant van
het departement van overzeesche gebiedsdeelen moet zijn gekomen. Ik begrijp ook
wel ongeveer langs welk kanaal, maar vervelend is het in ieder geval. Waarschijnlijk
zal er nu nog verder naar een staatsrechtfiguur worden gezocht, doch eenvoudig is
dat zeker niet. Ik ben toch ook wel besloten om mij met eenige kracht te gaan verzetten
tegen de neiging van Jonkman om, nu de zaak toch eenmaal is beslecht, ons op te
schepen met leden, die wat conservatiever zijn. Dat is een stem, die men nu zoo aan
verschillende kanten kan vernemen. Ik vind dat eigenlijk een uiterst merkwaardige
redeneering. Aanvankelijk heeft men geloofd, dat de beide heeren Van Poll en De
Boer die rol van conservatiever leden
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van de commissie-generaal tegenover Van Mook en mij met succes zouden kunnen
spelen. Nu dat glansrijk is mislukt en deze beide heeren op ons standpunt terecht zijn
gekomen, eenvoudig gedwongen door de feiten, schijnen er toch bij allerlei menschen
weer gedachten te rijzen om dit experiment nog eens te herhalen. Het wil mij
voorkomen, dat de kans op succes daarmee vrij gering is en nauwelijks grooter dan
de eerste maal.
In de discussie van Zaterdagmorgen kwam ook even de samenstelling van ons
secretariaat om den hoek kijken. Het is duidelijk, dat Jonkman bepaalde bezwaren
heeft tegen Samkalden, dien hij kent uit een kamp. Hij beschouwt hem als een man,
die niet volkomen Nederlandsch denkt, omdat hij jood is. Ik heb daartegen een aantal
bezwaren ingebracht en schuchter herinnerd aan de theorieën van Hitler. Het
hoofdbezwaar van Jonkman ligt echter vermoedelijk in het feit, dat deze man politiek
nogal links schijnt te staan, hoewel ik daar nooit veel van heb ontdekt. Toen Jonkman
in de kampen een politieke groepeering trachtte op touw te zetten, die hij in zijn
gedachten identiek verklaarde met de Partij van de Arbeid, heeft Samkalden dit
blijkbaar afgewezen onder de mededeeling, dat hij meer naar links stond. Ik heb
echter voor mij zelf het vermoeden, dat de groep van Jonkman rechts van de Partij
van de Arbeid stond en dat Samkalden wel degelijk in de Partij van de Arbeid thuis
hoort. Hoe het ook zij, het bleek weer van verschillende kanten dat de heeren een
poging zullen doen ons een opschuiving naar rechts te laten maken. Ik zal mij
daartegen blijven verzetten, ondanks het feit dat Jonkman er mee schermde, dat ook
de samenstelling van onzen staf voor zijn verantwoordelijkheid kwam. Ik geloof,
dat er nu nog een paar weken kunnen aanbreken, waarbij het er op aan komt of ik
hier voet bij stuk houd, ja of neen.

Calcutta-Bangkok, 7 Januari 1947
Na mijn laatste notitie van 23 December is er eigenlijk niet veel aan positieve feiten
mede te deelen. Ik wil mij dus nu bepalen tot enkele hoofdindrukken. Het spijt mij
te moeten zeggen, dat deze niet uitsluitend van opgewekten aard zijn. De
commissie-generaal gaat terug zonder eenige verdere bevoegdheid en met den stelligen
indruk, dat het Kabinet alles zal doen om er voor te zorgen, dat wij vooral uitvoerders
blijven van den wil van Den Haag. Nu is het duidelijk, dat daartegen van
staatsrechtelijk oogpunt uit geen be-
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zwaar kan worden ingebracht1., maar toch zit in de laatste besprekingen in dit opzicht
een vrij onaangename strekking. Meer dan ooit voelt Den Haag zich lastgever in den
zin, waarin Huysmans dezen term pleegt te gebruiken. Noch van een wettelijke
bevoegdheid, noch van een uitbreiding van de taak der commissie-generaal, is eenige
sprake.
Toen de bespreking met Jonkman op 24 December eigenlijk ook niets positiefs
had opgeleverd dan alleen een overzicht van de punten, welke regeling behoefden,
kwamen wij op Vrijdag 27 December weer bij elkaar en werd ik door Van Poll en
De Boer ontvangen met de opmerking, dat er nu beslist een eind aan moest komen
en wij hier niet konden blijven zitten wachten. Zij stelden voor op Oudejaarsdag te
vertrekken, maar het was duidelijk dat wij vrijwel geen kans hadden om voor dien
tijd nog een ministerraad te krijgen. Als resultaat van de discussie kwam 4 Januari
uit de bus, maar in het telefoongesprek met den heer Verbaan van Overzeesche
Gebiedsdeelen bleek dat het dan Zondag, 5 Januari, zou moeten zijn. Wij bestelden
passage voor de geheele commissie plus staf; ik moest er echter bij zeggen, dat de
minister nog van niets wist, zoodat de reserveering voorloopig was, althans formeel.
Daarna belde ik Beel op om een afspraak te maken voor den ministerraad. Hij was
het met ons besluit blijkbaar wel eens en ik heb mij trouwens ook verder niet
heelemaal aan den indruk kunnen onttrekken, dat de heeren het geen strop vonden
een aantal lastige lieden, die hun tijd in beslag namen, naar Batavia te zien vertrekken.
Beel zou probeeren den ministerraad op Donderdag-2. of Vrijdagavond bijeen te
krijgen, maar ik vroeg hem het op Donderdag aan te sturen. Ik wilde de beide laatste
avonden bepaald vrij houden. Tevens stelde ik Beel voor den volgenden morgen,
dus Zaterdag3., aan de bespreking met Jonkman deel te nemen. Daarna belde ik
Jonkman en deelde hem mede welk plan wij hadden. Hij stond er evenmin afwijzend
tegenover, maar was kennelijk toch wel verrast en verwees de beslissing naar
Zaterdagmorgen.
Dien Zaterdagmorgen bracht ons weer betrekkelijk weinig positief resultaat. Wij
spraken over de uitbreiding van de commissie-generaal en vooral over het opereeren
met de nieuwe staten. Ook hier was van een definitief oordeel nog niets te bespeuren.
Het
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Zie bijlage I, artikel 1 lid 2.
2 januari 1947.
28 december 1946.
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spreekt wel vanzelf, dat in zulk een gesprek de hoofdaandacht in de eerste plaats valt
op de mogelijke ontwikkelingen in de verhouding tot de republiek. Niemand komt
daarbij echter boven het peil van speculaties uit. Wij hebben er telkens weer den
nadruk op gelegd, dat, zoolang er geen militaire samenwerking is, die ook voor ons
in het binnenland de veiligheid garandeert, alle andere regelingen volstrekt papier
zijn.
Het week-end bracht ik in Eindhoven door. Daar werd ik gewaarschuwd, dat mijn
vrouw Maandagmorgen zou telefoneeren. Inderdaad kreeg ik haar Maandag om 1
uur aan de lijn. Ook dit gesprek was veel meer politiek dan particulier. Zij vertelde
dat Van Mook volstrekt wanhopig was, omdat de commissie-generaal niets van zich
had laten hooren. Geen enkele reactie op Den Pasar, noch eenige politieke
beschouwing na 8 December. Ik merkte op, dat het verkeer tusschen Den Haag en
Batavia toch bij den minister berustte, maar toen kreeg ik te hooren, dat men vond,
dat de commissie-generaal zich door het departement in de luren had laten leggen;
de stemming was zeer slecht en snelle terugkomst van de commissie-generaal was
noodzakelijk. Ik heb, naar aanleiding daarvan, toen denzelfden middag nog een
telegram gedicteerd, waarin werd uiteengezet dat wij ten aanzien van Oost-Indonesië
geen reguliere wettelijke basis aanwezig achtten1. en dat wij op grond daarvan geneigd
zijn weer terug te keeren tot de gedachte van een overeenkomst à la Linggadjati met
de in Den Pasar gevormde voorloopige regeering. Ik deed dat om Van Mook de
gelegenheid te geven hierop nog te reageeren vóór ons vertrek en in ieder geval om
er voor te zorgen, dat hij wist, dat wij te dezer zake met leege handen terugkeeren,
zoodat wij de desillusie bij onzen terugkeer tot een minimum beperken.
Den Maandagmiddag besteedden wij aan een bespreking met Lieftinck en daarna
met Van Boetzelaer.
Het gesprek met Lieftinck was wel vruchtbaar, hoewel hij ons een nog wat
duisterder financieel aspect voortooverde dan voor ons eerste vertrek. Aan het eind
van 1947 zal onze schuld aan Engeland alleen ten behoeve van militaire uitgaven
120 millioen pond bedragen. Dit bedrag zal moeten worden afgelost in Maart 1948.
Het is een ieder duidelijk, dat dit volstrekt onmogelijk is. Het resultaat zal zijn, dat
de Engelschen ons laatste dollarbezit in Amerika zullen wenschen te liquideeren,
waarbij zij zeer weinig égards zullen heb-
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ben, omdat Engeland ditzelfde al tijdens den oorlog heeft moeten doen. Het gevolg
van een en ander zal zijn, dat wij, indien geen bijzondere maatregelen worden
getroffen, onze militaire macht in Indië slechts tot eind 1947 op de been kunnen
houden: daarna is het onherroepelijk afgeloopen. Op onze vraag of de militaire heeren
dit feit kennen, vertelde hij, dat hij onlangs in den Oorlogsraad zulke mededeelingen
had gedaan. De militairen zouden een ongeloovig gezicht hebben getrokken en Beel
zou hebben gezegd: ‘Maar dat is onaanvaardbaar’. Deze laatste uitspraak typeert de
wijze, waarop in Nederland op het oogenblik het beleid wordt gevoerd, bijna beter
dan iets anders. Immers het is volkomen nonsens om een gezicht te trekken alsof dit
een nieuwe wetenschap is. Onder het vorige Kabinet zijn niet precies dezelfde getallen
geproduceerd, maar Lieftinck heeft ook toen herhaaldelijk gewaarschuwd. Wij wisten
natuurlijk dat de 7-December-divisie moest worden uitgerust en uitgezonden, maar
de groote opgewektheid, waarmede de militaire heeren doorgingen en nog steeds
doorgaan, is in strijd met al hetgeen Lieftinck in het laatste jaar heeft betoogd. Maar
men kan zooiets in Nederland eenvoudig niet gelooven. De gedachte, dat Nederland
werkelijk bankroet zou zijn, is in de oogen van de meeste menschen en zelfs blijkbaar
van den minister-president een zoodanige absurditeit, dat men die met een forsch
gebaar van de tafel schuift en verder leeft in de veronderstelling, dat de militaire
departementen hun plicht moeten doen door te zorgen voor soldaten en uitrusting en
dat daar op gelijken voet naast gezet kan worden de verplichting van den minister
van financiën om te zorgen, dat het betaald kan worden. Zóó was het in Nederland
voor den oorlog inderdaad, zoo is het echter nu niet meer en, al moge Nederland nu
politiek en geestelijk nog zoo hard terugvallen in de oude banen, op dit punt bestaat
de onverbiddelijke onmogelijkheid hiertoe.
Nu begrijp ik dat aan een kant heel wel, maar het is toch afschuwelijk dat in alle
discussies, die wij over de Indonesische politiek hebben gevoerd in het Kabinet en
ook daarbuiten, dit punt eigenlijk nooit meespeelt. De noodzakelijkheid om inderdaad
tot een gestabiliseerden toestand op korten termijn te geraken leeft onvoldoende in
den geest van de regeering. Het beteekent niet, dat wij alles hebben goed te vinden
wat de republiek ons voorstelt, maar het beteekent wel dat wij onmogelijk een politiek
kunnen voeren, die er op neer komt dat men de huidige situatie sleepende houdt.
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Wij kunnen niet in de bruggenhoofden blijven zitten, in geval wij met de republiek
niet tot een practisch resultaat kunnen komen. Dan zal er onmiddellijk militair moeten
worden opgetreden. De vraag is dan echter of het resultaat daarvan zoodanig zal zijn,
dat wij ons in 1948 of eerder een belangrijke vermindering van de troepensterkte
kunnen veroorloven, of dat wij op basis van deze activiteit verder steun, nu in het
bijzonder van Amerika, zullen kunnen verkrijgen.
De rest van de bespreking met Lieftinck ging over de voorloopige financieele
instructie, die hij had doen opstellen. Dit bleek echter een stuk te zijn, dat hij zelf
nog niet had bestudeerd en dat zoo voorloopig was, dat wij het maar hebben
teruggegeven. Wij hebben hem echter een aantal zwakke punten er in aangetoond.
Het gesprek met Van Boetzelaer ging over het agentschap van buitenlandsche
zaken in Batavia. Dat wordt het Bureau Batavia van het ministerie van buitenlandsche
zaken1.. Over de werkwijze van dit bureau waren wij het vrij snel eens. Krachtens
het feit, dat het onderhouden van de buitenlandsche betrekkingen grondwettelijk tot
de bevoegdheden des Konings behoort, moet ook dit bureau regelrecht onder Den
Haag staan en wel niet onder overzeesche gebiedsdeelen, doch onder buitenlandsche
zaken. Hoewel hiertegen practisch misschien een aantal bedenkingen zijn aan te
voeren, geloof ik toch dat het mogelijk zal zijn tot een werkwijze te komen, die de
bezwaren tot een minimum terug brengt. Het is in de practijk aldus geformuleerd,
dat de effecten van een bepaalde buitenlandsche activiteit in Indonesië tot het
werkgebied van den gouverneur-generaal behooren, doch dat het optreden tegenover
het betreffende land geschiedt door buitenlandsche zaken. Van Mook merkte in een
vroegere nota op, dat vóór den oorlog het buitenlandsche contact werd onderhouden
door ‘de meest gereede partij’ ter plaatse. De nieuwe opzet bepaalt eigenlijk, dat het
Bureau Buitenlandsche Zaken altijd de meest gereede partij zal zijn.
Oudejaarsavond was vrij, welke ik met Nieuwjaarsdag gebruikte om afscheid te
nemen van de familie in Noord-Holland.
Donderdag, 2 Januari, begon met een bezoek aan de Prinses, met wie ik een gesprek
van bijna twee uren had, in hoofdzaak over de
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Op 1 april 1947 is de Directie Verre Oosten (Dirvo) van het ministerie van Buitenlandse
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Indonesische situatie. In haar gedachtengang loopt de zaak eigenlijk vast in de vraag
wat er zal gebeuren, indien men aan Indonesischen kant het accoord niet zou
aanvaarden of later zou saboteeren. Het was natuurlijk wel duidelijk, dat die vraag
uit dien hoek van haar wereld kwam, waarin men eigenlijk maar liever direct tot
militaire maatregelen zou willen overgaan. Ik heb haar geantwoord, dat het dan
noodzakelijk zal zijn het land militair te bezetten, maar dat de tot heden toe gevolgde
politiek dan toch in ieder geval dit uiterst belangrijke effect zou hebben, dat wij
internationaal oneindig veel sterker staan dan zonder accoord. Wij zouden dan in dat
geval met een volkomen open spel kaarten bij de Amerikanen terecht moeten komen
en hun medewerking trachten te verkrijgen, zij het ook alleen financieel.
In het algemeen was dit gesprek wel goed, maar toch een beetje rommelig. Ik had
ook zelf het gevoel niet heelemaal een rechten draad vast te houden en mij
gemakkelijk te laten afleiden. Het was mij echter wel duidelijk, dat de Prinses zeker
niet in het kamp van de tegenstanders hoort.1.
's Middags had de commissie een gesprek met de heeren Bolderhey van de H.V.A.,
Albarda van de Handelmaatschappij en Van Oldenborgh voor den Ondernemersraad.
Hieruit bleek ons dat de heeren Bolderhey en Albarda een commissie vormden, die
in Batavia de ondernemersbelangen zal behartigen. Zij vroegen deze commissie door
de commissie-generaal te doen raadplegen, waartegen onzerzijds niet alleen geen
bezwaar bestaat, maar waarvan wij naar mijn stellige overtuiging veel voordeel
kunnen trekken. Een man als Bolderhey is veel meer dan een ondernemer en heeft
uitstekende oogen voor de Nederlandsche belangen, die op het spel staan.
Wij hadden een algemeen gesprek over de positie van het particuliere bedrijf en
ik heb daarbij van mijn Nederlandschen, tevens socialistischen, gezichtshoek uit er
op gewezen, dat in een land als Indonesië met zijn zwakke bezetting van het
staatsapparaat iedere vorm van staatssocialisme catastrophaal is. Men zal hebben te
streven naar nieuwe vormen van gemengd bedrijf. Dit gesprek was zeer bevredigend
en later vernam ik van den buitenkant, dat ook deze heeren er zeer over te spreken
waren. Ik hoop inderdaad in Batavia met hen tot een nauwe samenwerking te komen.
Donderdagavond was dan de laatste zitting van den minister-
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raad met de commissie-generaal. 's Middags had de Raad afzonderlijk vergaderd en
's avonds liep men met ons de 18 punten van de agenda door. Deze uitdrukking geeft
vrij behoorlijk het karakter van de bespreking weer. Van een werkelijk diepgaande
behandeling van de materie was geen sprake. Daarom en ook vanwege den stijl was
deze vergadering hoogst onbevredigend. Van de stukken, die ons zouden worden
meegegeven, was er nog geen enkel klaar. Om te beginnen de belangrijke brief, die
door ons aan de Indonesische delegatie moet worden gericht; hiervoor was zelfs geen
concept aanwezig, niettegenstaande die ons op de bespreking vóór de Kerstdagen al
was beloofd. Het ontwerp-reglement voor de arbitrage kon evenmin worden behandeld
en dat dit wel in een eenigszins bruikbaar stadium verkeerde, was uitsluitend te
danken aan het feit dat Sanders en Samkalden met den heer Van Santwijk van het
departement van overzeesche gebiedsdeelen daarover op verschillende dagen
besprekingen hadden gevoerd en daarenboven, zooals afgesproken was, door den
heer Van Santwijk met prof. François en door Samkalden met prof. Van Asbeck
contact was opgenomen.
Typeerend voor den gang van zaken was een opmerking van Jonkman, dat
Samkalden de procedure had doorkruist door met Van Asbeck te spreken en aan de
hand daarvan wijzigingen aan te brengen. Ik heb daarover toen terecht een vrij scherpe
opmerking gemaakt en gezegd, dat dit overeenkomstig de afspraak was en dat niet
Samkalden, maar Van Asbeck, de wijzigingen had geredigeerd.
In ieder geval was het resultaat dat er op de vergadering van den ministerraad nog
niets aanwezig was, want deze discussie met Jonkman speelde pas bij ons afscheid
op Zaterdagmorgen. Zaterdagavond zou Jonkman Van Asbeck spreken en dan wel
verder zien.
Toen wij toe waren aan de behandeling van de financieel-economische punten,
hebben wij nog eens met zeer grooten nadruk betoogd dat deze pas in hun vollen
omvang beteekenis krijgen, wanneer er eerst een zoodanige militaire samenwerking
is georganiseerd, dat de Nederlanders ook in het binnenland weer veilig zijn. Bij de
behandeling van dit punt kwam de geheele teneur van het Kabinet tegenover de
commissie-generaal voor het eerst voor den dag. Men heeft nl. duidelijk de bedoeling
om zooveel mogelijk in Holland te doen en zoo weinig mogelijk aan de
commissie-generaal over te laten. Ik had ook van Van Poll al een opmerking gehoord,
die dezelfde tendens aangaf. Hieruit meen ik met zekerheid de conclusie te mogen
trekken, dat deze politiek wordt gepropageerd door de
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Katholieken. Bij dit punt vond ik het nog niet noodig hierop scherp te reageeren. Ik
geloof, dat wij een mogelijkheid hebben deze zaak met Lieftinck in goede banen te
leiden, vooral nu wel vaststaat, dat Posthuma als zijn vertrouwensman lid van de
commissie-generaal wordt. Het is in dat geval niet zoo erg waarschijnlijk, dat er in
Batavia geen enkel initiatief zal worden ontplooid, vooral nu ook de
ondernemerswereld de twee belangrijkste figuren daaruit, nl. Bolderhey en Albarda,
naar Batavia stuurt. Zij doen dit ook zeker niet in de veronderstelling, dat de geheele
voorbereiding uitsluitend in Den Haag zal spelen.
Nog veel scherper kwam dit probleem aan de orde bij de schepping van den staat
Oost-Indonesië en bij de vraag, waar de wettelijke grondslag daarvoor vandaan moet
komen. Daarover ontstond een vrij scherpe discussie tusschen Beel en Jonkman
eenerzijds en in hoofdzaak mij aan den anderen kant. Beel begreep er kennelijk
heelemaal niets van, maar bevindt zich in het gevaarlijke stadium, dat hij dit niet
meer inziet. Trouwens, zijn geheele leiding van deze vergadering was even slecht
als die van de vorige bevredigend was. Ik kon dan ook niet nalaten hem een paar
maal vrij fel terecht te wijzen en zelfs Jonkman moest hem een keer desavoueeren.
Jonkman ging op dit punt aanvankelijk eigenlijk zoover, dat hij beweerde, dat, nu er
met D 65 werd geopereerd1., de commissie-generaal zich hier eigenlijk wel buiten
kon houden. Daar ben ik direct met de opmerking tegen opgetreden, dat dit, van
psychologisch-staatkundig gezichtspunt uit, tegenover Oost-Indonesië een blunder
zou beteekenen. Ik heb er met grooten nadruk op gewezen, dat de Indonesische
wereld de commissie-generaal ziet als het orgaan, dat belast is met de voorbereiding
van de nieuwe staatsrechtelijke structuur. Indien wij dit voorbereidingswerk voor de
republiek wel ter hand nemen en het voor den staat Oost-Indonesië tot een probleem
van de Nederlandsch-Indische regeering maken, dan zal Oost-Indonesië hierin terecht
een achterstelling zien, omdat nu eenmaal in de oogen van de Indonesiërs de
commissie-generaal in dit opzicht hooger staat en in ieder geval voor het betreffende
werk hooger geschat wordt dan de Nederlandsch-Indische regeering, die eigenlijk
alleen uit Van Mook bestaat.
Deze logische gedachtengang schijnt het Kabinet niet duidelijk te zijn; toch is het
een eenvoudig rekensommetje: de Nederlandsch-

1.

Zie p. 174, noot 2.
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Indische regeering is Van Mook, de commissie-generaal is een college, waarvan Van
Mook tevens deel uitmaakt. De commissie-generaal is bij de wet ingesteld en met
eenig tam-tam geïntroduceerd. Men legt daar nog wat den nadruk op door de
uitbreiding met deskundige leden en tegelijkertijd probeert men deze commissie haar
gezag te ontnemen uit pure angst voor een gang van zaken als van de afgeloopen
twee maanden. Het Kabinet beschikt niet over voldoende fantasie om te begrijpen,
dat deze gang van zaken geen gevolg is van het willekeurig handelen van een viertal
heeren, maar dat een situatie als in Indonesië zoo iets in zich bergt als een ‘innere
Dämonie’, die zich wel eenigszins laat reguleeren, maar nooit laat negeeren, zooals
men in Den Haag op het oogenblik blijkbaar voor mogelijk houdt. Ik heb aan het
slot bij dit punt vastgesteld, dat men een streng onderscheid moet maken tusschen
de voorbereiding van deze nieuwe staatkundige figuur en de juridische verwerkelijking
daarvan. De voorbereiding, dus dat wil zeggen alle besprekingen, dient men te laten
voeren door de commissie-generaal, onafhankelijk van de vraag hoe en waar de
juridische verwerkelijking tot stand komt. Ten slotte werd deze zienswijze wel
aanvaard, althans niet verder tegengesproken. Toch kon ik mij ook hier niet aan den
indruk onttrekken, dat verschillende van de heeren misschien wel waren plat gepraat,
maar niet overtuigd. Ik acht het zeer waarschijnlijk, dat in dit opzicht in het bijzonder
een figuur als Huysmans, die op deze vergadering weer practisch geen woord heeft
gezegd, des te actiever zal zijn, nadat wij zijn verdwenen en dat in het bijzonder zijn
‘lasthebbers’-standpunt ons telkens weer parten zal spelen.
Over de andere punten van de agenda, zooals het Bureau Buitenlandsche Zaken
te Batavia en de vertegenwoordiging voor de financieel-economische zaken, is
betrekkelijk weinig gesproken. Het was naar mijn overtuiging kennelijk niet de
bedoeling van den ministerraad om deze zaken eenigszins dieper met de
commissie-generaal te behandelen. Welke zienswijze hierover precies bestaat en de
vraag of men bij de schepping van deze organen de toekomstige structuur reeds
voldoende in het oog houdt, is voor mij nog niet uitgemaakt.
De stemming ten aanzien van de commissie-generaal kwam heelemaal duidelijk
voor den draad bij punt 18, toen het ging over de bezetting van het bureau van de
commissie-generaal. Het schema, dat Sanders daarvoor met Jonkman had besproken
en waarop deze in dat gesprek niet had gereageerd, kon blijkbaar geen genade vinden.
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Beel veroorloofde zich ook hierover een onhandige opmerking en Jonkman meende,
dat wij geen doublure van de Nederlandsch-Indische regeering mochten scheppen.
Onze gedachte, dat in de commissie-generaal, en in het bijzonder in haar bureau, iets
moet worden gezien, dat in Unie-organen zal overgaan, werd niet aanvaard. Men
kwam aan met het argument, dat de voorbereiding van allerlei in Nederland nu
eenmaal veel goedkooper kan plaatsvinden, en beschouwde dat als afdoende. Het
lustte mij eerlijk gezegd niet meer om daar verder op in te gaan. Wanneer dit de
mentaliteit wordt, waarmede straks de samenwerking tusschen Nederlanders en
Indonesiërs moet worden opgebouwd, dan zie ik de zaak maar somber in. Hier kwam
de heer Huysmans met een zure opmerking, dat de commissie-generaal bezig was
zijn personeel - in dat geval den heer Weisglas - weg te koopen, zonder hem daarin
te kennen. Ik heb hem hierop behoorlijk van antwoord gediend, door op te merken
dat een uitzending van dezen man voor drie maanden nog geen wegkoopen is en dat
een eerste gesprek tusschen Sanders en Weisglas een dergelijke reactie niet
rechtvaardigt, terwijl wij bovendien in de week tusschen Kerstmis en Nieuwjaar
vergeefsche pogingen hadden gedaan om hem te spreken te krijgen. Hierop was hij
wel stil, maar ik kon hem bij wijze van spreken inwendig hooren brommen.
Het resultaat is dus dat wij teruggaan met dezelfde staf, dat wij geen behoorlijken
verbindingsman met de pers hebben en dat de heeren ook voor dit laatste maar weinig
begrip toonen. Ik ben toen nog wel even uit mijn slof geschoten door de opmerking,
dat Nederland toch eigenlijk in dit opzicht vrij inconsequent is, omdat men aan den
eenen kant een jaar lang in alle toonaarden heeft geklaagd en zelfs gekankerd over
te weinig voorlichting, die van ons uitgaat naar het buitenland, terwijl aan den anderen
kant, wanneer men een poging doet met het buitenland via correspondenten op goeden
voet te komen, heel Nederland op zijn achterste beenen staat, omdat men
mededeelingen doet via de buitenlandsche pers. Indien men thans één goeden man
tracht te krijgen, die de verbinding met de pers werkelijk goed verzorgt, wordt ons
deze uit financieele overwegingen onthouden. Maar ook deze beschouwing haalde
niet veel uit.
Al eerder tijdens deze vergadering had ik met den grootsten nadruk opgemerkt,
dat na onzen terugkeer naar Batavia met betrekking tot de verantwoordelijkheid de
situatie grondig is veranderd. In de afgeloopen twee maanden is formeel natuurlijk
alles voor de
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verantwoordelijkheid van den minister van overzeesche gebiedsdeelen geweest.
Materieel was het echter zoo, dat hetgeen aan afspraken tot stand is gekomen,
uitsluitend voor de verantwoordelijkheid van de commissie-generaal is geweest en
dat voor de verantwoording van het Kabinet kwam de aanvaarding van deze afspraken
en voor den minister van overzeesche gebiedsdeelen het doen aannemen daarvan
door de Kamer. Na onzen terugkeer dient het Kabinet echter goed te begrijpen, dat
het thans de materieele verantwoordelijkheid in ieder opzicht zal hebben te dragen.
Men heeft ons gebonden en daarom is onze positie aan één kant zeer vereenvoudigd.
Wij zullen tot taak hebben tegenover de Indonesische delegatie het standpunt van
de Nederlandsche regeering te verdedigen, doch bedenkingen en problemen zullen
wij op de regeeringstafel deponeeren en wij kunnen niet beloven daarbij altijd een
advies onzerzijds te zullen voegen.
Aan het eind van de vergadering sprak Beel een slotwoord, waarbij hij o.a. de
opmerking maakte dat, nu wij zoo goed met elkaar hadden gesproken, in de toekomst
het wederzijdsche begrip tusschen Kabinet en commissie-generaal zeker veel beter
zou zijn dan in het verleden. Juist voor de vergadering sloot, heb ik toch nog het
woord genomen, misschien een beetje om het laatste woord te hebben, en
waarschijnlijk heeft dat slotwoord niet in elk opzicht even zachtzinnig geklonken.
Ik heb die veronderstelling van Beel een illusie genoemd, die gebaseerd was op
onvoldoende begrip van het verschil, niet alleen van temperatuur en vochtigheidsgraad
tusschen Batavia en Den Haag, maar ook van het verschil in levenstempo, dat er nu
eenmaal bestaat. Wij zullen voor vergelijkbare moeilijkheden komen te staan en het
zal noodzakelijk zijn om na 2 à 3 maanden de reis naar Nederland opnieuw te
ondernemen, om den dan weer bestaanden afstand te overbruggen. Ik wees op de
groote moeilijkheden, waarvoor wij komen te staan. Duidelijk heb ik ook
uitgesproken, dat wij gehoopt hadden op sterker voeten naar Batavia terug te keeren
dan als gevolg van deze bespreking met het Kabinet thans het geval is. Ik kan het nu
eigenlijk niet allemaal meer reconstrueeren, maar ik draag nog heelemaal den indruk
met mij mee van een bitter weinig opgewekt afscheidswoord, dat, zij het dan met
eenige voorzichtigheid, ruime critiek op den gang van zaken in de Nederlandsche
regeering liet doorschemeren.
Toen ik 's avonds in Delft kwam, werd ik door Teun opgewacht met een
beschrijving van de onbeschaamdheden, die Gerbrandy
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door de radio had losgelaten. Nu trof het, dat ik bij een beschouwing over het
algemeene regeeringsbeleid na de onderteekening, waarin ik aandrong op krachtige
handhaving van de lijn, zooals die nu voor ons lag, niet alleen had gezegd dat het
onjuist was de commissie-generaal uit te breiden met menschen, die op het standpunt
staan, dat de zaak nu weliswaar verknoeid is, maar dat zij nu nog moeten redden,
wat er te redden valt, maar ook, dat Gerbrandy dien avond zou spreken over twee
zenders voor het Comité Handhaving Rijkseenheid1., waarbij ik met nadruk vroeg
wat de regeering hiertegen eigenlijk deed. Beel maakte toen de opmerking, dat men
hem het spreken toch niet kon verbieden, waarop ik met eenige heftigheid antwoordde,
dat het daar niet om ging, maar dat de regeering had te spreken en dat zij dat veel te
weinig deed. Het ging om positieve voorlichting. Weinig vermoedde ik op dat
moment, dat de uitlatingen van Gerbrandy die mate van schunnigheid en brutaliteit
zouden bereiken ten aanzien van Van Mook als het geval bleek te zijn geweest2..
Vrijdagmorgen belde ik dan ook oogenblikkelijk Beel op en zei hem dat, óf de
regeering hier positief stelling tegen moest nemen, óf Van Mook machtigen zich te
verdedigen met de middelen, die hij oorbaar achtte. Hij zei toen, dat hij er al
opmerkzaam op was gemaakt en dat men er over dacht Jonkman te laten antwoorden.
Ik kreeg daarna Van Heuven Goedhart op bezoek, die mij het een en ander vertelde
over den Londenschen gang van zaken, o.a. over de wijze, waarop Schmutzer minister
van koloniën was geworden. Van Kleffens en hij hadden in 1944 uitdrukkelijk
bezwaar gemaakt tegen combinatie van de functies van minister van koloniën en
luitenant-gouverneur-generaal, omdat dit beteekende verantwoording van den eenen
broekzak aan den anderen. Gerbrandy maakte toen de verbaasde opmerking ‘Oh,
vindt U dat?’. Na eenige dagen gaf hij te kennen dit standpunt toch te aanvaarden,
waarop hem nog nadrukkelijk werd gezegd nu niet eerst aan Van Mook te vragen
wie er minister van koloniën moest worden, maar zelf een man te zoeken.

1.

2.

Het comité Handhaving Rijkseenheid was een typische representant der buitenparlementaire
oppositie tegen het regeringsbeleid in zake de Indonesische kwestie. Gerbrandy was de
voorman van dit comité. Zie Smit, Het akkoord van Linggadjati, p. 82.
In zijn radiorede had Gerbrandy gezegd dat Van Mook op een persconferentie te Washington
de 7-december rede van de Koningin (zie p. 53, noot 1) buiten haar grenzen had
geïnterpreteerd en dat hij sedert augustus 1945 tot aan het beruchte Linggadjati op deze weg
consequent was voortgegaan.
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Dat teekende volkomen duidelijk de verhouding tusschen Gerbrandy en Van Mook
en nu verwaardigde deze zelfde man zich om over Van Mook alle vuil uit te storten,
dat denkbaar is. Van Heuven Goedhart vertelde verder, dat hij het niet noodzakelijk
vond gebruik te maken van de scènes bij het afscheid van Van Mook, toen deze naar
Brisbane vertrok, waarbij Gerbrandy, eenigszins onder den invloed van een
overvloedig alcoholgebruik, zeer dierbare exclamaties tot zijn vriend Huib richtte.
Ik introduceerde toen Van Heuven Goedhart bij Jonkman met de mededeeling, dat
ik den man bij mij had, die in staat was om hem een aantal zeer pikante
bijzonderheden mede te deelen over de verhouding tusschen Van Mook en den
leugenaar Gerbrandy en dat ik hem adviseerde daarnaar te luisteren, 's Middags kwam
het gesprek tot stand en 's avonds kwam er gelukkig een zeer duidelijke en krasse
verklaring van de regeering, waarin, behalve de laatste intieme bijzonderheden, alle
feiten, die Van Heuven Goedhart vertelde, waren verwerkt1..
Zaterdagmorgen vond een persconferentie plaats. Deze was van vertrouwelijken
aard en gaf de pers een zekeren background omtrent de actueele situatie en het
standpunt van de commissie-generaal. Ik heb daar een vrij openhartige uiteenzetting
gegeven. Er werden wat vragen gesteld, o.a. door Monseigneur Witlox, zooals
gewoonlijk ook o.a. over de vraag in hoeverre de Indonesiërs te vertrouwen zijn. Ik
heb deze vraag beantwoord met de opmerking dat de Indonesiërs ten aanzien van de
Nederlanders precies dezelfde vraag stellen. De bespreking duurde van 10 tot kwart
voor 12 en ik geloof dat deze conferentie wel eenig nut heeft gehad. Ik heb
uiteengezet, dat ook de oppositie een nuttige taak vervult, nl. aan de Indonesiërs
duidelijk maakt, dat de voorstanders van de regeeringspolitiek deze niet maken tot
een zaak met een dubbelen bodem. Had Nederland nl. die overtuiging, dan had ook
Schouten rustig voor kunnen stemmen. Het zwaartepunt lag echter in het betoog, dat
de positie van Nederland, zoowel tegenover de Indonesiërs als inter-

1.

De regering heeft op 3 januari 1947 tegen de aanval van Gerbrandy op Van Mook krachtig
geprotesteerd, onder toevoeging dat, wanneer Gerbrandy destijds reeds wist wat hij thans
over Van Mook meende te moeten zeggen, de vraag mocht worden gesteld waarom hij Van
Mook dan tot februari 1945 als minister van Koloniën en sedert nog als
luitenant-gouverneur-generaal had gehandhaafd en waarom hij zijn toelichting op de rede
der koningin niet had gegeven aan de Staten-Generaal, toen hij deze in een nota op de hoogte
stelde van Eenige hoofdpunten van het regeringsbeleid in Londen.
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's Gravenhage, 28 november 1946. De Commissie-Generaal beraadslaagt met het Kabinet in de
vergaderzaal van het Ministerie van Justitie.
Van links naar rechts op de achtergrond: De ministers Jonkman, Fievez en Van Maarseveen, de
secretaris-generaal der Commissie-Generaal Mr. P. Sanders en de leden der Commissie-Generaal
De Boer, Schermerhorn en Van Poll
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Batavia, 9 januari 1947.
Terugkeer der Commissie-Generaal in Batavia.
Van links naar rechts: Mevrouw Schermerhorn, Schermerhorn en Van Mook.
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Batavia, 9 januari 1947. Begroeting van Schermerhorn door Van Mook bij zijn terugkeer te Batavia.
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Begroeting van Schermerhorn bij terugkeer der Commissie-Generaal te Batavia op 9 januari 1947.
Van links naar rechts: Mr. E. baron van Boetzelaer, Dr. H.N. Boon, Schermerhorn, Van der Plas,
Pas, Mr. J. de Visser, prof. Enthoven en Mr. Boediardjo.

nationaal, ernstig geschaad wordt door de nadrukkelijkheid, waarmede sommige
personen en lichamen hun draai rechtvaardigen door de opmerking, dat het Linggadjati
van de commissie-generaal, neergelegd in de 17 punten, en dat, vastgenageld in de
motie-Romme, twee volstrekt verschillende zaken zijn. Deze opvatting is uiterst
bedenkelijk, omdat de goodwill, die wij door de 17 punten in Amerika verkregen,
voor een groot deel weer teloor zou gaan, indien wij nu een gezicht trekken alsof
Nederland ten slotte toch wat anders heeft aanvaard dan wat oorspronkelijk was
overeengekomen. Ik geloof, dat vooral dit punt door de journalisten goed is begrepen.
Hoe nuttig dit was, leerde mij b.v. ook weer een artikel van Zoetmulder in de
Eindhovensche krant, dat ik Zondagmorgen van mijn vriend Lambert kreeg, waarin
weer zoo'n zelfde soort betoog stond.
Na afloop van de persconferentie gingen wij naar Jonkman voor een laatste gesprek.
Ik kan niet zeggen, dat wij daarvan erg onder den indruk waren. Ik herinner mij er
ten minste nauwelijks iets meer van dan de discussie over den stijl van de
commissie-generaal. Ook mijn scheeve dasje kwam weer boven de tafel. Jonkman
pakte dit wel zacht aan, maar was kennelijk toch ook onder den indruk van zekere
opmerkingen. Ik heb hem duidelijk gezegd, dat in het algemeen het leven in Batavia
zich op een zeer veel lager plan beweegt dan bij ons gebruikelijk is en dat al dit
gekanker uitsluitend een gevolg is van het feit, dat bepaalde politieke tegenstanders
de resultaten van ons werk niet wenschen te aanvaarden en het is een bekende wet
in het politieke leven, dat waar men faalt in het hanteeren van zakelijke argumenten,
men steeds tracht den persoon van den tegenstander als zoodanig aan te tasten. Deze
politiek wordt ook ten aanzien van ons gevolgd en eerlijk gezegd valt het mij
persoonlijk nog mee, dat ik er in dit opzicht nog zoo behoorlijk afkom.
Verder leidde dit gesprek eigenlijk tot geen enkele conclusie. Ik heb nog gevraagd
welke boodschap ik aan Van Mook zal kunnen overbrengen. Dat bleek voorloopig
geen andere te zijn dan dat men zijn brief zeer had geapprecieerd en dat er nog geen
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beslissing was gevallen. Het is alleen uit de gesprekken wel duidelijk, dat dit Kabinet
er niet toe zal overgaan Van Mook speciaal uit te noodigen om aan te blijven. Ik
denk, dat ik dit hem toch maar als mijn persoonlijken indruk zal overbrengen.
Hiermede was het zakelijk gedeelte van ons verblijf in Nederland ten einde en
Zondagmorgen vertrokken wij van Schiphol. Een aan-
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tal journalisten deed natuurlijk een poging om van alles aan de weet te komen. Enkele
dingen heb ik wel gezegd en er is nog een kans, dat ook deze uitlatingen sommige
lieden weer een beetje zullen opwinden. Toen men mij vroeg, of ik de Indonesiërs
te vertrouwen achtte, gaf ik nl. hetzelfde antwoord als op de persconferentie. Ik ben
mij volkomen bewust, dat dit een beetje in strijd is met een opmerking, die Jonkman
Zaterdag tegen ons maakte, nl. dat wij er voor moesten waleen ons niet al te zeer op
het standpunt van de republiek te plaatsen. In zulk een antwoord zit natuurlijk
regelrecht het tegengestelde, maar ik geloof, dat, sprekend in Nederland voor het
goede begrip van het Nederlandsche volk, zulke uitlatingen eenvoudig onvermijdelijk
zijn. Ik weet wel dat er op allerlei punten geen gelijkwaardigheid bestaat, maar juist,
waar het betreft de persoonlijke betrouwbaarheid, ben ik zoo vrij dat te ontkennen.
Er is niets ergers dan een tegenstander in zijn menschelijkheid aantasten en daartoe
is een groot deel van koloniaal Nederland tegenover de Indonesiërs nog altijd bereid.
Al vinden deze lieden dan misschien Slamet wel en Sjahrir niet betrouwbaar, ik ben
zoo vrij zulk een zienswijze niet te aanvaarden.
Er werd mij ook gevraagd wat ik van de situatie in Vietnam dacht in verband met
Indonesië. Ik kon mij daarover natuurlijk niet in algemeene termen uitlaten en heb
mij beperkt tot de opmerking, dat ik hetgeen daar gebeurt niet graag voor mijn
persoonlijke rekening zou nemen. Hetgeen wij op reis, in Bangkok, van den heer
Steenstra Toussaint, onzen zaakgelastigde aldaar, die regelrecht uit Parijs kwam,
vernamen, bevestigde dezen indruk ten volle. Frankrijk speelt in Indo-China een
dubbelharige politiek en waarschijnlijk de Annamieten eveneens. Wat hierbij oorzaak
en wat gevolg is, laat ik maar buiten beschouwing, hoewel het natuurlijk van het
grootste belang is. Voor ons trek ik er echter de conslusie uit, dat iedere
dubbelhartigheid in de Nederlandsche politiek ontoelaatbaar is.
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III De ondertekening van het akkoord
Woensdag, 15 Januari 1947, 7 uur
De reis terug naar Batavia heeft weinig bijzonderheden opgeleverd. Meer dan op
vorige vliegtochten heb ik gelezen en wel dit keer in het Indisch Memorandum van
Du Perron1.. Met welk een critischen blik heeft deze schrijver de Indische samenleving
bezien. Voor hen, die thans nog propageeren dat het koloniale tijdperk al vóór 1940
voorbij was, is het lezen van dit werk uitermate nuttig. Het toont hoe zelfs de blanke
samenleving heeft geleden, meestal zonder het zelf te beseffen, onder de
cultuurloosheid van een koloniale wereld. Ik ben er een beetje door teruggekomen
van mijn bittere opmerking aan het adres van den oud-procureur-generaal Vonk2..
Een gesprek met De Boer bevestigde mij dat. Immers, het vooroorlogsche regime in
Indië was er op berekend dat men liever voorkwam dan genas, d.w.z. elk
nationalistisch grassprietje, dat men zag opkomen, werd uit den dorren grond
getrokken, alvorens het kon opschieten en zaad voortbrengen. Het is duidelijk, dat
men zulk een stelsel alleen consequent kan toepassen en nooit op gematigde of
verlichte wijze. Of men oefent exorbitante rechten uit, óf men schaft ze af. Daar
tusschenin woont eigenlijk geen volk. In zooverre moet ik ook een man als Vonk
verontschuldigen. Hij is slechts de armzalige exponent van een stelsel geweest. Van
het standpunt van vandaag uit gezien, vertegenwoordigt hij een stem van over het
graf.
Buitengewoon treffend is in dit boek de brief aan Sjahrir3., waarin hij zijn terugkeer
naar Nederland rechtvaardigt4.. Dezer dagen vroeg ik aan Sjahrir of hij Du Perron
persoonlijk kende. Dit bleek niet het geval te zijn, omdat Sjahrir in dien tijd in de
verbanning

1.
2.
3.
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E. du Perron, Verzameld werk, deel VII, p. 5-131.
Zie p. 178.
E. du Perron, Verzameld werk, deel VII, p. 124-131.
Du Perron, die eind 1936 naar Indonesië was vertrokken, is vandaar in juli 1939 teruggekeerd,
omdat hij zijn verblijf aldaar niet kon verantwoorden: d.w.z. zich geheel aan de kant der
Indonesiërs te scharen, zonder verraad te plegen jegens Nederland.
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leefde1.. Deze brief is verschenen in het blad Kritiek en Opbouw2..
Het eenige politieke moment werd ons op deze reis bezorgd door een uitnoodiging
van Killearn om een dag in Singapore te blijven en dus een vliegtuig over te slaan.
Wij kregen deze uitnoodiging telegrafisch in Bangkok, doch hebben daarvoor
vriendelijk bedankt. Wij namen aan, dat het goed bedoeld was, maar zonder twijfel
zou dit in Nederland een uiterst slechten indruk hebben gemaakt. Toen wij echter
Woensdagmorgen in Bangkok vier uur vertraging hadden ten gevolge van mist en
daardoor toch in Singapore moesten overblijven, hebben wij de uitnoodiging van
Lord Killearn, ons op het vliegveld door zijn adjudant overgebracht, aanvaard en bij
hem gelogeerd. Het was zeer prettig, hoewel de gezondheidstoestand van het echtpaar
Killearn slechts zeer matig was. Natuurlijk was het de bedoeling van den ouden heer
om ook op politiek gebied wat wijzer te worden. Vandaar, dat hij na de thee het zoo
draaide dat Van Poll met Lady Killearn uit wandelen ging en ondergeteekende met
hem, terwijl De Boer zich op zijn kamer had teruggetrokken. Killearn had met
Nieuwjaar van Soekarno een brief gehad en van Sjahrir een meer uitvoerige. Deze
had daarin zijn nood geklaagd over den gang van zaken. Ik heb hem het een en ander
verteld over de behandeling in het parlement en over onze toelichting, doch hij bleek
reeds door Sir Neville Bland van een en ander op de hoogte te zijn gesteld. 's Avonds
na het diner heb ik hem in aanwezigheid van de beide andere leden nog gezegd, dat
er groote kans zou zijn, dat wij, indien het tot onderteekening kwam, zouden afzien
van een plechtige onderteekening in een plenaire zitting onder zijn voorzitterschap3..
Ik motiveerde dat met de militaire situatie, zooals die op het oogenblik is.
Het andere politieke gesprek op deze reis hadden wij in Bangkok gevoerd met den
tijdelijk zaakgelastigde aldaar, den heer Steenstra Toussaint. Wij informeerden ons
omtrent Indo-China en Frankrijk. Hij had een paar maanden tevoren Frankrijk verlaten
en bevestigde ronduit den indruk, dien ik van de Fransche politiek in Indo-China had
gekregen en waaraan ik op Schiphol voorzichtig uitdrukking

1.
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Sjahrir is van maart 1935 tot februari 1936 in het concentratiekamp Tanah Merah (Boven
Digoel), sedert op Banda-Neira geïnterneerd geweest, waar hij tot begin 1942 heeft verbleven.
Onafhankelijk democratisch tijdschrift van Nederlandse en Indonesische intellectuelen in
Indonesië, opgericht door D.M.G. Koch in februari 1939.
Zie p. 118.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

205
had gegeven. Hij stelde vast dat op het oogenblik het Fransche volk in groote massa
bepaald anti-militairistisch is en dat in Fransche families de neiging om hun kinderen
offlcier te laten worden, zooals voor den oorlog nog vaak het geval was, vrijwel niet
meer bestond. Hiertegenover leefde er natuurlijk, in de eerste plaats in de sfeer van
de legerleiding en daarnaast ook in de departementen, nog een groote groep lieden,
die voortwerken op de vooroorlogsche traditie. De admiraal d'Argenlieu, die in
Augustus was teruggeroepen en waarvan het vaststond, dat hij niet meer zou
terugkeeren, behoort tot deze conservatieve groep. Het feit echter, dat Frankrijk
eenigen tijd geen Kabinet heeft gehad, heeft aan de ambtenarij de gelegenheid gegeven
om d'Argenlieu weer terug te sturen. Het wantrouwen aan Annamietische zijde is
daardoor op zichzelf reeds versterkt, maar eveneens door allerlei conservatieve
maatregelen. Van een werkelijk accoord, zooals in ons geval is gesloten, is daar
verder eigenlijk geen sprake geweest, zoodat het niet zulk een groot wonder is dat
de zaak in Indo-China is mis geloopen. Foster Haily, een Amerikaansch journalist
van de New York Times, die zoo juist uit Indo-China is aangekomen en thans in
Djocja vertoeft, heeft dan ook dezer dagen tegen Van Mook verklaard dat, naar zijn
stellige overtuiging, de Franschen in Indo-China niet meer overhouden dan de steden
Hanoi en Saigon en verder hun invloed in dat land vrijwel kwijt raken. Dat klinkt
misschien wat somber, maar het is in ieder geval aan Nederland een waarschuwing
om geen politiek met een dubbelen bodem te voeren.
Nu onze aankomst op Donderdag, 9 Januari, 's morgens om 11 uur in Batavia. Wij
werden natuurlijk afgehaald door onze vrouwen en Dr. Van Mook, vergezeld van
een belangrijk gedeelte van zijn medewerkers. Ik reed betrekkelijk snel met mijn
vrouw en Van Mook in diens auto weg. Al vrij gauw kwam de opmerking: ‘Deze
weken hebben mij drie jaar van mijn leven gekost’. In dit zinnetje lag alle spanning
en alle verwijt over ons wegblijven tegelijk opgesloten. Tegen twaalf uur ben ik
daarom even naar hem toegegaan om in een gesprek onder vier oogen over en weer
wat uit te praten. Ik heb hem in de eerste plaats gezegd, dat wij, behalve het
Kamervotum, buitengewoon weinig positiefs hebben meegebracht naar Batavia. Ik
heb tegenover hem ook aan onze teleurstelling daarover wat lucht gegeven. Dat het
achteraf niet heelemaal verkeerd is geweest om op 5 Januari maar weg te gaan, is
heden ten dage duidelijk, omdat wij van al de ons beloofde stukken, nu, op 15 Januari,
nog
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geen enkel hebben ontvangen. Ook op den door hem gezonden brief over zijn
persoonlijke positie1., aangevuld door mijn mondelinge mededeeling namens hem
aan Jonkman, kon ik hem geen ander antwoord geven dan dat Jonkman zijn brief en
de wijze van behandeling van dit vraagstuk zeer op prijs had gesteld. Ik heb hem
toen als mijn persoonlijke indruk gezegd, dat ik niet verwachtte dat dit Kabinet er
toe zou overgaan hem uitdrukkelijk te vragen na een verlofperiode aan te blijven.
Zijn antwoord hierop was heel duidelijk: ‘Dan doe ik ook later niet meer mee en ga
mijn eigen wegen’. Bovendien verlangde hij wel eenigszins naar het schrijven van
het door hem beraamde boek, waarin alle objectieve informaties over de geschiedenis
van Nederlandsch-Indië tusschen Mei 1940 en dit oogenblik aan de hand van de
stukken een plaats zullen vinden2.. Wij kregen het in dit verband ook over Gerbrandy.
Weliswaar verheugde hij zich over de actie van de regeering3., maar hij meende dat,
indien de stukken op tafel zouden komen, dit voor Gerbrandy bepaald vernietigend
zou worden. Hij liet mij o.a. het telegram zien, dat hij in 1944 in Brisbane had
ontvangen en waarin Gerbrandy mededeeling deed van het besluit van het Kabinet
om de functies van minister van koloniën en luitenant-gouverneur-generaal, zooals
er staat: ‘overeenkomstig Uw wensch’, weer te scheiden. Wel drie keer staat er in
dat telegram, dat het de wensch van Van Mook was om niet gelijktijdig
luitenant-gouverneur-generaal en minister te zijn en de klap op de vuurpijl is dat het
aan Van Mook werd overgelaten in welke functie hij wenschte aan te blijven. De
redactie van het telegram verraadt duidelijk een zekere vrees dat Van Mook dit maar
beroerd zou vinden en misschien wel zou wegloopen. Vandaar, dat er drie maal in
dit telegram wordt gememoreerd, dat Van Mook zelf deze oplossing eigenlijk wilde.
Nu, twee jaar later, doet Gerbrandy het Nederlandsche volk er mededeeling van, dat
hij in 1942 al wist dat deze zelfde Van Mook politiek onbetrouwbaar was. Men moet
maar durven!
In dit gesprek met Van Mook kwamen wij ook even op de politieke situatie in de
republiek, doch dat was slechts een eerste aanloop voor een gesprek met de volledige
commissie, waarvan wij afspraken dat dat 's middags om half vijf zou plaats vinden.
Tijdens dit onder-

1.
2.

3.

Brief van 16 oktober 1946.
Voor het schrijven van dit boek ‘Indonesië, Nederland en de wereld’ zou Van Mook eerst
tijd vinden na zijn aftreden als luitenant-gouverneur-generaal op 2 oktober 1948. Het is in
februari 1949 verschenen.
Zie p. 200, noot 1.
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houd kwam De Boer ook even om den hoek van de deur kijken, maar Van Mook gaf
hem te kennen dat hij eerst met mij persoonlijk wilde praten. Ik heb dit later aan De
Boer uitgelegd en ik geloof, dat hij dat wel begreep.
In de middagbespreking kwamen de toestanden in Nederland, zoowel als in
Indonesië, ter sprake. In welken zin wij de gebeurtenissen in Nederland beschreven,
behoeft hier niet te worden herhaald; op vorige bladzijden van dit verslag1. ligt dit
voldoende vast. Ten aanzien van Indonesië vertelde Van Mook ons het een en ander
over den achteruitgang in den militairen toestand, vooral na de rede van Soedirman
op 26 December. Terwijl vóór dien datum op Sumatra alles betrekkelijk nog rustig
was, schijnt het dat deze redevoering, waarin een tirade voorkomt: ‘Wij zullen niet
enkel antwoorden met een protest op papier, maar ook met daden’, verder: ‘Wij
moeten tegenover de realiteit ook realiteit plaatsen’, en eindigend met de woorden
‘Geeft acht, voorwaarts, marsch’, op Sumatra is opgevat als een bevel om den strijd
te hervatten. Aangegane overeenkomsten werden opgezegd en in Medan, Palembang
en Padang werden wij op zoodanige wijze aangevallen, dat hierop slechts één
ondubbelzinnig antwoord mogelijk was. In Palembang is van deze gelegenheid
gebruik gemaakt om de geheele stad te bezetten en een gebied rond er om heen met
een straal van 20 K.M. Daardoor is daar ter plaatse een onhoudbare toestand, dien
de Engelschen er hadden achtergelaten, tot een uit militair oogpunt houdbare gemaakt.
Nu komt echter als belangrijke punt achteraan, dat Van Mook overal order heeft
gegeven om het contact met het republikeinsche civiele bestuur te bewaren. In
Palembang is daarom de republikeinsche resident Isa weer in zijn functie hersteld.
In Medan geschiedde hetzelfde. Het belangrijke is gelegen in het feit, dat daardoor
tot uitdrukking komt dat de strijd niet gaat tegen de republiek als staatkundige
verschijningsvorm, doch slechts tegen hen, die de samenwerking zooals die is
geprojecteerd, wenschen te saboteeren. De luitenant-gouverneur-generaal wees er
op dat slechts deze politiek ons kan behoeden voor verschijnselen, zooals thans in
Indo-China zichtbaar worden.
Het spreekt vanzelf, dat wij in dit gesprek ook zeer breedvoerig terugkwamen op
hetgeen in de Tweede Kamer is gebeurd, en vooral op het gebrek aan contact tusschen
Nederland en Batavia gedurende

1.

Zie hoofdstuk II.
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de weken, dat wij afwezig waren. Van Mook zette uiteen waarom hij geen andere
houding kon aannemen dan beslissingen van politieken aard zooveel mogelijk uit te
stellen. Den Pasar was om die reden verschoven1. en hij moest tot zijn spijt zeggen,
dat, toen hij in Den Pasar arriveerde, de stemming van de verschillende afgevaardigden
uitermate slecht was. Slechts geleidelijk is het gelukt deze te verbeteren. Er was in
Den Pasar een vrij sterke republikeinsche inslag, doch de kregelige stemming ter
plaatse, die bij deze groep vanzelfsprekend is, was - als gevolg van de ontvangst van
Linggadjati in Nederland - ook op anderen overgeslagen. Wel was merkwaardig, dat
het bericht van de aanneming van Linggadjati door de Tweede Kamer in Den Pasar
zulk een enthousiasme had gewekt. Van Mook vermoedde wel dat het niet tot ons
was doorgedrongen, dat dit bericht daar aankwam 's avonds om elf uur en dat toen
verschillende van de afgevaardigden nog uit hun bed waren gekomen om hem geluk
te wenschen met dit resultaat. Deze aanneming gaf in Den Pasar een groote opluchting
en er is ook practisch geen enkele stem tegen Linggadjati vernomen2..
In deze bespreking werd overeengekomen, dat de voorzitter den volgenden dag
Sjahrir zou telefoneeren. Inderdaad deed ik dat op Vrijdag. Het bleek mij, dat zijn
gezondheid niet al te best was. Wij maakten een afspraak, dat hij 's avonds om negen
uur bij mij zou komen. De bedoeling was niets anders dan een persoonlijke
ontmoeting. Hij vroeg of hij een aantal van zijn menschen mee zou nemen, doch ik
wimpelde dat af en zei dat ik het liever eerst particulier deed en dat ik ook van mijn
kant alleen zou zijn.
Nu had Vrijdagmorgen de commissie-generaal onderling een soort bespreking,
vergadering kon men het niet noemen. Het werd mij daarin volkomen duidelijk, dat
de commissie er als zoodanig op dat moment nog niet erg veel lijn in zag. De Boer
was kennelijk in een stemming dat wij er maar op moesten slaan, een stemming, die
naar mijn overtuiging voor een gedeelte ook veroorzaakt wordt door een zekere
teleurstelling over den gang van zaken niet alleen, maar ook door de critiek, die op
de commissie-generaal en haar leden, inclusief De Boer, wordt uitgeoefend. Ook
ikzelf was in een eenigszins geprikkelde stemming en toen Van Poll plotseling de
rede van Romme als het ideaal van de Indonesische politiek scheen voor te
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Zie p. 142, noot 1. De conferentie te Den Pasar is op 18 december 1946 bijeengekomen.
Vgl. Van Mook, Indonesië, Nederland en de wereld, p. 162-163.
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staan, ontplofte ik en zei dat ik het van den man, die in April het artikel schreef over
‘De week der schande’1., onmogelijk kon aanvaarden dat hij nu als zedemeester optrad
tegenover al diegenen, die op het standpunt staan dat Linggadjati niet zuiver een
ideaal representeert, maar ons min of meer is afgeperst. Ik voelde daarin een vorm
van schijnheiligheid, die ik onmogelijk voor mijn rekening zou kunnen nemen. Na
afloop van de bespreking heb ik aan Van Poll nog eens duidelijk gezegd dat ik in
deze heele houding een element voel, dat mij persoonlijk uitermate sterk raakt.
Immers verleden jaar had ik het spreken met de republiek mede voor mijn
verantwoordelijkheid en vandaag zeg ik dat wij nu eigenlijk, door de feiten gedrongen,
verder gaan dan technisch-organisatorisch verantwoord is. Hetgeen wij doen is, naar
mijn vaste overtuiging, wel degelijk de weg van het kleinste kwaad, al ben ik dan
ook bereid om dezen term in de toekomst niet meer te gebruiken.
Een tweede uitlating mijnerzijds in deze bespreking, die de heeren niet konden
aanvaarden, was dat ik meende de republikeinsche delegatie er op te kunnen wijzen
dat het Nederlandsche volk een koloniale oorlog, zooals zij ons in de schoenen schuift,
niet zou aanvaarden, omdat naar mijn stellige overtuiging een algemeene staking,
op zijn minst in Amsterdam, daarvan het resultaat zou zijn. Alleen de series
stommiteiten en provocaties, die de republikeinen op het oogenblik bedrijven, zouden
Nederland er toe kunnen brengen militair in te grijpen, zonder dat dit, behalve dan
misschien bij de communisten, reacties te voorschijn zou brengen. Het bleek mij dat
mijn collega's deze openhartigheid niet konden aanvaarden en van deze gedachte
kennelijk schrokken. Ik vind dat eenigszins kinderlijk, omdat het natuurlijk vast staat
dat de republikeinsche delegatie van de Nederlandsche politiek in dit opzicht vrij
behoorlijk op de hoogte is. Ik memoreerde nog een brief van Slotemaker de Bruïne
aan Setyadjit, die ik zelf had meegenomen en waarvan ik zeker was, dat deze
informaties bevatte over de politiek in Nederland, in het bijzonder aan de linkerzijde.
Trouwens, daar ben ik niet als koerier voor noodig. Toch zouden deze paar
ontboezemingen mijnerzijds later vrij vervelende gevolgen blijken te hebben.
's Middags hadden wij een gesprek met Dr. v.d. Velde, den coördinator voor
Sumatra, die ons een gedetailleerd overzicht gaf van al hetgeen er in de paar laatste
critieke weken op Sumatra is

1.

Het op 15 april 1946 in De Volkskrant verschenen artikel, zie p. 181.
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voorgevallen. Hierbij bleek weer eens, hoe moeilijk het voor onze menschen is om
een goede maatregel ook goed uit te voeren. Indien het aan den militairen commandant
zou hebben gelegen, zou de actie in Medan op een zoodanig tijdstip zijn ingezet, dat
wij daardoor een belangrijk gedeelte van ons gezicht zouden hebben verloren. Nu
kon het via de civiele lijn en een telegram van Van Mook juist nog worden gestuit.
Over kleine dingen, als over het verbod tot dragen van iets, dat op een uniform lijkt
en het zich laten uitkleeden van Indonesiërs, die zulke kleedingstukken dragen, spreek
ik daarbij nog maar niet en evenmin van misselijke maatregelen als het laten inslikken
van republikeinsche insignes en dergelijke dingen. Nog altijd komt dat voor en het
Chineesche veiligheidscorps in Medan, dat uit den aard der zaak vol wraakgevoelens
is, speelt in dit opzicht een bedenkelijke rol. Ik kreeg voor de zooveelste maal
bevestigd dat deze Dr. v.d. Velde tot het beperkte aantal ambtenaren behoort, dat de
politiek, zooals die gevolgd wordt, met overtuiging in toepassing brengt, terwijl hij
daarnevens toch de tact heeft om ook met de militaire autoriteiten op redelijken voet
te blijven. Het oordeel, dat ik echter al vroeger van Engelsche zijde over den kolonel
Scholten in Medan kreeg, wordt in een onderhoud als dit wel bevestigd.
's Avonds na den Delftschen borrel in de Harmonie, waar ik met een club
Delftenaren gezellig heb gegeten en ook de politieke stemming bij sommige menschen
mij belangrijk meeviel, kwam om negen uur Sjahrir. Wie schetst echter mijn verbazing
en ergernis, toen, zonder daarover tevoren met één woord met mij te hebben
gesproken, de heeren De Boer en Van Poll het hoofd om de deur staken en zichzelf
introduceerden. Ik heb mijn ergernis blijkbaar een beetje laten merken, want den
volgenden avond, toen ik bij Sjahrir was, zei hij tegen mij: ‘Je vond het kennelijk
niet pleizierig, datje beide collega's zonder meer de deur instapten’. Ik heb hem toen
inderdaad geantwoord, dat dit tegen de afspraak was en dat ik vond, dat zij mij
tegenover hem een figuur lieten slaan, omdat wij hadden afgesproken dat het een
particulier gesprek zou zijn onder vier oogen.
Nu werd het natuurlijk min of meer een politiek gesprek met beschouwingen over
den toestand, waarin Sjahrir zich in zijn eentje in een onpleizierige positie moest
voelen. De stemming was echter tegenover hem geenszins onvriendelijk. Ook hij
was voor ons precies dezelfde als tevoren. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik mij van de
details van dit gesprek op het oogenblik, na enkele dagen, betrekkelijk weinig positiefs
meer herinner. Wij hadden natuurlijk al wel eeniger-
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mate een overzicht van hetgeen was geschied, maar geen van de heeren bevond zich
toen nog in een alarmistische stemming.
Eén ding stond bij mij natuurlijk wel vast. Ik kon deze vertooning onmogelijk op
mij laten zitten en daarom sprak ik bij het uitlaten van Sjahrir met hem af, dat ik den
volgenden dag, dus Zaterdag tegen zessen, bij hem een tegenbezoek zou brengen.
Ik begrijp in de wereld niet, waarom mijn beide ambtgenooten zich tot dezen stap
hebben laten verleiden en niet hebben begrepen dat het in de omstandigheden, waarin
zij zich bevonden, ook voor hen ging om de keuze van het kleinste kwaad. Dat zij
tegenover den Oosterling hun voorzitter zijn gezicht onder geen enkele omstandigheid
mochten laten verliezen, had hun vóór alles duidelijk moeten zijn. Dat zij dat niet
hebben begrepen, is misschien de grootste fout naast die, welke schuilt in het feit,
dat zij tegenover de tegenpartij openlijk een verschil in de Nederlandsche delegatie
hebben weggegeven. Ook al zouden zij overtuigd zijn geweest, zooals zij inderdaad
waren, dat particuliere gesprekken van Sjahrir en mij in de huidige omstandigheden
ongewenscht zijn, dan nòg hadden zij het risico van dit eerste gesprek moeten
aanvaarden, omdat de kwade kansen, die daarin zaten - gezien het verleden - bepaald
belangrijk kleiner waren dan de zekerheid van het ongeluk, dat zij thans hebben
aangericht. Zij hebben nu ongewild het vreemde effect bereikt, dat zij mij
psychologisch dichter bij Sjahrir hebben gebracht, omdat er door de vertrouwelijkheid
tusschen hem en mij inzake dit eene punt, dat een tegenstelling vormt tot mijn beide
collega's, een element van gemeenschappelijkheid is geschapen. Natuurlijk zal ik
mij hiertegen weten te verzetten, maar het bewijst hoe slechte psychologen de beide
andere heeren in wezen eigenlijk zijn op het moment, dat de omstandigheden een
zekere hoeveelheid tegenwind produceeren.
Het gesprek op Zaterdagavond met Sjahrir was openhartig en wel goed. Ik heb
hem vooral nog eens op het hart gebonden, dat ik van de reactie van een man als
Sjarifoedin meer onder den indruk ben dan van eenige andere akeligheid, die in dezen
tusschentijd heeft plaatsgevonden. Hij zelf staat op het standpunt, dat zulke dingen
niet zouden zijn gebeurd, indien de commissie-generaal in dit land zou zijn gebleven
en indien wij regelmatig contact hadden kunnen behouden. Het wantrouwen is aan
republikeinsche zijde hoog opgelaaid en bepaalde elementen hebben iedere
gelegenheid, die er van onzen kant voor het aanwakkeren er van werd geleverd,
dankbaar aangegrepen.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

212

Zaterdag, 18 Januari, 2 uur en later
In datzelfde gesprek met Sjahrir, dat dus nu een week geleden plaats vond, heb ik
nog eens nadrukkelijk ook op zijn verantwoordelijkheid gewezen voor hetgeen er
gebeurt. Het blijft voor mij vandaag meer dan ooit waar, dat de goede gang van zaken
in dit land berust in de handen van slechts enkele menschen, waarbij er dan naast
ons nog allerleilieden staan, die bereidzijn om deze handen te binden. In de afgeloopen
week ben ik over dat feit wel eens wanhopig geweest, maar eerlijk gezegd ben ik
daar op het oogenblik weer volkomen overheen en weet ik zeker, dat, tusschen al
deze weifelende menschen, opnieuw de kans groot is om zelf, indien ik slechts de
uiterste zelfbeheersching aan den dag leg, weer de kaarten van dit spel volledig in
handen te krijgen.
Toen ik met Sjahrir over Sjarifoedin sprak, zei hij het op prijs te stellen, indien ik
eens met dezen een gesprek onder vier oogen zou willen hebben. Hij verwachtte
daarvan een verbetering van de stemming van Sjarifoedin. Ik controleerde bij hem
ook nog even de verhoudingen aan militaire zijde. Hij bevestigde inderdaad, dat
Soedirman uit militair gezichtspunt ondergeschikt was aan president Soekarno en
alleen administratief en uit budgetair oogpunt aan den minister van oorlog. Dit is
dus de zuiver autoritaire constructie. Hiermee bracht ik ook in verband de verwarring
omtrent de vraag of het cease fire nu is afgegeven of niet. Sjahrir vertelde dat drie
dagen, nadat Soedirman in het publiek had ontkend, dat hij deze order zou hebben
gegeven, Sjarifoedin deze zou hebben uitgevaardigd. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik
dat een twijfelachtige geschiedenis vind en dat de heeren dan toch worden
uitgenoodigd om ons een afschrift van dat bevel en liever nog het origineel te toonen.
Is echter de bovenvermelde verhouding juist, dan kan deze order van Sjarifoedin ook
geen enkele kracht hebben gehad en lijkt het mij daarom onwaarschijnlijk, dat hij
deze zou hebben gegeven. Ik zou dan hoogstens de algemeene verwarring in de
gezagsverhoudingen aan republikeinsche zijde als verklaring kunnen aanvoeren voor
deze daad, waarmede Sjarifoedin zijn bevoegdheid zou hebben overschreden.
Sjahrir uitte tegen mij overigens meer bezwaren over den gang van zaken in
Buitenzorg, dan over die in het bijzonder in Palembang en Medan. Aan de hand van
hetgeen ik 's morgens in de vergadering van de commissie-generaal met Spoor en
Pinke had gehoord, leek
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mij dat niet heelemaal onwaarschijnlijk, maar ik heb mij daarbij van verder
commentaar onthouden, omdat ik uit den aard der zaak de details onvoldoende ken.
Wij zijn in dit gesprek tot de conclusie gekomen, dat er maar één weg is, die weer
uit het moeras kan voeren, nl. de Nederlandsche en Indonesische instanties
samenbrengen en de wederzijdsche verwijten aan de hand van de feiten verifieeren
en trachten aldus tot een oplossing te komen. Hij aanvaardde dit volkomen.
Merkwaardig was wel, dat hij niet sprak over bemoeienis van de Engelschen en dat
ook in de geheele publieke discussie, die in de afgeloopen dagen over de schendingen
van het bestand van republikeinsche zijde heeft plaats gevonden, op deze mogelijkheid
evenmin is gezinspeeld. Ik heb eenig vermoeden, dat de heeren dan toch in het
gedrang zouden komen en dit wat al te duidelijk inzien.
Op Zaterdagmorgen, 11 Januari, had de commissie een vergadering met de militaire
heeren, generaal Spoor, generaal Buurman van Vreeden, vice-admiraal Pinke en de
kapiteins ter zee Willinge en zijn opvolger Kist. De bedoeling van deze vergadering
was om de commissie-generaal een inzicht te geven in de militaire situatie, zooals
die is gegroeid en, indien mogelijk, een richtlijn voor toekomstig handelen vast te
stellen. De discussie draaide hoofdzakelijk om de activiteit van het leger. Alle
besprekingen over demarcatielijnen zijn vrijwel op een mislukking uitgeloopen. Na
heel veel gepraat heeft generaal Spoor deze op een gegeven moment eenzijdig moeten
vaststellen. De Indonesiërs hebben zich daaraan echter niet gehouden. Naar aanleiding
daarvan is er weer gepraat en heeft de bekende reis van Dr. Idenburg en generaal
Buurman van Vreeden met Sjarifoedin en Oerip op Java plaats gevonden. Ook dit
leverde niets op en Sjarifoedin heeft moeten erkennen, dat hij zijn menschen niet
heeft kunnen overtuigen. Uit dezen gang van zaken blijkt, dat wij ten slotte tot een
eenzijdige vaststelling van demarcatielijnen hebben moeten overgaan, nadat wij
zonder resultaat gedurende twee en eenhalve maand hadden gepraat en zonder dat
in dien tijd het cease fire van Indonesische zijde was gegeven. Generaal Spoor merkte
terecht op dat het bestand zelf een lichtpunt is geweest, de uitvoering er van was
echter nagenoeg over de geheele linie teleurstellend. Over de te volgen politiek was
de vergadering het geheel eens. Wij zullen de republiek duidelijk moeten
waarschuwen, dat wij in een geval als Soerabaja de agressie niet langer wenschen
te verdragen en dat, indien deze niet ophoudt, van Neder-
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landsche zijde militaire maatregelen zullen worden genomen, die aan zulk een
activiteit een gewelddadig einde bereiden.
De Boer bracht aan het slot van deze vergadering al wel even de mogelijkheid ter
sprake van een volledige bezetting van Java, die noodzakelijk zou kunnen worden,
indien Soedirman in zijn scherpe houding zou blijven volharden. Generaal Spoor
antwoordde, dat met de voorbereiding van zulk een actie toch minstens twee maanden
te voren moet worden begonnen, doch dat - m.i. zeer terecht - t.z.t. een operatie met
beperkte doelstelling voldoende zal kunnen zijn. De bezetting van Malang en
Modjokerto van Soerabaja uit zou reeds een zeer groote uitwerking hebben. Met
betrekking tot deze politiek is het vermeldenswaard dat ik vandaag, dus 18 Januari,
als voorzitter der commissie-generaal, aan de Nederlandsche en Indonesische hoofden
van de delegaties in de bestandscommissie, Idenburg en Sjarifoedin, een brief heb
gezonden, met de mededeeling dat de republikeinsche regering de constante
beschieting van Soerabaja en Semarang met artillerie tot een einde moet brengen en
dat anders de commissie-generaal aan den landvoogd in overweging zal geven langs
den weg van militaire maatregelen aan dezen toestand een einde te maken. Deze
brief is in afschrift gezonden aan Van Mook en aan Sjahrir, waarbij laatstgenoemde
verzocht wordt Sjarifoedin zoo snel mogelijk van den inhoud van dezen brief in
kennis te stellen. Ik vermoed, dat dit wel a.s. Maandag zal gebeuren als Sjarifoedin
uit Djokja hier komt. Zonder twijfel zal deze brief bij de republikeinen eenige
opschudding veroorzaken, maar het is de consequentie van hun eigen daden en van
de politiek, zooals wij die in de vergadering van 11 Januari hebben uitgestippeld en
die ook persoonlijk mijn volledige instemming heeft. Aan de hand van deze
bespreking zal Van Mook een legerorder opstellen voor de commandanten, die deze
politiek toelicht, terwijl een uitvoeriger memorandum zal worden opgesteld voor de
legerleiding. Dit stuk heeft Van Mook in het begin van deze week inderdaad gemaakt
en hebben wij daarna eenigszins omgewerkt en wat overzichtelijker gemaakt. Het
wil mij voorkomen, dat het nu een duidelijk document is geworden. Het is ook aan
Jonkman gestuurd als bijlage bij een brief, waarop ik hieronder misschien nog terug
kom.
In het algemeen moet ik zeggen, dat Spoor in besprekingen als deze blijk geeft
van opvattingen, waarmee ik het van harte eens kan zijn. Het is best mogelijk, dat
hij tegen zijn eigen mannetjes een eenigszins ander geluid laat hooren. Ieder mensch
wordt nu een-
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maal min of meer mede bepaald door zijn omgeving, maar bij de vaststelling der
richtlijnen, zooals in onze vergadering geschiedt, is hij zeker geen oppositioneel
element. De huidige bewering van de republiek, dat er twee politieke lijnen zijn, die
van Van Mook en die van Spoor, zijn aan de hand van een vergadering als deze met
volle overtuiging tegen te spreken.
Ten aanzien van Pinke ligt deze zaak volkomen anders, zooals ook trouwens wel
is gebleken uit de Kerstboodschap van beide heeren, waarvan die van Spoor heel
goed en die van Pinke miserabel dom was. De Marine is in dit opzicht nu eenmaal
belangrijk lastiger.
Den volgenden Zondagmorgen werd ik op de voorgalerij aangeschoten door De
Boer, die tegenover mij begon over mijn bezoek aan Sjahrir. Hij meende, dat dit
onjuist was. Ik heb hem daarop natuurlijk geantwoord, dat de wijze, waarop zij het
Vrijdagavond tracteerden, nog onjuister was en dat zij mij eenvoudig gedwongen
hadden om Zaterdagavond een tegenbezoek aan Sjahrir te brengen. Ik heb hem bij
deze gelegenheid gevraagd of dit misschien een nieuwe tactiek was, die de heeren
toepasten op order van Den Haag. Hij heeft dit ten stelligste ontkend. Ik ben wel
bereid om dat te gelooven, maar een zekere hoeveelheid gestook tegen
ondergeteekende kan misschien toch wel eenigen invloed hierop hebben gehad.
Immers, vóór ons vertrek hebben de heeren er nooit een enkele opmerking over
gemaakt, zoodat het mij nu bepaald onbegrijpelijk voorkwam, tenzij zij het vertrouwen
in den voorzitter om een of andere reden hadden verloren. Toen kwam De Boer met
dat verhaal over mijn uitlating in de eerste bespreking met betrekking tot de kans op
het staken. Later zou ik in een vergadering van de commissie-generaal dit argument
ook van Van Poll nog eens te hooren krijgen. Het wil er bij mij onmogelijk in, dat
dit het eenige argument is. In ieder geval maakte een gesprek als dit mij ook wel
weer duidelijk, dat ook binnen de commissie-generaal de situatie belangrijk moeilijker
is dan voor ons vertrek. Het is uitermate lastig precies vast te stellen, welke daarvan
eigenlijk de oorzaken zijn. Veel haalde dit gesprek niet uit; mijn indruk was toen al,
dat De Boer met de geheele zaak min of meer om de hals zit.
Maandag, 13 Januari, was de groote dag voor den staat Oost-Indonesië. 's Middags
om vier uur in het gebouw van den Raad van Indië in het Hertogspark een plechtige
zitting van het Kabinet met een soort inaugureele rede van den president Soekawati,
van den premier Nadjamoedin en daarna een rede van Van Mook. 's Avonds
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receptie in het receptie-paviljoen van Hotel des Indes. Persoonlijk was de geheele
plechtigheid mij wat te Nederlandsch. Ik kan mij voorstellen, dat, met het oog op
het publiek, de meerderheid der gesproken woorden Nederlandsch was, maar het
feit, dat er geen enkel Indonesisch zinnetje is uitgesproken, maakte op mij toch een
eenigszins bedenkelijken indruk. Tegenover de republiek is de staat Oost-Indonesië
even goed al een zwak geval en staan zijn bestuurders onder verdenking een functie
te vervullen bij de gratie van het Nederlandsch-Indisch gouvernement. Dat is slechts
ten deele juist, want dat zij deze functie vervullen wordt voor een gedeelte ook
veroorzaakt door de motorische kracht, die de nationalistische en gedeeltelijk
republikeinsche beweging in het gebied van Oost-Indonesië zelf veroorzaakt. Met
het oog op deze laatste omstandigheid is het voor deze bestuurders noodzakelijk hun
nationalistisch Indonesisch karakter vooral niet te verloochenen. Zeker, de toespraak
van Soekawati was in dit opzicht wel goed. Hij sprak over het groote Indonesische
vaderland, waarvan ook Oost-Indonesië een deel uitmaakt. Vraagt men zich af of
deze man dit werkelijk meent, of dat hierin een stuk tactiek schuilt, dan zal
waarschijnlijk beide wel eenigszins het geval zijn. In ieder geval vind ik het zeer
juist van hem op begrip voor dit vaderland ook in zijn gebied een appèl te doen. Toch
is natuurlijk de verhouding van zulk een bestuur, met alle zelfstandigheid, die wij
het toekennen, tegenover ons een geheel andere dan die van de republiek. Van
vijandigheid is bij deze menschen geen sprake en plannen, die wij hun voorleggen
voor de ontwikkeling van dit gebied, zoowel op economisch als op bestuursterrein,
worden gaarne aanvaard. Bij de republiek zou ditzelfde gebaar onzerzijds alleen
maar wantrouwen wekken en het vermoeden, dat wij er iets ten eigen voordeele mee
bedoelen. Van Mook legde er bij een bespreking in de commissie zeer terecht den
nadruk op, dat onze kracht er in moet zitten, dat wij deze menschen het gevoel geven,
dat wij te hunnen bate piekeren en plannen maken. Wij moeten als het ware voor
hen denken en hun het resultaat daarvan toch in zoodanige vormen aanbieden, dat
zij er op zijn minst een werkzaam aandeel in hebben gehad en misschien zelfs het
gevoel hebben, dat zij het zelf hebben uitgevonden. Dat is trouwens een menschelijke
trek, die niet alleen geldt voor Indonesiërs, maar ook vaak binnen de Nederlandsche
gemeenschap opgeld doet. Ik heb in mijn leven van deze tactiek tenminste al vrij
vaak genoegen beleefd. Ten aanzien van dit volk
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geldt dit echter op groote schaal en zal systematisch moeten worden toegepast, zonder
dat wij daarbij ook maar eenigszins een blijk van geringschatting aan den dag leggen.
's Middags bij de plechtige zitting waren er wel republikeinsche journalisten, maar
ik heb geen offlcieele vertegenwoordiging van de republiek gezien, 's Avonds op de
receptie is de republiek wel aanwezig geweest, zij het ook niet vertegenwoordigd
door ministers, want die waren allen in Djocja.
Nadat prof. Romme - die, nu de begrootingsdiscussies zijn afgeloopen, uitvoering
heeft kunnen geven aan zijn voornemen hier eens te komen kijken1. - Zondagavond
met de leden der commissie-generaal bij ons had gegeten, had ik Dinsdagmorgen
een vergadering belegd met de bedoeling om aan Romme een zoo goed mogelijk
inzicht te geven in den stand van zaken. Ik vermoedde, dat in zulk een vergadering
Van Mook meer op de zaak zou ingaan en ook beter tot zijn recht zou komen dan in
een particuliere audiëntie aan Romme, waarin, naar te vermoeden viel, hij zich weinig
zou geven. Ik heb den indruk, dat deze veronderstelling juist is geweest, want ik
begreep van Romme, die Zondagmorgen om 11 uur bij Van Mook zijn opwachting
had gemaakt, dat het eerste gesprek slechts zeer oppervlakkig was geweest. Dit staat
zeker in tegenstelling tot de vergadering van Dinsdagmorgen2.. Van Mook heeft
daarin de ontwikkeling van de laatste weken zeer duidelijk geschetst, zooals hij dat
in de vorige vergaderingen ook aan ons had gedaan. Ik wil uit deze uiteenzetting in
het bijzonder een punt naar voren halen, dat m.i. van groot belang is. Van Mook
wilde er nl. op een of andere wijze den nadruk op leggen, dat de politiek, zooals die
is neergelegd in de overeenkomst van Linggadjati, in stand zal moeten blijven, ook
in het geval dat de republiek ten onder zou gaan. Dit is natuurlijk een gedragslijn,
geheel in overeenstemming met hetgeen hij zelf in Palembang en in Medan heeft
bevolen3.. Zij is echter in strijd met de wenschen van tallooze conservatieven in
Nederland, die van de schoone gelegenheid, dat de republiek zou verdwijnen, gaarne
gebruik zouden maken om weer een heel stuk in de oude richting terug te keeren.
De gedachte van Van Mook is echter volkomen logisch en sluit volstrekt aan bij de
rechtvaardiging, die wij zelf voor deze politiek hebben gevonden. Linggadjati, en al
hetgeen

1.
2.
3.

Zie p. 7-8.
14 januari 1947.
Zie p. 207.
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er aan vast zit, is in beginsel niet opgedrongen door de republiek, doch de practische
consequentie eener groeiende nationalistische beweging, die haar tijdelijken
uitdrukkingsvorm in de republiek Indonesia heeft gevonden. Mocht deze republiek
verdwijnen, dan kan er geen sprake van zijn, dat daarmee ook de nationalistische
beweging zou zijn verdwenen. Het kan nl. heel goed zijn, dat het langs militairen
weg elimineeren van de republiek de nationalistische beweging alleen maar zou
versterken.
De Boer lokte ik uit zijn tent door de opmerking, dat hij in zijn somberste
oogenblikken het meest voelt voor een systeem van militaire actie over het geheele
land. Zelf wees ik dat direct af ten gunste van incidenteele actie. Ik deed dit met
opzet om ten aanhoore van Romme deze discussie te ontketenen, die ik toen reeds
zag hangen, mede naar aanleiding van het gesprek, dat ik op Zondagmorgen met De
Boer had gehad. Inderdaad bevestigde deze dit als zijn meening en gebruikte daarbij
ook het argument, dat in 1947 de zaak hier in groote trekken voor elkaar moest zijn.
Van Mook bestreed dit natuurlijk door te betoogen, dat het wel zou kunnen zijn dat
wij bij den door De Boer voorgestelden weg hier in 1948 nog meer dan vijf divisies
moeten hebben, terwijl bij een voorzichtig optreden wij misschien eind 1947 met
drie divisies kunnen volstaan. Van Mook hoopte in Oost-Indonesië binnen enkele
maanden de militaire bezetting tot de sterkte van voor den oorlog terug te kunnen
brengen, omdat de zaak daar thans politiek is opgelost. Vóór deze oplossing werd
de situatie er steeds slechter en hebben wij er iederen keer meer troepen moeten
inzetten. Ook Van Poll maakte de opmerking, dat dit probleem niet volgens algemeene
beginselen kan worden opgelost. Verder drong De Boer op dit punt niet meer aan en
viel het onder de tafel.
Prettig was, dat Romme zeer duidelijk liet blijken en ook uitsprak, dat wij de lijn
van Linggadjati inderdaad hebben te volgen, ongeacht hetgeen de republiek doet. In
het gesprek hierover stelde Van Mook de wenschelijkheid, dat de regeering op een
geschikt moment ondubbelzinnig zou verklaren, dat Linggadjati ons politieke
richtsnoer zal blijven, wat er ook met de republiek gebeurt. Ik ben het daarmee van
harte eens en het gevolg van deze vergadering is dan ook geweest, dat ik een brief
heb opgesteld aan Jonkman, waarin twee zaken zijn behandeld, nl. vooreerst de
voorgestelde tactiek op militair gebied, waarbij ter toelichting de nota voor de militaire
leiding en de legerorder voor de militaire com-
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mandanten1. als bijlagen werden opgenomen. In de tweede plaats heb ik een pleidooi
gehouden voor het afleggen van zulk een regeeringsverklaring. Zulk een verklaring
zal gunstig werken naar de zijde van de Nederlandsche reactie, die zal begrijpen,
dat, ook al zakt de republiek in elkaar, er in feite toch niet al te veel verandert, en
naar Indonesische zijde is zulk een verklaring gunstig, omdat allerlei elementen, die
tegen de republiek in den huidigen verschijningsvorm wel bezwaren hebben, er uit
kunnen leeren, dat het niet de bedoeling is om, wanneer Soedirman c.s. mochten
worden geëlimineerd, de zaak weer op den ouden voet voort te zetten. Ik heb de
mogelijkheid gesteld om deze verklaring namens de regeering door de
commissie-generaal te doen afleggen of door de regeering zelve op een tijdstip, dat
telegrafisch door de commissie-generaal aan de regeering wordt kenbaar gemaakt.
Van Mook en ik achtten het nl. beiden een noodzakelijkheid de keuze van het tijdstip
aan Batavia over te laten.
De heer Romme juichte deze daad nog toe, omdat dat in Nederland een gevoel
van ‘verder afglijden’ zou kunnen wegnemen. Het vertrouwen te dier zake zou in
ons land nu eenmaal zoek zijn. Ik ben toen in deze discussie zelf nog wat nader op
dat punt ingegaan. Het lijkt mij een van die dingen, die historisch van het grootste
belang zijn om straks te begrijpen, wat er van 1945 tot 1947 in dit land precies is
gebeurd. Wil men de gedachte van het afglijden analyseeren, dan moet men m.i.
onderscheid maken tusschen de ontmoeting met de republiek eenerzijds en de geheele
staatkundige conceptie anderzijds. Nu is mijn overtuiging, dat het gevoel van afglijden
in het Nederlandsche volk vooral is veroorzaakt door het feit, dat wij met de
aanvaarding van de republiek, inclusief die van den persoon Soekarno, uit den aard
der zaak van 1945 tot 1947 steeds verder zijn geschreden. Wie bedenkt, dat op 17
Augustus 1945 van de republiek alleen nog maar een proclamatie bestond en
misschien een vaag idee over haar organisatie in de hoofden van een beperkt aantal
jonge en zeer jonge nationalisten, en wie verder bereid is om te erkennen, dat de
verschijningsvorm van de republiek in den loop van bijna 18 maanden al tastbaarder
is geworden, ook voor de groote massa der Indonesiërs, die kan er waarachtig de
Nederlandsche regeering geen verwijt van maken, dat zij met het bestaan van deze
republiek in sterkere mate rekening is gaan houden dan zulks

1.

Zie p. 214.
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in Augustus 1945 het geval was. Men kan dat afglijden noemen - men kan dat echter
ook beschouwen als de uitingsvorm van een zekeren werkelijkheidszin.
Ik geef echter oogenblikkelijk toe, dat in het bijzonder onze houding tegenover
Soekarno dit gevoel van afglijden bij het Nederlandsche volk uitermate sterk heeft
beïnvloed. Misschien is dat het ergste gevolg van de fout, die mijn Kabinet in de
laatste maanden van 1945 heeft gemaakt1.. Beziet men daarentegen de staatkundige
conceptie, dan staat de zaak volkomen anders. Zeker, in onze verklaring van 6
November 1945 vindt men weinig concrete punten. Dat was dan ook haar gebrek,
en Van Mook heeft ons daar indertijd ook direct slechts matige resultaten van
voorspeld. Deze verklaring kwam stijf na de Novemberverklaring van de republiek,
die uitermate concreet was en duidelijke eischen stelde2.. De eerste Nederlandsche
verklaring, die staatkundig eenig houvast bood, was die van 10 Februari 19463..
Vergelijkt men nu Linggadjati daarmee, dan is er naar mijn stellige overtuiging van
afglijden geen sprake, doch alleen van een consequente toepassing van het
federalistisch beginsel. Toch maakte Romme wel een verstandige opmerking, toen
hij zei dat men een onzeker gevoel heeft wat de toekomstige constructie betreft,
omdat in de plaats van het Koninkrijk oude stijl de Unie is gekomen, waarvan men
den inhoud nog niet kent. De menschen reageeren aldus: wij weten wat wij hadden,
maar nog niet wat wij terugkrijgen. In het algemeen had ik van deze vergadering met
den heer Romme een zeer prettigen indruk.
's Middags vond nog een vergadering van de commissie-generaal plaats met
generaal Spoor, ten einde de punten na te gaan, die hij in Nederland zal bespreken.
De regeering heeft telegrafisch de vragen opgegeven, waarover het zal gaan, en
generaal Spoor heeft daarop een antwoord gemaakt en naar aanleiding hiervan stelde

1.

2.
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Schermerhorn heeft hier het oog op de houding van zijn kabinet, dat praten met Soekarno
op 16 oktober 1945 in de Tweede Kamer ‘onwaardig en onvruchtbaar’ had genoemd, doch
al spoedig had moeten ervaren dat Van Mook tussen 23 oktober en 17 november 1945 tot
informele besprekingen, ook met Soekarno, was overgegaan.
Op 1 november 1945 had Soekarno een politiek manifest uitgevaardigd, waarin de Republiek
volledige onafhankelijkheid opeiste en erkenning van haar gezag over geheel Indonesië.
Volgens de Nederlandse verklaring van 6 november daarentegen zou de gouverneur-generaal
de eigenlijke heerser over Indonesië blijven en werd het bestaan der Republiek geheel
genegeerd.
Zie Inleiding, p. VIII-IX.
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Van Mook een nota op, die handleiding is geweest bij deze besprekingen. Eerlijk
gezegd meen ik, dat de aard van de gestelde problemen deze reis van generaal Spoor
nauwelijks rechtvaardigt. Hem hier in dit critieke stadium voor eenige weken weg
te halen, acht ik bedenkelijk en de meeste punten, die zijn opgeworpen, leenen zich
heel goed voor een schriftelijke behandeling. Het gaat natuurlijk in hoofdzaak over
de legersterkte, de organisatie van de aflossing, het plan van de Marine om de
mariniers-brigade te liquideeren, de materieele uitrusting, enz. Achter al deze
vraagstukken ligt echter het fundamenteele politieke probleem verborgen. Het zou
mij niets verwonderen of Helfrich, Kruls c.s. willen wel eens probeeren uit den mond
van generaal Spoor een bevestiging te krijgen van hun eigen politieke inzicht. Ik
hoop om een lief ding, dat Spoor karaktervol genoeg zal zijn om het standpunt, dat
hij hier in de vergaderingen van de commissie-generaal en in den Raad van
Departementshoofden inneemt, ook in Nederland te verdedigen. Ik vermoed, dat hij
daarmee ons land een grooter dienst bewijst dan door meepraten met Helfrich, die
nog nooit één dag na 1945 ook maar in de verste verte een begin van bewijs heeft
geleverd, dat hij van de situatie een snars begrijpt. Ik weet werkelijk niet waarom
het departement van marine, dat nu pas een aantal oude heeren naar huis heeft
gestuurd, een man als Helfrich nog handhaaft. Ik durf het persoonlijk niet al te best
te beoordeelen, maar wanneer ik nu hier in Indië op het oogenblik verschillende
stemmen beluister, dan rijst voor mij toch de vraag, of het bevel van Helfrich aan
Doorman voor den slag in de Javazee eigenlijk wel een principieel verschil vertoont
met dat van Hitler aan generaal Paulus in Stalingrad.
In ieder geval is de beleidsnota, die de commissie-generaal aan Jonkman heeft
gestuurd en die de instemming heeft van Spoor, een behoorlijke verankering van
onze politiek en beschermt deze ons in vrij sterke mate tegen beschouwingen uit den
Raad M.A.K.1. en is zij ook voor generaal Spoor een moreele steun. Ik hoop er het
beste van.

Zondag, 19 Januari 1947
De discussies, die wij met generaal Spoor hadden gevoerd over het militaire beleid,
moesten nog een completeering krijgen in een ver-

1.

De Raad Militaire Aangelegenheden Koninkrijk.
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gadering met admiraal Pinke. Dat speelde Woensdagmorgen1. in de 38e vergadering.
Op zee ligt de zaak eigenlijk heel wat moeilijker dan te land. Bij nadere beschouwing
is de populaire uitlating van admiraal Pinke: ‘De zee is van mij’ niet zoo
onbegrijpelijk. De moeilijkheid is nl., dat de contrôle alleen kan worden uitgeoefend
binnen de 3-mijlszone. In open zee heeft de Marine ten aanzien van schepen onder
vreemde vlag alleen het recht om te controleeren of de papieren in overeenstemming
zijn met de vlag, die wordt gevoerd. Het incident bij Cheribon, waarbij de Kortenaer
de aan onze delegatie welbekende G.M.2. in den grond schoot, houdt met deze
opvatting verband, omdat een aantal republikeinsche schepen trachtten het onderzoek
binnen de 3-mijlszone van een Chineesch scheepje te beletten. Er werden
waarschuwingsschoten gelost en er werd geseind om te stoppen, doch de
republikeinsche zeemacht ‘gaf hieraan geen gevolg’. Nu kan men zich afvragen of
het van de Nederlandsche Marine een erg moedige daad is om zulk een schuitje in
den grond te schieten, maar aan den anderen kant is het formeele standpunt van
admiraal Pinke, dat dit een begin is van machtsuitoefening van de republiek ter zee,
ook juist. De slotconclusie van deze bespreking was dan ook terecht, dat de
Nederlandsch-Indische wetten ter zee blijven gelden tot aan de kusten van Java en
Sumatra toe, dus ook binnen de 3-mijlszone. Intusschen wordt deze materie acuut,
nu de admiraal ons mededeelde dat de republiek ook begint met den uitvoer van
ondernemingsproducten uit Java en er een geregeld passgiersvervoer, in hoofdzaak
militair, tusschen Java en Telok Betong op Sumatra, ontstaat. Het hangende
uitvoerverbod voor Java en Sumatra voor alle ondernemingsproducten, zal dezer
dagen nog worden afgekondigd3. en de gevolgen hiervan zullen zonder twijfel een
punt van bespreking tusschen beide delegaties gaan uitmaken. De toestand, zooals
deze thans is, is eigenlijk onhoudbaar.
Van hetgeen ik dien Woensdag verder beleefde, is, behalve het concipieeren van
den brief aan Jonkman, waarover ik gisteren sprak, te vermelden een gesprek met
den heer D. van der Meulen. Ik heb den indruk, dat Van Mook dezen man een beetje
in de takken laat hangen. Hij is nu nog altijd werkzaam in een tijdelijke functie bij
den R.V.D., z.g. voor voorlichting aan en particuliere correspon-

1.
2.
3.

15 januari 1947.
Zie p. 108-110.
Dit is gebeurd op 38 januari 1947.
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dentie met het binnenlandsch bestuur. Zijn bedoeling met dit gesprek was het
verkrijgen van een zekere background-information ten bate van deze voorlichting.
Het gesprek kon niet langer dan een uur duren en ik heb daarom meer van hem
gehoord dan hij van mij. Misschien is dat op zichzelf een beetje een bezwaar van
dezen man, die zeer helder is, maar die wat te gemakkelijk praat. Eén opmerking uit
dit gesprek wil ik toch wel weer vastleggen. Hij had rondom Kerstmis ook voor de
troep spreekbeurten vervuld. Aan het eind van zulk een spreekbeurt, maakte hij soms
enkele opmerkingen, die betrekking hadden op de actueele situatie van den soldaat
en die dus een politieke strekking kregen. Bij een mitrailleursbataljon of compagnie
- dat herinner ik mij niet meer - had aan het slot de commandant daarvan hem gezegd,
dat hij politieke voorlichting volkomen overbodig vond en dat men dat maar aan
hem moest toevertrouwen. De soldaat had slechts één ding te begrijpen, nl. dat iedere
inlander een vijand was. Van der Meulen was, mede naar aanleiding van zulk een
uitlating en andere, die hieraan verwant waren, wel eenigszins somber over het effect
van behoorlijke voorlichting in het leger. Het ware te wenschen, dat ieder der
commandanten zich tot het standpunt van Spoor zou kunnen opwerken.
Het lijkt mij bitter noodzakelijk den legervoorlichtingsdienst nog eens nader onder
de loupe te nemen. Ook Van Poll voelt sterke behoefte aan een zekere
gelijkvormigheid in de voorlichting, zooals die door de verschillende organen wordt
gegeven. Zooals het nu is, is het bepaald te gek. De R.V.D. heeft een figuur als Van
Goudoever, die ten aanzien van de regeeringspolitiek misschien zelfs nog wat verder
zou willen gaan, althans altijd blijk geeft de republiek te begrijpen en soms te
verontschuldigen, terwijl Van Berckelaer van den legervoorlichtingsdienst (die van
Sluyser de onvolprezen bijnaam van ‘Kees de bok’ kreeg, geïnspireerd door zijn
baardje en zijn geheele mentaliteit) een man is, waarvan ik overtuigd ben dat hij de
regeeringspolitiek vijandig gezind is. Op zijn minst kan men zeggen, dat hij deze
innerlijk niet kan meemaken. Waarom generaal Spoor nu dezen Kees heeft
meegenomen in zijn staf naar Nederland, is mij tot op zekere hoogte ook een raadsel.
Ik denk, dat ik de onder hem en met hem werkende overste Borghouts maar weer
eens voor een gesprek zal uitnoodigen om te probeeren langs dien weg eenigen
invloed uit te oefenen.
Het persoonlijk element, waarmee wij hier te maken hebben, blijkt
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na onze terugkomst eigenlijk nog een wat grootere rol te spelen dan voor ons vertrek.
Ik bedoel dan natuurlijk de gevoeligheden en eigenaardigheden van de menschen.
In de eerste plaats geldt dit vanzelfsprekend de figuur van Van Mook.
Al direct, in de eerste dagen van ons verblijf, hoorde ik van den heer Maassen, dat
de ondernemerswereld weer eens op zijn achterste beenen stond. De heer Raadsheer
van de H.V.A. had met Van Mook een onderhoud gehad, dat den heeren alles behalve
naar den zin was. Nu moet ik eerlijk zeggen, dat ik den inhoud er van ook niet al te
best begreep. Het werd wat beter, toen de heer Maassen mij een geheim rapport over
deze besprekingen, dat naar de directie in Holland was gegaan, in afschrift liet lezen.
Het ging over het aloude conflict van de houding der ondernemers tegen het opkoopen
van hun eigen producten, die thans illegaal en clandestien worden uitgevoerd,
aanvankelijk alleen van Sumatra, maar nu ook van Java, naar Singapore1.. Het zijn
hoofdzakelijk de Chineezen en de Engelschen, maar vooral de eersten, die daaraan
veel geld verdienen. De aanleiding was het bezoek van Sidney van den Bergh van
de Unilever, die probeert in opdracht van Mansholt 30 000 ton palmolie voor een
waarde van ongeveer 30 millioen gulden van Sumatra's Oostkust te pakken te krijgen
en te exporteeren. Natuurlijk heeft dat zeer veel voeten in de aarde. De ondernemers
weten eigenlijk niet precies, waar die palmolie ligt en in welke hoeveelheden. Tot
heden was deze niet uitgevoerd, maar zulks schijnt op het oogenblik te dreigen, omdat
van den overwal de emballage beschikbaar werd gesteld. Dit probleem van
bijzonderen aard bracht de geheele zaak opnieuw aan het rollen. Van Mook had
voorgesteld om te trachten

1.

Uit Java en Sumatra - vooral uit Sumatra - vond door de republikeinen clandestiene uitvoer
plaats naar Singapore van de produkten, welke afkomstig waren van de Nederlandse
ondernemingen. De Chinezen te Singapore verdienden daarmede schatten, te meer omdat
zij in ruil wapens leverden.
De Nederlandse ondernemers - die, zolang art. 14 van het Linggadjati-akkoord niet zou
worden uitgevoerd, niet naar hun ondernemingen konden terugkeren - zagen dit met lede
ogen aan, al hadden sommigen van hen aan deze uitvoer van ondernemingsprodukten - o.a.
van palmolie, waaraan in Nederland groot gebrek bestond - zelf wel meegedaan. Op den
duur had de ondernemingswereld tegen deze gang van zaken echter grote bezwaren en drong
op verbod van uitvoer aan. Op 28 januari 1947 (Ind. S. no's 17 en 18) vaardigde Van Mook
daarom een in- en uitvoerregeling uit, welke de uitvoer van Nederlandse
ondernemingsprodukten uit en invoer van wapens naar de Republiek verbood.
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deze goederen voor b.v. een kwart van den wereldmarktprijs in handen te krijgen,
en daartoe om te beginnen te probeeren menschen op de ondernemingen te krijgen.
Nu is de heele schrik geworden, dat Van Mook zou hebben gezegd dat de ondernemers
zelf moeten probeeren met de republiek aan te pappen en hun eigen boonen te doppen,
omdat zij niet zouden kunnen rekenen op militaire bescherming, noch van het
Nederlandsche leger, noch van de T.R.I.
Het spreekt natuurlijk wel vanzelf, dat de ondernemers zich daarmee allen grond
onder de voeten voelen wegzinken. Ik voor mijzelf vind dat opkoopen van die
ondernemingsproducten, mits het slechts gebeurt tegen een fractie van de werkelijke
waarde en onder het uitdrukkelijk voorbehoud, dat zij dingen koopen, die in wezen
hun eigendom zijn, niet zoo verschrikkelijk. In een gesprek, dat wij Donderdagmorgen
met Jongejan hadden, bleek evenwel dat hij de allergrootste bezwaren heeft tegen
deze politiek, omdat deze geheele opzet in zijn oogen artikel 14 van Linggadjati
ondergraaft. Dat ben ik, voor zoo ver het betreft het op eigen gelegenheid werken
van de ondernemers, wel met hem eens. Wij hebben hem in dit gesprek dan ook
toegezegd deze zaak nader met Van Mook te zullen bespreken, in dien zin, dat wij
hem willen aanraden om tot de onderteekening van Linggadjati de uiterste
voorzichtigheid te betrachten. Alleen voor het geval van de palmolie meen ik, dat
zij een uitzondering kunnen maken, door b.v. een hoog bedrag voor transportkosten
van de onderneming naar de kust te betalen.
Het bleek intusschen in dit gesprek al weer hoe gemakkelijk een man als Van
Mook van zijn standpunt uit, dat niet heelemaal gek is, toch kans ziet om de menschen
in het harnas te jagen. Ik sprak daarover later op dien Donderdagmorgen met De
Villeneuve, die Van Mook natuurlijk ook goed kent, en wij kwamen gezamenlijk tot
de conclusie, dat er in zulke uitlatingen van Van Mook een zekere opzettelijkheid
zit, die op zichzelf onhandig is. Hij heeft er dan een zeker pleizier in om de menschen
op te sarren, want het staat voor ons vast dat hij weliswaar tegenover de ondernemers
altijd een zekere oppositioneele houding aanneemt, maar dat zijn uitlatingen niet
overeenkomen met hetgeen hij in werkelijkheid van plan is te doen. De afkondiging
van de blokkade, die dezer dagen te verwachten is1., nu men met den handel in
Singapore een zeker accoord heeft bereikt op basis van met rust laten, hetgeen zij
reeds gestolen

1.

Zie p. 222, noot 1.
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hebben, en welk accoord ten gevolge heeft dat er geen staking in de haven tegenover
ons zal ontstaan, die wij militair niet kunnen verdragen, is een maatregel, die geheel
in de lijn van de ondernemers ligt en dien Van Mook thans ook van harte ondersteunt.
Van dit op de kast jagen van iemand gaf hij ook weer een nummertje weg in de
vergadering van de commissie-generaal met prof. Romme tegenover den heer De
Boer. Deze maakte op een oogenblik een opmerking, die inderdaad aan
gerechtvaardigde critiek onderhevig kon zijn. Van Mook slaakte toen echter de
verzuchting: ‘Dit is nu echt een opmerking van een dilettant’. Het spreekt vanzelf,
dat met zulke uitlatingen De Boer al steviger verankerd wordt in het kamp van de
vijanden van Van Mook, waarmee hij even goed regelmatig omgang heeft.

Dinsdag, 21 Januari 1947, 7 uur
Donderdag, 16 Januari, kwam de publicatie van de Nederlandsch-Indische regeering,
waarin de geheele lijst van gebeurtenissen, die als schendingen van het militair
bestand waren te beschouwen, werd opgesomd. Inderdaad maakte het geheel een
hoogst bedenkelijken indruk. Ik had daags te voren het ontwerp voor deze publicatie
al gehad, zoodat zij voor mij geen verrassing was. Toen het geheele verhaal 's middags
in extenso in het Dagblad was afgedrukt en De Boer, die het ontwerp blijkbaar niet
had gezien, dit las, kwam hij bij mij met het verlangen om over deze heele zaak een
vergadering te hebben van de commissie-generaal. Hij stelde voor om dit met zijn
drieën te doen. Het was duidelijk, dat hij er Van Mook buiten wilde houden. Ik heb
hem er toen op gewezen dat het in dat geval niets anders dan een persoonlijk gesprek
kon zijn, zonder eenig verder gevolg. Immers, volgens de instructie1. zouden wij den
luitenant-gouverneur-generaal van te voren in kennis moeten stellen van het
voornemen der commissie om te vergaderen. Verder zouden er dan toch ook notulen
van geproduceerd worden, die vanzelf te zijner kennis zouden komen. Ik gaf dus aan
De Boer de keuze tusschen een normale vergadering, of een praatje met zijn drieën.
Hij stond even te peinzen en gaf toen toch de voorkeur aan een normale vergadering.
Dat was natuurlijk ook precies hetgeen ik wenschte, omdat ik deze discussie
vastgelegd wenschte te hebben.

1.

Artikel 8 der instructie; zie bijlage II.
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Vrijdagmorgen1. dan vond deze 39ste vergadering van de commissie-generaal plaats,
welke de miezerigste is, die tot heden is gehouden. Na een paar inleidende punten
over het probleem der huisvesting voor het personeel der commissie-generaal en het
bureau der Directie Verre Oosten van buitenlandsche zaken2., kwamen wij te spreken
over het niet nakomen van het bestand en vertelde ik, dat deze vergadering speciaal
door De Boer met het oog op dat punt was gewenscht. Van Mook gaf nog eens een
uiteenzetting van den gang van zaken en zijn kijk op de oorzaken van het afglijden.
Een van de belangrijkste was de afwezigheid van de commissie-generaal, die hem
had belet met de republiek besprekingen te voeren, welke misschien tot beslissingen
zouden hebben kunnen leiden, die hij buiten aanwezigheid van de commissie-generaal
niet wenschte te nemen.
De Boer kwam daarna met zijn opmerkingen, die er eigenlijk op neer kwamen dat
hij reeds van het begin van het bestand af den indruk had, dat de samenwerking zeer
veel te wenschen overliet en dat men deze in het algemeen eigenlijk niet wil. Het
exposé van wandaden heeft hem in deze overtuiging buitengewoon versterkt en hij
meent daarom, dat tot den zeer belangrijken stap van de opzegging van het bestand
moet worden overgegaan. Uit de houding van Sjarifoedin was immers gebleken, dat
ook op hem niet valt te rekenen. Zoo culmineerde de ontwikkeling, die ik bij De
Boer duidelijk had aangevoeld, in dit voorstel. Natuurlijk is er in die vergadering
van dit voorstel niets heel gebleven. Het was ook te dol om los te loopen. Wij hadden
juist enkele dagen te voren in de vergadering met Spoor en Pinke het militaire beleid
vastgesteld, op een moment dat al deze dingen precies even goed bekend waren. Wij
waren toen tot de conclusie gekomen, dat de eenige weg kon zijn het toebrengen van
incidenteele klappen op tijdstippen, die met groote zorgvuldigheid moesten worden
gekozen. Nu komt, met dezelfde wijsheid aan gegevens, De Boer, onder invloed van
zijn eigen stemming, met een dergelijk ver strekkend voorstel. Het spreekt vanzelf,
dat ik hem direct toevoegde, dat, indien al tot een dergelijken stap ooit zou moeten
worden overgegaan, de keuze van het tijdstip toch uiterst belangrijk zou zijn. Het
feit, dat wij nu een publicatie geven van gebeurtenissen, die bij de insiders al lang
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17 januari 1947.
Zie p. 192, noot 1.
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bekend waren, kon toch onmogelijk een rechtvaardiging geven van dezen stap op
dit moment. Het politiek contact zou toch op zijn minst genomen eerst dienen te
worden hervat. Ergens verderop in de discussie voegde ik hem toe dat het feit, dat
men zeer onder den indruk is gekomen van alle moeilijkheden, die hier te lande
tijdens onze afwezigheid en mede daardoor zijn gerezen, nog onvoldoenden grond
oplevert voor een dergelijken stap. Ook de beide andere leden van de commissie
hebben met soortgelijke argumenten deze zaak uit zijn vingers gebroken.
Dit was echt een discussie met een teleurgesteld man. In dit opzicht was het deze
eerste dagen, of liever gezegd de eerste week van ons verblijf alhier, met De Boer
vrij slecht gesteld. Welke oorzaak hierbij in het spel is, is moeilijk te zeggen.
Waarschijnlijk is het een combinatie van allerlei factoren. Algemeen hebben wij het
gevoel, dat hij het in Nederland vrij beroerd heeft getroffen. De meesten uit zijn kring
hebben de grootst mogelijke bezwaren tegen de politiek, waar hij zich achter heeft
geschaard. Over de redevoeringen, die hij hier met groot enthousiasme vóór zijn
vertrek heeft gehouden1., heeft hij daarna nogal de wind van voren gekregen, zij het
ook op een voor mij volstrekt onredelijken grond. Hoe het ook zij, deze man, die in
zijn leven altijd gewend is geweest een min of meer populaire figuur te zijn, heeft
thans ervaren wat critiek in het openbare leven eigenlijk beteekent. Is hij daarvan
geschrokken? Ik weet het niet, maar het maakt wel eenigszins dien indruk. Dat hij
een eenigszins vereenzaamde figuur is, bleek b.v. ook duidelijk bij ons vertrek uit
Schiphol. Ik heb niet gezien, dat er menschen waren om hem speciaal uitgeleide te
doen en zelfs zijn dochter, die met de Kerstdagen naar Denemarken was gegaan,
doch tijdig was teruggekeerd, bleek niet op het vliegveld aanwezig. Dit zijn zoo van
die kleinigheden, die het karakter van een mensch toch misschien beter verklaren
dan een uitvoerige uiteenzetting.
Ook de publicatie van de geheime notulen door Elsevier zal De Boer geen goed
hebben gedaan. De bloemlezing, die dit schendblad uit de op een of andere wijze in
hun handen gevallen notulen gaf in het nummer, dat onmiddellijk na ons vertrek uit
Holland verscheen2.,

1.
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Zie p. 131.
In Elseviers Weekblad van 11 januari 1947 was een hoofdartikel verschenen onder de titel:
De geheime notulen van Linggadjati, Eerloos gesol met Nederlands Kroon, waarin uitvoerig
uit deze notulen was geciteerd. Met deze publikatie werd beoogd ‘een ernstige waarschuwing
te doen hooren tegen het spel, dat met de Kroon, onze belangen, onze eer en andere
verplichtingen is gespeeld’.
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ziet er hoogst eigenaardig uit. Men mag aannemen, dat deze ridders van de pen
getracht hebben een zoodanige combinatie van de notulen te maken, dat wij er als
leden zoo slecht mogelijk afkomen. Nu is het merkwaardige van de zaak, dat, wat
dit betreft, ondergeteekende er beter afkomt dan Van Mook, Van Poll en ten slotte
De Boer, op wiens naam de ongelukkigste uitlatingen voorkomen. Zelf heb ik echter
het prettige gevoel, dat ik te dier zake op rozen zit. Ik vind dat ook niet zulk een
reusachtig wonder, want het is mij ook in de discussies al wel eens opgevallen dat
de concessies niet het gemakkelijkst van mijn kant zijn gekomen. Het tegendeel is
waar. Ik herinner mij nog best de situatie op de reede van Cheribon1., dat, toen Van
Mook de order had gegeven om per eigen gelegenheid de haven in te varen, De Boer,
die op de brug met de Marine-menschen stond te praten, dit eigenlijk een overbodige
vertooning vond. Hij was zeker, indien hij de verantwoordelijke man zou zijn geweest,
in de zaak vlak gevallen. Niet, dat ik mij dat in de bestaande situatie niet kan
voorstellen, maar op de buitenwereld zou dat een nog slechter indruk hebben gemaakt
dan het nu reeds heeft gedaan. Dit is een van die kleine trekjes, die in dit opzicht de
stemming van de menschen duidelijk weergeeft. Zulke dingen heeft De Boer natuurlijk
ginds voor een deel op zijn hoofd gekregen en dat werkt in den letterlijken zin van
het woord reactionnair.
Aan het eind van deze nare bespreking kwam Van Poll nog met het beroemde
punt, dat de commissie-generaal in haar geheel het contact met de Indonesische
delegatie moest hebben en dat hij, althans voorloopig, bezwaar maakte tegen
besprekingen tusschen Sjahrir en mij. Ik heb daar natuurlijk een paar opmerkingen
over gemaakt, waaronder ook dat de heeren voor concessies mijnerzijds niet bevreesd
behoeven te zijn, want dat, indien men het verleden nauwkeurig zou bestudeeren,
het zou blijken dat niet ik degene was, die het gemakkelijkst concessies deed in dit
gezelschap. Van concessies mijnerzijds in gesprekken met Sjahrir is dan ook nooit
eenige sprake geweest. Toen ik nog wat verder op de zaak doorging, kwam Van Poll
met het verhaal over die staking op de proppen en zijn schrik hierover2.. Naar mijn
stellige overtuiging is dit onzin en liet hij zich bij de bestrijding van dit standpunt
door Van Mook in
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de kaart kijken, toen hij de opmerking maakte dat ook hij wel eens onder vier oogen
zou willen spreken. Van Mook stelde de zaak volkomen juist door de vergadering
te laten vaststellen, dat het verlangen van Van Poll geen absoluut standpunt was,
maar alleen voor het komende eerste contact zou gelden en dat er daarna naar bevind
van zaken zou worden gehandeld.
Toen, op dien bewusten Vrijdagavond Van Poll en De Boer beiden voor de deur
stonden en Roosenburg zei, dat het de bedoeling was, dat alleen ik Sjahrir ontving,
was De Boer afgedeinsd en had gezegd: ‘Nu ja, laten we het dan maar zoo laten’.
Van Poll had daartegen echter geprotesteerd. Is dit toch een gevolg van de uitlatingen,
die de heeren te hooren hebben gekregen, nl. dat zij zich door mij op sleeptouw
hebben laten nemen? Dit lijkt mij ten aanzien van Van Poll waarschijnlijk de
verklaring. Als ik nog eens terugdenk aan den brief van Romme, waarin hij schreef
over het inkapselen van mij als voorzitter1., hetgeen hij beslist noodzakelijk achtte,
en ik bedenk dan nu, dat Romme hier op het oogenblik rondloopt, dan geloof ik dat
Van Poll een dergelijke daad bepaald noodig heeft om zich ook tegenover Romme
nog weer eenigszins te rehabiliteeren. Ik wil nog niet eens aannemen, dat Romme
dit aan Van Poll heeft opgedragen.
Natuurlijk heb ik mij hiernaar geschikt. De heeren hebben blijkbaar niet in de
gaten, dat ik meer dan voldoende verbindingskanalen met de Indonesische wereld
heb, al is het ook jammer dat op dit moment aan het persoonlijk contact tusschen
Sjahrir en mij, dat tot heden naar mijn stellige overtuiging de basis is geweest van
een zeker wederzijdsch vertrouwen tusschen de beide delegaties, een einde is
gekomen.
Op Zaterdag, 18 Januari, was de belangrijkste gebeurtenis de brief, die op voorstel
van Van Mook door de commissie-generaal aan Sjahrir zou worden geschreven,
waarin een soort ultimatum was vervat, dat, indien op 22 Januari de beschieting met
artillerie van de stellingen rondom Soerabaja geen einde zou hebben genomen, wij
langs militairen weg daaraan zelf een einde zouden maken. Op voorstel van Van Poll
hebben wij, geloof ik, die zaak formeel nog wat beter gesteld, door dien brief te
richten aan Idenburg en aan Sjarifoedin (de laatste via Sjahrir) in hun kwaliteit van

1.

Op 27 oktober 1946 had Romme aan Van Poll geschreven: ‘Zooals Gij weet, ben ik tot het
einde toe er op tegen geweest dat S. voorzitter zou worden, omdat dan in ieder geval al
duidelijk was, dat van zijn inkapseling niets terecht zou komen’. Maandblad Student, april
1969.
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leden der bestandscommissie en hebben wij deze taak aan de bestandscommissie
opgedragen met verschuiving van den datum tot 25 Januari. Ik ben nieuwsgierig naar
het resultaat en zou er weinig bezwaar tegen hebben, indien wij ook hier de zaak
eenigszins zouden kunnen opruimen. De Indonesiërs hebben hun voorraden tot vlak
bij onze stellingen gesleept, zoodat wij ze met één klap vrij behoorlijk zouden kunnen
uitkleeden.
Het tweede punt van dien dag was een discussie met Sanders over zijn dagboek.
Ik had er al eerder eenige narigheid over gevoeld. Hij maakt een dagboek en laat dat,
behalve door zijn vrouw natuurlijk, ook lezen door Geert Ruijgers en nog enkele
andere van dezelfde club. Hij doet dat met de beste bedoelingen en het heeft ook wel
zin, maar tot op zekere hoogte schuilen hier groote gevaren. Ten slotte komen er
langs dezen weg geheimen van de commissie-generaal naar buiten, en zou hij, bij
ontdekking daarvan, als secretaris-generaal der commissie-generaal volstrekt
onmogelijk zijn geworden. Ik heb hem er op gewezen, dat hij nu onlangs, toen hij
voor de keus stond van een professoraat in Leiden en een bestuurlijke loopbaan, de
laatste heeft gekozen. Deze keus zal hij niet in gevaar moeten brengen door daden
als deze, die nu eenmaal in de sfeer van het bestuurlijke niet passen. Zijn dagboek
verschilt wel vrij sterk van het mijne, omdat het meer een zakelijk relaas is, maar
het velletje, dat ik toevallig van juffrouw Lenderink afpakte, gaf de beschrijving van
een persoonlijke situatie en de geestelijke gesteldheid van de leden der commissie
na hun terugkeer in Batavia. Daar heb ik zeer uitdrukkelijk bezwaren tegen gemaakt
en hem aangeraden dergelijke dingen buiten zijn dagboek te houden, althans er voor
te zorgen, dat niemand die onder oogen krijgt. Ik wees hem er op, dat ik er nu pas
toe was overgegaan om maatregelen te nemen, dat twee ministers, nl. Mansholt en
Lieftinck, enkele belangrijke gedeelten uit dit dagboek zouden kunnen lezen. Dit
zijn geen willekeurlingen, doch ministers. Ik geloof, dat dit betoog op hem wel
eenigen indruk heeft gemaakt en de gevaren, die in deze manoeuvre schuilen,
misschien eenigszins hebben gereduceerd.
Zondag maakten mijn vrouw en ik samen met onzen adjudant, den kapitein
Roosenburg, een tocht naar een pas door ons overgenomen rubberonderneming in
het Buitenzorgsche. De gastheeren waren de administrateur van deze onderneming
en die van een nabijgelegen theeonderneming, die nog niet is opengesteld, de heeren
Pilaar en
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Kampfrath. De laatste had zijn vrouw in de oorlogsjaren verloren. De fabriek was
van de republikeinen overgenomen. Het beheer was al die jaren gevoerd door een
eersten klerk van het bedrijf, die van jongs af aan de exploitatie van deze onderneming
had meegemaakt. De man had trouw gediend. De administrateur had hem een goede
functie aangeboden en er is een bedrag van f 1.000,- op hem vastgezet, waarvoor
een sawah zal worden gekocht als belooning voor de goede diensten, die hij heeft
bewezen, een bedrag, dat hij naar mijn gevoelen ruimschoots heeft verdiend. Toch
durfde deze man nu niet meer in dienst te blijven en is hij, zij het met tranen in zijn
oogen, vertrokken, omdat hij vreesde dat zijn familie anders zou worden afgemaakt.
Merkwaardig is echter wel, dat de 200 koelies zijn gebleven en dat er inmiddels
nieuwe zijn aangetrokken. Deze menschen zaten in de koeliehuizen; over het algemeen
zagen zij er zeer verschillend uit. Een deel was werkelijk zeer vermagerd en miserabel,
doch wij vermoedden dat dit een gevolg was van een ziekte, want er waren anderen,
die er beter uitzagen. Zulk een onderneming begint nu wel weer, maar er zit toch
nog een detachement soldaten ter bescherming. Dáár ligt het grootste probleem waar
wij voor staan. Dit land gaat financieel volstrekt te gronde, indien het niet gelukt
binnen zeer korten tijd de ondernemingen te openen en de producten op de
wereldmarkt te brengen. Daarvoor is veiligheid noodig en ik heb den stelligen indruk,
dat deze veiligheid zonder hulp van het Nederlandsche leger niet is te bereiken.
Zullen wij de heeren van de republiek dezer dagen kunnen overtuigen, dat dit ook
voor hen de eenige weg is om in het leven te blijven? Dat is het hoofdprobleem,
waarvoor wij staan.
Maandagmorgen hadden wij eerst een gesprek met Foster Hailey van de New York
Times. Hij was in Djocja geweest. De indruk, dien hij daarvan had overgehouden,
was niet slecht: van vijandelijke gevoelens tegenover hem als blanke (want niemand
kon aan zijn gezicht zien, dat hij Amerikaan is) was niets gebleken en hij kon rustig
over straat loopen. Toch had hij van de administratie en van het heele bestuur geen
grootschen indruk gekregen; er werd wel gewerkt, maar alles nogal primitief en hier
en daar een beetje een kinderlijk gedoe. Langs de spoorlijn was de bewaking van het
station in handen van de T.R.I. en alle benden van Laskjar Rajat, enz. bleven daar
buiten. Wel had hij ze in de buurt daarvan gezien.
Ten aanzien van Viet-Nam had deze man voor de Franschen vrij sombere
opmerkingen. Niet alleen dat hij meende, dat de
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Franschen daar niet meer dan Hanoi en Saigon als bruggenhoofd zouden behouden,
maar ook een uitlating als ‘I am disgusted of the French’ geeft de stemming van de
heeren Amerikanen op het oogenblik algemeener weer dan men zou denken.
Daarna hadden wij een gesprek met den heer R. Smits van de Javasche Bank. Deze
had Zondagavond toevallig de heeren Van Poll en De Boer bij de ruines van de
Jachtclub gesproken en had van die gelegenheid gebruik gemaakt om een uiterst
somber beeld te teekenen van de financieele situatie. Achteraf vermoed ik, dat hij
daaraan ook uitvoerige politieke beschouwingen heeft vastgeknoopt, ten minste in
het gesprek later met ons, op Maandagmorgen, bleek dat het geval. De Boer had hem
uitgenoodigd om Maandagmorgen om 10 uur zijn verhaal nog eens te herhalen, ook
voor mij. Het kwam er op neer, dat het deviezenbezit van dit land inderdaad in Maart
1947 zal zijn uitgeput en dat de optimistische voorstelling van Lieftinck vóór ons
vertrek, dat wij het dit jaar misschien nog wel uithouden1., gebaseerd was op onjuiste
cijfers2.. Die onjuistheid zou een gevolg zijn van snellere levering door Amerika dan
was verwacht.
Niet alleen de deviezenvoorraad, maar ook de geldcirculatie van de Javasche Bank
zou in den loop van dit jaar klem loopen. Op het oogenblik wordt iedere maand 35
millioen nieuw Nica-geld3. uitgegeven, waarmee dus de geldcirculatie wordt vergroot.
Inkomsten staan hier practisch niet tegenover. Ook middelen om de
bankbiljettencirculatie te verminderen zijn nog niet aanwezig. Als mogelijk middel
noemde hij de import van 15 000 radiotoestellen van Philips, die voor ƒ 1 000,- of
ƒ 1 500, - op het oogenblik onder Chineezen en Indonesiërs in de buitengewesten
zeker koopers zullen vinden. Aangezien dit Nigeiohandel4. is, vloeit dan een deel van
dit geld weer terug in 's lands kas. Van de 800 millioen nieuwe bankbiljetten, die de
Javasche Bank had laten drukken, hetgeen een groot bedrag is, aangezien de
vooroorlogsche geldcirculatie ongeveer 200 millioen

1.
2.

3.
4.

Zie p. 191.
Nog dezelfde dag (20 januari 1947) deelde Schermerhorn deze van Smits verkregen
wetenschap in een particuliere brief aan Lieftinck mede en drong er bij deze krachtig op aan
een bezoek te brengen aan Batavia.
Geld uitgegeven door de Nederlands-Indische Civiele Administratie, de organisatie, welke
onder de leiding van het geallieerde hoofdkwartier zich met het civiele werk bezig hield.
Ned.-Indische Gouvernements Export- en Import Onderneming.
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bedroeg, zou in den loop van dezen zomer niet veel meer over zijn dan de
noodzakelijke buffer voor ieder kantoor van de Javasche Bank. De conclusie ook
van dit betoog was, dat het economisch bestel van dit land zoo spoedig mogelijk op
gang moet worden gebracht. Ook aan republikeinschen kant loopt men volkomen
vast. De Javasche Bank bezit op het oogenblik al 20 verschillende exemplaren van
valsch republikeinsch geld, dat men hier thans eenvoudig bij de Chineezen kan
bestellen.
Toch zat in den heelen toon van dezen man een uiterst onaangename klank; hij
was duidelijk iemand, die het gewone populaire verhaal tegen de regeeringspolitiek
in zijn gemoed mee omdroeg. Toen ik hem wees op het lichtzinnige in zijn betoog
omtrent de noodzaak van militaire bezetting, aan de hand van de ervaring in zake
sabotage door brandstichting e.d. in de buitengewesten, beweerde hij zonder meer
dat wij daar dan ook geen militaire macht hadden. Ik werd daarbij een beetje nijdig,
en voegde hem nogal scherp toe dat het misschien verstandiger was, indien hij zich
in zijn discussies beperkte tot zaken, waarvan hij verstand had. Daarna bond de heer
Smits eenigszins in en was het ons mogelijk tot een vrij redelijk betoog terug te
keeren, dat inderdaad neerkwam op de wenschelijkheid om, vooral op Sumatra,
geleidelijk te trachten de ondernemingen weer op gang te helpen.
Aan de hand van deze discussie wilde ik daarna in een gesprek met Van Mook
probeeren zijn gedachten over dezelfde materie aan de weet te komen. Toen ik hem
echter den naam van Smits noemde, antwoordde hij veelzeggend: ‘Och, deze muilezel
...’ Zulk een persoonswaardeering is misschien typeerend voor de geheele situatie
hier. Later had ik het over dit gesprek met Smits nog even met De Boer, die mij
eenigszins aanviel over mijn scherpe uitlating en zei, dat ik hem natuurlijk op de kast
had gejaagd, waarbij hij opmerkte: ‘Deze menschen zijn toch geen kwajongens’. Ik
kon toen niet nalaten te zeggen, dat deze menschen dan ook geen kwajongenspraat
moesten vertellen, zooals op politiek gebied door den heer Smits was uitgekraamd.
Ik voegde daaraan nog toe dat je aan zulke menschen echt kon ontdekken, dat zij
hier behooren tot de orde der Big Bosses, die niet gewend zijn op een of andere wijze
ooit te worden tegengesproken. Bovendien merkte ik op, dat ik minder bezwaar heb
tegen een reputatie, zooals die bij dit soort lieden uit deze reacties mijnerzijds moet
volgen, dan dat zij mij voor half-zacht verslijten. Ik heb er totaal geen bezwaar tegen
wanneer
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deze groote heeren weten dat ik niet tot de orde van de half-zachten behoor, zoodat
zij zich tegenover mij niet iedere kletspraat kunnen permitteeren.

Woensdagmorgen, 22 Januari 1947
Gisterochtend hadden wij een vergadering van de commissie-generaal met de heeren
Wijnmaalen, resident, en Mollinger, militair commandant, in Palembang. Zij gaven
ons een beschrijving van de militaire situatie vóór de botsingen van 2 en 3 Januari
jl., van de oorzaken der botsingen en van de situatie, zooals die op het oogenblik is.
Bij zulk een relaas krijgt men toch wel een uiterst somberen indruk van de toestanden
in dit land. Het eenige lichtpunt is dat er een paar Indonesiërs waren, o.a. de resident
Dr. Isa en een hoofdinspecteur van politie, die inderdaad loyaal voor ons zijn gebleven,
alle pogingen hebben gedaan om de Indonesische militaire actie te voorkomen of te
doen stoppen, maar dat zij daarin geen enkel resultaat konden boeken. Er is ons later
wel een algemeen aanvalsplan op Palembang in handen gevallen, maar overste
Mollinger meende toch ook dat de Indonesiërs bij het lossen van de eerste schoten
niet de bedoeling hebben gehad dit plan tot uitvoering te brengen. Pas toen het
spektakel goed aan den gang was, schijnen ze volgens dit plan te zijn gaan werken.
Ik krijg den indruk, dat in hoofdzaak de Nederlandsche artillerie, op 6 à 7 K.M. buiten
de stad, hier het beslissende woord heeft gesproken. Toen de commandant aan de
Indonesiërs een ultimatum stelde om zich terug te trekken tot 20 K.M. buiten de stad,
hebben zij dit prompt gedaan. De heeren hadden er blijkbaar schoon genoeg van. Ik
geloof dat, indien hij in plaats van 20 K.M. 60 of 100 had gevraagd, zij ook zouden
zijn verdwenen. Het eenige punt inzake deze actie, waarop ik eenige critiek zou
kunnen hebben, is waarom hij deze benden, inclusief de TRI, heeft laten aftrekken,
met behoud van hun wapens. Misschien had hij een schoone gelegenheid gehad om
daarvan het een en ander in handen te krijgen. Nu staat men daar intusschen nog
voor allerlei zeer moeilijke vraagstukken. De Indonesiërs houden een deel van de
groote gebouwen bezet, die eigendom zijn van particuliere maatschappijen. Zij
erkennen de rechten dezer particulieren, maar moeten dan ergens anders worden
ondergebracht.
Veel pijnlijker is echter het vraagstuk van de douane. De Indonesiërs leven op het
oogenblik van de in- en uitvoerrechten, zooals
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wij dat voor den oorlog ook altijd hebben gedaan. Zij heffen 30 % uitvoerrecht op
alle producten. Op den duur moet het natuurlijk komen tot een federale douane en
dus niet blijven bij een afzonderlijke douane van de republiek. Op het oogenblik
bestaat alles dubbel: een Indonesische naast een Nederlandsche havenmeester. Men
weet, dat in Viet-Nam het spektakel is begonnen door de dubbele douane-heffing.
Wij moeten toch in ieder geval probeeren zooiets te vermijden en daarom moeten
deze economische problemen zoo snel mogelijk op het hoogste niveau tot een
oplossing worden gebracht. Ik zie echter wel aankomen, dat dit nog verdraaid veel
moeite zal kosten.
Een opmerking van de heeren was verder nog, dat Djambi, een economisch uiterst
belangrijk gebied, eenvoudig zit te wachten op bezetting door ons. De bevolking
daar schijnt de overheersching door Javanen en Menangkabauers ruimschoots zat te
zijn en er is al een candidaat-sultan van Djambi boven de horizon gekomen, die op
ons sterken druk uitoefent om in te grijpen, maar natuurlijk op voorwaarde dat hij
dan als sultan zal worden erkend. Een militaire bezetting van de olievelden, die op
een paar honderd kilometer afstand van Palembang liggen, is ook een uiterst
verleidelijke, maar gevaarlijke zaak. Lukt het, dan is het prachtig, maar, indien de
heeren al te vlot een lucifertje bij de bronnen houden, hebben wij een catastrophe.
In ieder geval zal ook dat eerst langs den weg van besprekingen moeten worden
geprobeerd.
Deze besprekingen nu, zullen vandaag worden hervat. Gisteren kwam Boediardjo
met de vraag, wanneer wij konden vergaderen en ik heb toen voorgesteld
Woensdagmorgen, half tien. Straks zal de pret dus beginnen en ik ben uiterst
nieuwsgierig naar den gang van zaken. Sanders kreeg van Boediardjo den indruk,
dat de heeren toch eigenlijk vrij veel haast hebben met onderteekenen.

Donderdag, 23 Januari 1947, 12 uur
Gisteren was een dag, die niet zonder emoties verliep. 's Morgens om half tien vond
de eerste politieke bespreking plaats met de Indonesische delegatie1., die compleet
verscheen: Sjahrir, Sjarifoedin, Roem, Soesanto, Gani, Natsir en Boediardjo. Van
onzen

1.

Eerste politieke bespreking, op woensdag 22 januari 1947, des voormiddags 9.30 uur, ten
kantore van de commissie-generaal.
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kant de complete commissie plus staf. Ook onzen public relationman Van Wijnen
nam ik hierbij mee, om er voor te zorgen, dat hij voldoende background heeft om
niet te veel en niet te weinig te zeggen. Sjahrir was volgens traditie voorzitter van
de vergadering in ons gebouw. Hij begon met mij zeer vriendelijk uit te noodigen
een uiteenzetting te geven over de politieke en militaire situatie. Ik heb hem toen
geantwoord, dat ik natuurlijk graag over den politieken toestand, zooals die zich in
Nederland had ontwikkeld, toelichting zou willen geven, maar dat ik meende, dat
een beschouwing over de militaire situatie meer in aanmerking kwam voor hen, die
er hier twee maanden met hun neus bovenop gezeten hadden, d.w.z. voor de
Indonesische delegatie. In deze vergadering is van onzen kant vrij ronde taal
gesproken, in hoofdzaak door Van Mook en door ondergeteekende. Ten eerste deed
ik dat uit volle overtuiging en in de tweede plaats ook wel om daarmee te voorkomen,
dat er een niet heelemaal onbedenkelijke uiteenzetting van De Boer zou komen. Dat
is wel meegevallen; hij heeft zich beperkt tot een aantal opmerkingen, die aansloten
bij de geleverde betoogen en waaruit op behoorlijke wijze zijn somberen kijk op de
heele situatie bleek. De geheele discussie culmineerde eigenlijk in onzen eisch, dat
zij van hun kant nu overal met het schieten onmiddellijk dienen te stoppen en in de
eerste plaats volgens onzen brief in Soerabaja1., want dat wij anders eigen militaire
maatregelen zouden móeten nemen en dat er dan van onderteekening van Linggadjati
geen spaan terechtkwam.
Soesanto probeerde den slechten gang van zaken in Indonesië te verklaren uit de
tegenstelling in opvatting tusschen de Indonesiërs en ons bij de uitlegging van
Linggadjati. Hij noemde het oppergezag van de Kroon in tegenspraak met mijn
antwoord aan Sjarifoedin, dat de Unie geen superstaat zou zijn, hetgeen natuurlijk
gemakkelijk is te weerleggen. Verder noemde hij de correspondentie over de
buitenlandsche vertegenwoordiging, waarbij wij wel onzen brief, maar niet die van
Sjahrir hebben vermeld. Dit is inderdaad juist. Die brief kwam op het laatste moment
voor ons vertrek op 22 November en dien heb ik aan Van Mook in handen gesteld
om daarover verder met de heeren te spreken2.. Ik heb den indruk, dat Van Mook
daaraan niet veel heeft gedaan. Trouwens, hetgeen in dien brief wordt gevraagd - de
erkenning van de in onzen diploma-

1.
2.

Zie p. 230-231.
Zie hierboven p. 141, noot 1.
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tieken dienst opgenomen Indonesiërs, ook als vertegenwoordigers van de republiek
- is natuurlijk in vierkanten strijd met hetgeen zij ten aanzien van den heer Campbell1.
hebben gedaan. Ik heb toen direct opgemerkt dat het niet tot goede resultaten kon
leiden om geïmproviseerd te antwoorden op de problemen, die de heer Soesanto had
opgeworpen. Een schriftelijke voorbereiding hiervan heb ik voorgesteld en is
aanvaard. Ik bracht hiermee even de kwestie in verband van de gevaren, die verbonden
zijn aan al te vlotte uitlatingen op de vergadering, gezien de publicatie van gedeelten
uit de notulen, waarop Elsevier ons heeft getracteerd2.. Ik memoreerde dat Feuilletau
de Bruijn heeft gezegd, dat deze notulen van republikeinsche zijde afkomstig waren
en op mijn desbetreffende vraag vertelde Boediardjo, dat er 40 exemplaren voor de
verschillende ministers en onderministers worden gemaakt.
Verder draaide het heele gesprek natuurlijk om het groote wantrouwen en om de
militaire activiteit van republikeinsche zijde. Het was wel duidelijk dat ons ultimatum
inzake Soerabaja indruk had gemaakt en men stelde aan het eind van de vergadering
de volgende bespreking al direct op vandaag, omdat voor Zaterdag deze zaak moet
zijn opgehelderd, daar anders de Nederlandsche militairen bij Soerabaja in actie
zullen komen. Wel beweerde Sjarifoedin dat, op één geval na, alle beschietingen van
hun kant antwoord waren op vuur van ons. Van Mook merkte terecht op dat dit onzin
was, omdat Nederlandsche artillerie niet zoo maar bij nacht in het wilde weg gaat
schieten. Buitenzorg kwam natuurlijk op de proppen, in het bijzonder naar voren
gebracht door den heer Roem, die nïeuwe republikeinsche functionarissen had
meegebracht. Van Mook beloofde deze zaak op korten termijn met hen en de
betrokken personen te zullen behandelen. Roem vroeg echter ook vervanging van
kolonel Thomson. Toen ben ik min of meer in brand gevlogen en heb de heeren
duidelijk aan het verstand gebracht dat kolonel Thomson iemand is, waarvan ik nu
bij toeval door gesprekken met hem weet, dat hij een politieke instelling heeft, waar
ik volkomen achter sta, maar dat deze man zich door de Indonesiërs teleurgesteld,
bedrogen en gegriefd voelt. Zoo gaan zij op het oogenblik door hun dubbelhartige
politiek op lager niveau tegenover ver-

1.

2.

Campbell was een scharrelaar uit het communistische kamp in Australië, die zich door Djokja
tot eerste handelsagent van de republiek had weten te doen benoemen. Zie Van Mook,
Indonesië, Nederland en de wereld, p. 136.
Zie p. 228, noot 2.
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schillende menschen, die het met de Indonesiërs goed meenen en die onze politiek
willen volgen, hoogst onvoorzichtig om. Hieraan knoopte De Boer de opmerking
vast, dat ook hij tot deze teleurgestelden behoort. Wij kwamen telkens op hetzelfde
neer, nl. dat het eenige, dat redding en uitkomst kan brengen, de bereidheid is van
Indonesischen kant om eindelijk op te houden met schieten en door generaal
Soedirman per eigen gelegenheid door de republikeinsche radio in een toespraak
ondubbelzinnig het cease fire te laten geven.
Wij moeten volgens mij aan deze voorwaarde volstrekt vasthouden, niet omdat ik
geloof dat hij het doen zal, maar eenvoudig omdat dit het middel is om de scheiding
der geesten in het republikeinsche kamp radicaal zichtbaar te maken. Zij probeeren
daarbij - en dat deed Sjarifoedin gisteren zeer duidelijk - van ons de verzekering te
krijgen dat wij geen offensieve bedoelingen hebben, d.w.z. dat wij het grondgebied,
dat wij thans op Java en Sumatra bezetten, niet verder zullen uitbreiden. Ik heb op
deze vraag geen antwoord gegeven en ook Van Mook heeft dit antwoord ontweken.
Immers, deze verzekering kunnen wij eigenlijk niet geven. De practijk van het leven
zal immers waarschijnlijk zijn, dat wij door republikeinsche wandaden gedwongen
worden om grootere gebieden te bezetten. Geven wij dus thans een verklaring af dat
wij dit niet zullen doen, dan rust straks op ons de bewijslast van de noodzaak, die op
zijn minst onprettig is. Later verzachtte Sjarifoedin deze verlangde verklaring
eenigszins door te spreken over een mededeeling inzake de doelstelling van de
Nederlandsche militairen in dit land. Wel, daarover valt te praten. Bovendien heeft
Van Mook nog weer eens ondubbelzinnig er op gewezen, dat, zoolang de bedreiging
van menschen, die ons goed gezind zijn, voortduurt en telkens weer stemmen klinken,
die zeggen: ‘Na 1 Januari 1949 zullen we je wel krijgen’, er voor ons van het opgeven
der beschermde gebieden eenvoudig geen sprake kan zijn.
Ten slotte ben ik in deze bespreking nog iets duidelijker geworden en heb tegen
de heeren gezegd, dat wij zooveel berichten onderschept hebben, waaruit niets anders
dan kwade trouw kan worden afgeleid, dat wij ons afvragen, waar wij eigenlijk staan.
Ik heb hen toegevoegd, dat ik bereid ben mede te werken aan de oplossing van de
grootste moeilijkheden, maar dat ik niet bereid ben om mij met open oogen te laten
bedriegen door wien dan ook. Sanders heeft deze scherpe tirade uit de notulen
weggelaten en ik vind dat ook niet zoo erg, maar het was zeer duidelijk dat dit betoog
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op de heeren grooten indruk maakte. Ik had de impressie, dat het geheele gezelschap
min of meer angst naar buiten aan den dag legde. In hoeverre deze angst hun
wezenlijke gevoelens beheerscht of slechts is voorgewend, kan ik onmogelijk schatten.
Ik heb op het oogenblik op basis van allerlei berichten een zeer sterk wantrouwen
tegen de heeren. Wanneer Gani in een onderschept telegram naar Siantar op 10 dezer
seint, dat, hoe hevig er ook te Medan, Padang en Palembang wordt gevochten, het
einde is een conferentie, dan kan men zich niet aan den indruk onttrekken dat deze
conferentie een middel is om ons in onze activiteit te beperken. In ditzelfde telegram
zegt deze man: ‘De politieke macht in de stad - daarmee bedoelt hij Palembang dient te worden versterkt door het vormen van sterke organisaties van hooge
ambtenaren, politie, politieke partijen en werkersvereenigingen. De druk binnen en
buiten de stad dient in evenwicht te zijn, ten einde dezen te gebruiken als diplomatiek
werktuig’. Zulk een laatste zin is natuurlijk volkomen dilettantische onzin, maar
wanneer dan meneer Gani met een uitgestreken gezicht naast mij zit op deze
vergadering, dan heb ik met de vraag of wij eigenlijk bedrogen worden, ja dan neen,
een schot gelost midden in de roos. Het verschil tusschen De Boer en mij is alleen,
dat ik volkomen nuchter langs de in de vorige vergaderingen uitgestippelde lijn verder
wensch te gaan en onze positie zoo sterk mogelijk wil maken, terwijl De Boer zich
telkens door zijn gevoelens laat beheerschen en dan als het ware in het wilde weg
een sla-maar-raak-politiek schijnt te willen, die hij, wanneer men er op door gaat,
toch eigenlijk ook weer niet wil.
De conclusie van deze eerste vergadering is geweest, dat aan den eenen kant
schriftelijk aan de Indonesische delegatie zal worden gevraagd of de toelichting van
de commissie-generaal en de regeeringsverklaring hun aanleiding geeft tot het stellen
van bepaalde vragen en in de tweede plaats, dat vandaag om half vijf een vergadering
zal worden gehouden over een aantal militaire vraagpunten.
Gistermiddag om half vijf had ik nog een gesprek van ruim een uur met den overste
Santoso, naar aanleiding van een Nefisrapport, dat van zijn hand was en dat zeer
sterk den nadruk legde op communistische activiteit. Aan het slot van dit rapport
werd de figuur van Hadji Agoes Salim - de schoonvader van Mr. Roem - als de
centrale man bij al deze activiteiten naar voren gebracht. Hij trekt aan de touwtjes,
en is de naaste adviseur, zowel van Sjahrir als - naar men zegt - ook van Soekarno.
Het betoog van den overste Santoso
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kwam er eigenlijk op neer, dat, zoolang wij het oude plan A, nl. het schoonvegen
van West-Java, niet in zijn geheel uitvoeren, wij in de moeilijkheden blijven zitten.
Deze zullen voorloopig toenemen, omdat er in de republiek onder allerlei groepen
een groeiende onrust heerscht. De socialistische partij van Sjahrir, die in sterke mate
op inzicht berust, verliest aan invloed. Zij steunt hoofdzakelijk op de intellectueelen
onder de ambtenaren, terwijl al diegenen, die hun politieke keuze uitsluitend op
sentiment baseeren, veel dichter bij de communisten komen.
Nu moet men hier in dit land bij het begrip ‘communist’ niet al te gemakkelijk
denken aan Marx en Lenin, maar meer aan een situatie, zooals die in China bestaat,
waar alle oppositie tegen het heerschende regiem zich vereenigt in een zich
communistisch noemende partij. Deze communistische partij, die op zichzelf
nauwelijks meer eenige beteekenis heeft, doordringt met haar propaganda de amorphe
massa van de Masjoemi. Aan den anderen kant ontstaan er groepeeringen, die groote
bezwaren krijgen tegen de collectivistische maatregelen van de republikeinsche
regeering, in het bijzonder van Hatta. De middenstandsvleugel van de Masjoemi en
ook de Soendaneesche partij, die op het oogenblik bezig is op te komen, maar die
gehandicapt wordt door het gebrek aan werkelijk goede leiders, die geen profiteurs
of collaborateurs zijn, zijn groepen, die op den duur ook aan het bestaan van de
republiek zullen knagen. Het komt er nu maar op aan dat de Nederlandsche politiek
zichtbaar ten gunste van deze groepen gaat werken. Daarvoor is noodig in de eerste
plaats een duidelijke uitspraak, dat de Islam niet als een tweederangs godsdienst
wordt beschouwd, en in de tweede plaats een versterking van het
middenstandselement. De overste noemde als voorbeeld dat, indien hier een millioen
rijwielen noodig zijn, deze niet kant en klaar, maar in onderdeelen dienen te worden
geimporteerd, waarbij de middenstand de gelegenheid krijgt deze onderdeelen tot
rijwielen te monteeren. Dit moge economisch misschien zekere bezwaren hebben,
politiek is het op het oogenblik uitermate nuttig en verantwoord. Santoso hoort
kennelijk tot diegenen, die wel willen bouwen op de partij van Sjahrir en op deze
burgerlijke groepen, maar die groote gevaren zien in de communistische propaganda.
Setyadjit zou in zijn organisatie van de arbeiders eigenlijk ook min of meer mislukt
zijn. Hij heeft de arbeidersgroepen uit de overheidsbedrijven weten te organiseeren
en in socialistisch verband gebracht, maar de groote massa komt terecht in het
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jachtveld van de communisten. Hij noemde ook Daroesman als figuur, die in de
armen van de communisten is gevallen en daar thans in het hoofdbestuur is
opgenomen.
Verder vertelde hij nog dat de meeste bedrijven niet meer in handen zijn van den
staat, maar van bepaalde Indonesische organisaties. Dit zou volgens hem bij de
uitwerking van artikel 141. nogal vrij groote moeilijkheden geven. Immers, wij hebben
dan op den staat betrekkelijk weinig verhaal en moeten maar zien hoe wij de groepen
van menschen, die er op het oogenblik in zitten, er uit krijgen. Of deze beschouwing
eigenlijk wel juist is, weet ik niet: ik twijfel daar wel eenigszins aan. Het onderhoud
was wel interessant en leerzaam en ik heb hem gevraagd om, zoo gauw hij dingen
weet, waarvan hij meent dat ze voor mij de moeite waard zijn, die te komen vertellen.
Ik heb Santoso nog gevraagd, waarom hij zulk een rapport ook aan den kolonel
Abdulkadir in handen gaf. Hij weet immers, dat deze de verbindingsman is, die ook
goede relaties met de republiek onderhoudt. Is het dan geen uitermate sterk beroep
op zijn trouw aan de Nederlandsche zaak, indien men verwacht, dat hij de gegevens,
die in zulk een rapport staan, voor zich houdt en b.v. niet mededeelt, dat de overste
Salim als de centrale verbindingsman beschouwt. Santoso stelde hier tegenover, dat
hij dit juist aan Abdulkadir had gegeven om hem in te lichten en een soort
waarschuwing te geven voor hetgeen er gebeurt. Dit zijn natuurlijk twee
gezichtspunten, die beide recht van spreken hebben. Maar een gevaarlijk spel is het
naar mijn gevoel toch beslist wel.
's Avonds om half tien2. vergaderde de commissie-generaal als voorbereiding voor
de bespreking van vanmiddag. Deze vergadering pakte uiterst bedenkelijk uit. Van
Mook begon, aansluitend aan de ochtendvergadering, over de verklaring, die ook
eventueel van onzen kant zou kunnen worden gegeven. Nu had ik tevoren tegen De
Boer gezegd, dat ik in een verklaring omtrent onze bedoelingen nooit zoo ver zou
willen gaan, dat ik bezetting van verdere gebieden wilde uitsluiten, zooals Sjarifoedin
vroeg. Nu was dat ook niet hetgeen Van Mook naar voren bracht. Van Mook wilde
nog eens zeggen, dat Nederland geen agressieve bedoelingen had. De Boer volstond,
in antwoord daarop, met op een betrekkelijk korzelige manier zijn hoofd te schudden
en zijn misnoegen te laten blijken door te zeggen, dat hij voor zulk een verklaring
niets voelde. Na
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Zie bijlage III.
22 januari 1947.
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eenig heen en weer brommen en praten ontplofte toen Van Mook tegenover De Boer
en zei hem dat, als hij een algemeenen aanval wenschte en een totale bezetting van
het land, hij het dan maar moest zeggen, want dat Van Mook daaraan niet mee deed
en dan aftrad. De Boer antwoordde hierop dat hij dat dan maar moest doen, waarop
Van Mook repliceerde: ‘En dan kun jij mij opvolgen’. Het was volkomen duidelijk
dat wij met dezen stijl van discussie regelrecht in het moeras terecht kwamen. Van
Mook was volkomen buiten zichzelf en, hoewel De Boer vanmorgen aan Sanders
heeft verteld dat hij zich zoo goedhad beheerscht, moetiktoch eerlijk zeggen dat ik,
naar ik meen, volkomen gelijk had, toen ik na afloop van de vergadering tegen De
Boer zei dat ook hij zich toch eigenlijk onbebehoorlijk had gedragen door eenvoudig
Van Mook het bloed onder de nagels weg te trekken. Nu stond de Boer op het
standpunt, dat hij iedere verklaring van onzen kant overbodig achtte en onwaardig
en hij zag niet veel gat in een redelijke argumentatie van dit standpunt. Het spreekt
echter vanzelf dat men in een gezelschap als de commissie-generaal er met een
dergelijke simplistische opvatting niet is. Men moet dan op zijn minst de moeite
doen om redelijk te betoogen, welke de bedenkelijke gevolgen van een of anderen
voorgenomen stap zijn. Het was zeer duidelijk dat De Boer zoodanig het land had,
dat hij psychisch niet in staat was om zich tot dit standpunt op te werken. Van Mook
raakte werkelijk eveneens ver van de sfeer van het redelijke verwijderd en kon het
toen niet laten om nogal wat glazen gin en ajer ijs te drinken.
De discussie verliep verder in hoofdzaak tusschen Van Poll, Idenburg en mij en
Van Mook bleef er eigenlijk heelemaal buiten. Idenburg wees nog eens op de
moeilijkheden, die Van Mook hier in die acht weken had moeten opknappen. Van
Poll gaf een zeer duidelijke en sprekende verklaring, dat hij, nu hij eenmaal voor de
politiek van Linggadjati had gekozen, deze ook verder wenschte te volgen tot de
andere zijde hem dit volstrekt onmogelijk zou maken. Ik heb er den nadruk op gelegd
dat wij in de vergaderingen met Spoor en met Romme twee beginselen in goed
overleg hadden aanvaard1. en dat er maar één methode was om uit deze moeilijke
zaak te komen, nl. dat men daaraan volstrekt vasthoudt. Indien wij ons daarbij in alle
moeilijkheden door ons gevoel laten overheerschen, komt er

1.

Nl. dat wij militaire maatregelen zullen nemen, zo dikwijls wij daartoe zouden worden
gedwongen (zie p. 213-214) en dat Linggadjati ons politieke richtsnoer blijft, ongeacht de
houding der Republiek (zie p. 217-218).
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van de heele zaak zeker niemendal terecht. Ten slotte zijn wij het er toch wel over
eens geworden dat het nuttig en noodzakelijk zal zijn om, nadat wij van Soedirman
in de eerste plaats vergen een toespraak, waarin het cease fire wordt gegeven,
onzerzijds een toespraak door Van Mook te laten houden, waarin de doelstelling van
het Nederlandsche leger nog eens duidelijk naar voren komt. Niet alleen tegenover
de Indonesiërs is dat nuttig en misschien geruststellend, maar ook vooral voor de
Nederlandsche soldaten zelf. Ik memoreerde nog weer mijn ervaring van den tocht
van j.l. Zondag1., toen een majoor mij ook weer de vraag stelde, waarvoor zij eigenlijk
in dit land zitten. Voor dit laatste argument scheen De Boer wel gevoelig en verzette
hij zich dus verder niet tegen een dergelijke uiteenzetting. Aan het slot van deze vrij
onaangename vergadering heb ik nog weer eens een beroep op de heeren gedaan en
ze duidelijk gezegd dat, indien men op dezen weg voortgaat, er geen kans is om in
innerlijke harmonie deze moeilijke zaak te behandelen en er dan weinig kans van
slagen voor Nederland zal bestaan.
Na afloop van deze vergadering in het paleis Rijswijk teruggekeerd, kregen wij
nog een gesprek onderling en daarin meende De Boer de opmerking te moeten maken,
dat Van Mook te veel had gedronken en daar zijn explosie aan viel te wijten. Ik heb
dit ten stelligste tegengesproken en vind het ook eigenlijk een hoogst bedenkelijken
vorm van excuus. Toen Van Mook begon, was daar, naar mijn stellige overtuiging,
geen sprake van, De Boer heeft hem het bloed onder zijn nagels weggetrokken en
het is eindelijk tot een explosie tusschen deze twee gekomen. Het is juist dat Van
Mook daarná meer gedronken heeft dan hij normaal doet, maar daar bleef het ook
bij en na dat drinken heeft hij betrekkelijk weinig gezegd. Ik vond het geheel een
zielige, onwaardige vertooning en het is maar beter daaraan niet te veel aandacht
meer te schenken. Van Mook zou vanmorgen een stuk opstellen, dat wij als grondslag
voor de discussie van vanmiddag zullen gebruiken.

Vrijdag, 24 Januari 1947, 5 uur
Gisteren is de politieke bespreking over de militaire situatie voortgezet2.. Van Mook
had ten slotte een ander soort document gepro-
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Zie p. 231-233.
Tweede politieke bespreking ten huize van Soetan Sjahrir op donderdag 23 januari 1947,
des namiddags 5 uur.
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duceerd en wel een soort gemeenschappelijk communiqué van de bespreking, waarin
wordt meegedeeld dat Soedirman op dien en dien datum in Januari het cease fire zal
geven, zoodat - volgt er dan op - ook het reeds eerder van Nederlandsche zijde
gegeven cease fire thans effectief kan worden. Over dat stuk hadden wij hier 's
morgens nog eenige discussie gehad en het kostte eenige moeite om De Boer dit te
laten slikken, maar dat viel ten slotte toch wel mee.
De bespreking met de Indonesiërs verliep zeer bevredigend. Sjarifoedin begon
met de opmerking, die niet heelemaal onjuist is, dat wij ten slotte bij de regeling van
het bestand veel te veel hebben overgelaten aan de beslissing van locale bevelhebbers
en dat inderdaad de afspraak was dat het cease fire pas zou worden gegeven, wanneer
locaal alles zou zijn geregeld. Deze locale machthebbers hebben het dus betrekkelijk
in hun macht gehad om de zaak in het honderd te sturen. Samen misschien met den
generaal Soedirman, die er zelf ook niet erg veel voor voelde, is dat in het honderd
sturen dan ook uitstekend gelukt. Merkwaardig is, dat Sjarifoedin nu met de gedachte
komt om de zaak werkelijk compleet van boven af te regelen, zoodat dit soort
stokken-tusschen-de-beenen-steken van de baan is. Hij maakte ook den indruk dat
hij inderdaad in staat is er voor te zorgen, dat er dan overeenkomstig deze bevelen
zal worden gehandeld. Ik ben benieuwd of het waar is. De generaal Buurman van
Vreeden was daarover in een gesprek later niet erg optimistisch. Toch kon dit nog
wel eens meevallen, want de heeren hebben thans wel in de gaten dat een regelrechte
strijd er voor hen niet hoopvol uitziet. Ten aanzien van Soerabaja, waarover wij den
achttienden een ultimatum hebben gesteld1., kregen wij te hooren dat dit
oogenblikkelijk werd ingewilligd en gistermiddag nog tijdens de vergadering werd
het bevel verstuurd, waarschijnlijk via Soedirman, dat de artilleriebeschietingen van
Soerabaja en Semarang oogenblikkelijk moesten worden gestaakt. Later, na afloop
van de vergadering, heb ik met generaal Buurman van Vreeden en Van Mook
afgesproken dat wij hun dan den tijd zullen geven niet alleen tot Zaterdag, 25 Januari,
maar dat er in geen geval een aanval zal worden gedaan vóór Maandag 27. Wij hopen
echter van harte, dat de heeren er mee ophouden. Merkwaardig is dat generaal
Buurman van Vreeden net gisteren berichten uit Soerabaja heeft gekregen, dat de
Indonesiërs blijkbaar bezig waren een bepaalden sector, van waar die artillerie
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geregeld schoot, te ontruimen. Dit is in overeenstemming met het verhaal, dat de
adjudant van Sjarifoedin aan Roosenburg had verteld, nl. dat dit ultimatum van ons
in Djocja nogal indruk had gemaakt. Waarschijnlijk hebben zij daar direct maatregelen
genomen om aan die schieterij een eind te krijgen.
Vanmorgen werd ik opgeschrikt door een Aneta-bericht uit Holland, waarin weer
eens gezegd werd dat Van Mook aftrad en dat de Maasbode het bericht van Elsevier
meende te kunnen bevestigen, dat Lovink in aanmerking kwam voor benoeming tot
gouverneur-generaal1.. Verder werd er gezegd dat Michiels, onze ambassadeur in
Londen, voor deze functie had bedankt. Nu weet ik van Mansholt, dat Lovink
inderdaad genoemd is. Ik heb mij toen al tegen deze figuur verzet. Zijn benoeming
slaat, naar mijn vaste overtuiging, de geheele zaak hier in elkaar. Ik ben er daarom
vandaag toe overgegaan een brief te schrijven aan Drees, met een afschrift aan Koos
Vorrink, waarin ik van mijn verontrusting over den gang van zaken heb blijk gegeven.
Wij zitten nu al met een lid van de commissie-generaal2., die verklaard heeft het
accoord niet te zullen teekenen en die er eigenlijk tegen is, maar hier komt in de hoop
de zaak te kunnen ombuigen. Wanneer ik dus straks in de prettige situatie kom, dat
ik in een vergadering van zes als de eenige socialist zit, met als helper alleen Van
Poll tegen een overigens waarschijnlijk vrij onwillig gezelschap, dan zie ik er niet
veel goeds van komen. Ik heb de heeren er op gewezen, dat dit een situatie is, die ik
niet kan aanvaarden, en dat de benoeming van Lovink practisch mijn ontslag zal
beteekenen. Ik heb er maar niet bij gezegd dat zelfs het vooruitzicht, dat dit zal
gebeuren, voor Van Mook voldoende is om oogenblikkelijk weg te loopen. De groote
narigheid voor mij is, dat ik het gevoel heb dat dit van Jonkman zeer bewuste politiek
is. Hij tracht door te voeren, hetgeen hij tegen mij al heeft gezegd, dat, nu het accoord
in de Kamer is aangenomen, het geen kwaad kan de commissie-generaal te versterken
met een paar conservatiever elementen3..
Ik kreeg vanmorgen een brief van Friedericy aan Sanders van 15 Februari te lezen,
waarin een uiteenzetting van Jonkman voorkwam in een vergadering van
departementshoofden en die precies denzelfden geest ademde. Versterking van de
landvoogdij zooveel
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De Maasbode van 22 januari 1947.
Prof. S. Posthuma.
Zie p. 176.
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als mogelijk is en dus niet desintegratie van de Nederlandsen-Indische regeering,
maar probeeren via een versterkte landvoogdij een orgaan van de Kroon in het bestuur
van de Vereenigde Staten te krijgen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit een methode
vind, die mij niet aantrekt. Zij is weinig royaal en ik ben er ook van overtuigd, dat
zij op den duur narigheid zal opleveren. Wanneer wij dan de krankzinnige situatie
krijgen, dat Van Poll en ik de eenige vertegenwoordigers zijn van de twee groote
regeeringspartijen en dat er voor de rest een stelletje liberalen zit, die de zaak zoo in
den stijl van het Handelsblad trachten te tracteeren, dan heb ik er verder weinig
aardigheid meer aan en dan zal ik, uit gebrek aan geloof in het resultaat hiervan, zoo
vrij zijn nauwkeurig te overwegen op welk moment ik het wrakkig schip der
commissie-generaal zal verlaten. Bovendien bleek uit dezen brief van Friedericy ook
nog weer duidelijker dan ooit, dat in de gedachten van Jonkman eigenlijk voor deze
commissie-generaal nauwelijks een taak is weggelegd dan alleen tegenover de
republiek datgene te verdedigen, wat Den Haag dicteert. Wanneer hij dan zoo zegt
dat hij verwacht, dat wij zullen rapporteeren over hetgeen in Den Pasar is gebeurd,
terwijl daar met ons nooit met een woord over is gesproken, dan moet ik bekennen
dat ik dezen vorm van gezeur rondom deze commissie weinig op prijs stel.
Verder hebben wij vanmiddag Posthuma afgehaald, een operatie, die zeer rustig
verliep. Ik heb met hem afgesproken, dat hij morgen om kwart voor tien zijn
opwachting maakt bij Van Mook en dat wij om tien uur vergadering van de
commissie-generaal hebben. Mijn plan is om hem daar zeer behoorlijk aan den tand
te voelen over zijn standpunt tegenover deze heele affaire.

Zaterdagavond, 25 Januari 1947, half twaalf
Gisteravond was er opnieuw een politieke bespreking hier bij mij1., gewijd aan de
militaire zaken. De ontwerp-verklaring van Van Mook kwam aan de orde en vrij
snel daarna kwam Sjarifoedin met een tegenvoorstel, dat voor ons eigenlijk
onaanvaardbaar was. De geheele toon en ook de uitdrukkelijke verklaring, dat wij
niet de bedoeling hadden om verder in Indonesisch gebied te penetreeren of
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terrein te bezetten, was voor ons om redenen, die ik vroeger al vermeld heb1., niet
aannemelijk. Het was Sjahrir, die presideerde, volkomen duidelijk dat wij hiertegen
zouden steigeren. Deze man toonde nog weer eens zijn formaat als tacticus en leider
van zijn eigen delegatie door ons een tijdje te laten debatteeren en toen ten slotte,
tegen het moment dat hij vreesde dat wij het ‘onaannemelijk’ tegenover de
nota-Sjarifoedin zouden doen hooren, er tusschen te komen met de opmerking dat
het toch wel wat merkwaardig was dat we bezig waren te debatteeren over een
verklaring, terwijl het ons in den grond van de zaak toch eigenlijk alleen maar te
doen was om militaire maatregelen, die aan het schieten een einde maakten. Hij vond
de energie, die wij besteedden aan de discussie over die verklaringen, eigenlijk
overbodig. Daarmee stemde ik natuurlijk oogenblikkelijk in, omdat voor ons inderdaad
alleen maar van wezenlijke beteekenis was de legerorder van Soedirman, waarin het
cease fire zou worden gegeven en de publicatie daarvan. De rest is volkomen bijzaak.
Sjahrir merkte terecht op, dat wij het daarover volkomen eens waren en dat het dus
veel eenvoudiger was dan wij uit de discussie zouden moeten opmaken. Aldus
geschiedde en de practische maatregelen, die moesten worden genomen, waren de
punten uit de nota van Van Mook. Deze maatregelen stelden wij vast en legden ze
in de notulen neer.
Hiermede was deze zaak betrekkelijk snel bekeken. Wel hebben wij nog weer vrij
uitvoerig gesproken over de kwestie van de bedreiging van menschen, die met de
wederpartij samengaan. Merkwaardig is, dat de republiek telkens een gezicht trekt
alsof dat bij hen niet gebeurt. Ik krijg hoe langer hoe meer den indruk, dat het
noodzakelijk zal wezen de republikeinsche delegatie aan de hand van een aantal
gegevens, waarover wij beschikken2., onder den indruk te brengen van het feit dat
het niet zoo eenvoudig is als zij wel denken. Toch is dat ook weer moeilijker dan
sommigen van ons wel aannemen. Van Poll las b.v. uit het rapport over Buitenzorg3.
verklaringen voor inzake het gedrag van den heer Gaos. Een aantal heeren
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3.

Zie p. 239.
Zie p. 339-240.
In december 1946, tijdens de afwezigheid der commissie-generaal, had Van Mook te
Buitenzorg het republikeinse bestuur moeten zuiveren, dat in blijkbaar contact met
T.R.I.-groepen aan de andere zijde der bestandslijn terrorisering der burgerij had ondersteund,
althans toegelaten. Zie Van Mook, Indonesië, Nederland en de wereld, p. 168.
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Batavia, 24 januari 1947. Begroeting van prof .Posthuma bij gijn aankomst te Batavia.
Van links naar rechts: Mevr. Schermerhorn, Mevr.Posthuma, Posthuma, Sanders en Schermerhorn.
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Batavia, 24 januari 1947. Begroeting van prof. Posthuma bij zijn aankomst te Batavia door Van Mook
en Van Poll.
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schenen hem persoonlijk te kennen, o.a. Sjarifoedin en Boediardjo, die heftig
protesteerden en beweerden, dat dit radicaal onmogelijk was en dat deze man nooit
de politie tot het soort wandaden zou kunnen hebben overgehaald, welke Van Poll
uit die verklaring voorlas. Wanneer men zulk een verhaal dan tot op den keper bekijkt,
dan moet ik eerlijk bekennen, dat ik zelf wel eens twijfel of dat allemaal wel juist is.
Zulk een verklaring is afgelegd door een betrekkelijk willekeurigen Indonesischen
politieagent. Ik vind de bewijskracht daarvan uitermate bedenkelijk, wanneer men
nagaat welke praktijken er in dit land maar al te vlot worden toegepast. Wil men
elkander inderdaad overtuigen, dan zal men beter materiaal moeten hebben en moeten
beschikken over objectieve gegevens. Men zal dan enorm dienen te schiften. In de
vergadering werd verder afgesproken, dat Sjarifoedin Zondagmorgen naar Djocja
zal gaan om met Soedirman de zaak te bespreken en zorg te dragen dat de afgesproken
legerorder uit zal gaan.
Hoe merkwaardig moeilijk deze menschen op sommige punten kunnen zijn, bleek
mij vanavond nog weer in de discussie met Boediardjo over de notulen. Het is
natuurlijk altijd onze bedoeling geweest dat deze legerorder van Soedirman zal
worden gepubliceerd en ik heb in de bespreking tot heden toe meestal de
veronderstelling gehanteerd, dat Soedirman zelf voor de radio zou spreken. Nu was
dat bij het memoreeren van de punten, die in de legerorder moesten worden
opgenomen, ook in de notulen tot uitdrukking gebracht. Sjarifoedin had daar echter
bezwaren tegen. Inderdaad had ik op dit punt niet gezegd dat Soedirman voor de
radio zou spreken en over de publiciteit was met geen woord gerept. Het ging er hier
echter ook weer heel typisch om den schijn te vermijden dat het publiceeren van die
legerorder zou zijn opgelegd. Ten slotte vond ik een formule, nl. dat ik aannam of
veronderstelde dat deze legerorder zou worden gepubliceerd. In het antwoord van
Sjarifoedin komt dan voor dat hij hiermee instemt. Op deze wijze moet men soms
met de heeren omspringen, iets minder eenvoudig dan sommige Nederlanders zich
blijkbaar denken, wanneer men de reacties leest op de publicatie van de notulen door
Elsevier1..
Vanmorgen2. hadden wij de eerste vergadering van de commissie-generaal met
ons adspirantlid, den heer Posthuma. Dat verliep
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eigenlijk vrij merkwaardig. Het eerste uur was de discussie bij Van Mook in de kamer
en daarna, toen Van Mook verder bezet was, bij mij. In het begin liet ik hem uitpakken
over de financieele nota, welke hij heeft meegekregen en waarvan wij al gauw tot
de conclusie kwamen dat dit geen instructie kon zijn, omdat een instructie voor de
commissie-generaal per Koninklijk Besluit moet worden vastgesteld en het natuurlijk
volstrekte waanzin is om per Koninklijk besluit een stuk samen te stellen, zoo vol
details als het geval is met de nota, die hij heeft meegebracht. Naar aanleiding van
zijn opmerkingen, die o.a. inhielden dat het misschien wel verstandig zou zijn, indien
ook de commissie-generaal nog gelegenheid zou krijgen zich te uiten, alvorens de
definitieve tekst van deze nota zou worden vastgesteld, kwam Van Mook er tusschen
met de vraag of men er ook nog aan gedacht had de Indische regeering in te schakelen.
Ik kreeg niet den indruk van Posthuma, dat dit in Den Haag ook maar een moment
een rol heeft gespeeld.
Wij hebben toen een aantal beschouwingen gehouden over de verwarring van
bevoegdheidssferen, zooals die op het oogenblik door Den Haag wordt geschapen.
Van Mook wees er op, dat hij had gehoopt een commissie-generaal terug te krijgen
met grootere bevoegdheden, die dan door een zekere taakverdeling tusschen haar
leden onderling, in nauw contact met bepaalde departementen had kunnen treden,
waardoor over de volle breedte een efficiënte samenwerking tusschen opperbestuur
en algemeen bestuur zou zijn verkregen. Tot ons aller smart is dat echter niet gelukt.
De commissie-generaal heeft geen bevoegdheden gekregen1. en ook uit de toespraak
van Jonkman in den Raad van Departementshoofden, zooals wij die kregen uit den
brief van Friedericy aan Sanders2., blijkt duidelijk, dat Jonkman de commissie-generaal
klein wil houden en eigenlijk min of meer wil gebruiken, zooals ik gisteren al zei3.,
als rapporteur over allerlei zaken en hoogstens voor het opknappen van de vuile
karweitjes met de republiek. Hoort men Jonkman dan in diezelfde vergadering echter
spreken over het opnieuw versterken en optuigen van de landvoogdij, dan is dat weer
in regelrechten strijd met de houding, die men aanneemt bij de behandeling van een
stuk als thans door den heer Posthuma is meegebracht, waarbij de Indische regeering
eigenlijk vrijwel geheel wordt uitgeschakeld en
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men zich op het standpunt stelt dat de Nederlandsche belangen niet door de Indische
regeering, maar uitsluitend door de Nederlandsche regeering kunnen worden
behartigd.
In dat laatste zit natuurlijk de kern van het heele dualisme. Aan den eenen kant
wil Jonkman den invloed van Nederland in de Vereenigde Staten van Indonesië zoo
sterk mogelijk houden door middel van een krachtige Indische regeering. Daarbij
denkt hij zonder twijfel aan een nieuwen landvoogd, in de plaats van Van Mook.
Daarnaast echter ziet hij als van ouds in deze Indische regeering het instrument, dat
de belangen van Nederlandsch-Indië verdedigt tegenover die van Nederland, en
vergeet dat op het oogenblik door de nieuwe positie van de Indonesische wereld deze
zelfde Indische regeering psychologisch is omgedraaid en ook voor de belangen van
Nederland in het geweer komt. Tusschen deze twee in hangt dan nog de
commissie-generaal, die ook in het stuk van Posthuma de eigenaardige functie krijgt
van rapporteur aan de Nederlandsche regeering. Wanneer dit alles niet een toonbeeld
van verwarring is, dan weet ik niet meer wat wel verwarring voorstelt. Had ik den
brief van Friedericy niet gelezen met het verslag van den Raad van
Departementshoofden, dan had ik nog kunnen gelooven dat Jonkman van plan was
de geheele zaak uitsluitend aan de Nederlandsche instanties toe te vertrouwen. Nu
hij echter op deze wijze spreekt over het optuigen van de landvoogdij en het klein
houden van de commissie-generaal, nu gaat het mij volkomen duizelen. Posthuma
deed nog wel eenige pogingen om deze situatie te verdedigen, maar onder den druk
van Van Mook en mij bleef er van zijn betoog ten slotte toch bitter weinig over.
Nog merkwaardiger werd het gesprek in mijn kamer, toen het ging over de politiek
van Nederland tegenover het accoord van Linggadjati. Ik heb hem ronduit gevraagd
hoe hij stond. Hij heeft daarop gezegd bereid te zijn eerlijk mee te werken op basis
van aanvaarding van dit accoord. Ik kon echter niet nalaten hem toe te voegen, dat
ik bij de aanvulling van de commissie-generaal dezelfde politiek meen te zien, die
sommigen indertijd al in de samenstelling van het college tegenover Van Mook en
mij hebben meenen te zien, nl. versterking met zoodanige conservatieve elementen,
dat de politiek van het vorige Kabinet geen kans van slagen zou kunnen krijgen. Nu
is Linggadjati aangenomen en men tracht hetzelfde te herhalen. Posthuma ontkende
echter met stelligheid, dat hij zich daarvoor wenschte te laten gebruiken. Wel meende
hij dat, nu hij de
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onderhandelingen, die tot Linggadjati hadden gevoerd, niet had meegemaakt, het
verstandig zou zijn dat hij zich ook verder buiten de besprekingen en de
onderteekening zou houden. Dat heb ik vanzelf aanvaard, want het was ook mijn
bedoeling om dat zoo te stellen, omdat wij in die onderhandelingen niet iemand
kunnen hebben, die a priori weigert om te onderteekenen. Ik heb hem daarbij op een
verschil gewezen tusschen het a priori weigeren en er zich tegenover plaatsen zooals
wij, nl. dat ook wij slechts bereid zijn om te onderteekenen, indien aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. Ik heb hem zeer uitvoerig onze politieke richtlijnen, zooals
wij die na onzen terugkeer hebben geconstrueerd, uiteengezet en de heer Posthuma
heeft met stijgende verbazing zitten luisteren. Telkens zei hij: ‘Ik hoor dit met groote
vreugde’. Op een gegeven oogenblik begonnen zijn oogen te stralen en zei hij: ‘Ik
vind U zoo reëel’, waarop ik hem antwoordde dat ik dat geen verdienste vond, maar
dat de feiten hier hard genoeg waren om iemand reëel te maken. Ik heb daaraan
toegevoegd dat ik daarom ook maar beperkte bezwaren had tegen de politieke
opvattingen, die iemand in Nederland had als adspirant-lid van de commissie-generaal.
De tijd had geleerd, dat dat hier allemaal wel in orde komt.
Wel heb ik gezegd, dat ik in dit opzicht een volstrekt ander standpunt inneem
tegenover de benoeming van een gouverneur-generaal. Indien men bij de huidige
samenstelling van de commissie-generaal een conservatieve figuur tot
gouverneur-generaal benoemt, dan beteekent dit voor mij onherroepelijk mijn ontslag.
Ik heb dit verbonden aan den naam van den heer Lovink1. en vanmorgen in de
bespreking ook duidelijk gesteld dat die benoeming mijn ontslag ten gevolge zal
hebben. Of men dan een ander lid van de Partij van de Arbeid bereid zal vinden mijn
plaats in te nemen, is een tweede kwestie. Nogmaals, ik ben niet bereid als eenig
socialist in een college van zes plaats te nemen, waarbij de figuur van den
gouverneur-generaal verreweg de meeste macht heeft, vooral bij de opvatting van
Jonkman over de komende positie van de landvoogdij. Allerlei betrekkelijk neutrale
figuren zou ik misschien nog kunnen aanvaarden en wachten op hun daden, maar
een man, die in dit land een zoo conservatieve reputatie heeft als Lovink, kan ik
onmogelijk aanvaarden.
Na afloop van de bespreking met Posthuma, had ik den indruk
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dat wij dezen man door deze eene bespreking tot een heel anderen kijk op de zaak
hebben gebracht. Hij heeft dat ook ronduit toegegeven en zich bereid verklaard de
politieke lijn, zooals wij die thans hebben uitgestippeld, ook te volgen. Hij was
kennelijk verheugd en opgelucht over dit gesprek. Ik moet zeggen dat ik het ook
was. De pers zat te dringen om een verklaring van Posthuma. Ik heb er toen aan
Sanders een gedicteerd, in aanwezigheid van de andere drie heeren, waar Posthuma
volkomen mee accoord ging en waarin gezegd wordt, dat Posthuma aangezocht is
na de aanvaarding van Linggadjati in de Kamer en dat het feit, dat hij zich voor deze
benoeming heeft laten vinden, er reeds een aanduiding van is dat hij bereid is op den
grondslag van Linggadjati mede te werken aan den wederopbouw van dit land.
Vanavond, luisterend naar P.C.J., werd ik even met stomheid geslagen. Daar werd
even aangekondigd, dat Van Mook al eerder den wensch te kennen had gegeven zijn
ontslag te krijgen1., maar dat er tot heden toe bij de regeering bezwaar bestond; het
stond echter vast dat deze bezwaren thans waren opgeheven. Wel voegde men er aan
toe dat dit ontslag zeker niet zou ingaan vóór half Februari, omdat men aannam dat
Van Mook de conferentie van Pontianak nog zou leiden en daarmee zijn taak afronden.
Het is toch eenvoudig ongelooflijk, wat Nederland zich tegenover dezen man durft
te permitteeren. Afgezien van dat stomme verhaal over Pontianak, is dit de teneur
van den brief, dien Jonkman eenige dagen na onze aankomst hier aan Van Mook
heeft gestuurd. Van Mook was van plan om tegen 1 April zijn ontslag te vragen,
eventueel een paar maanden verlof, maar ik zou mij uitstekend kunnen voorstellen,
indien hij nu morgen aan Den Haag seint dat hij er 1 Februari mee ophoudt. Zulk
soort berichten kan naar mijn overtuiging alleen uit de inner circle van het Kabinet
of van het departement van overzeesche gebiedsdeelen afkomstig zijn. Indien men
tot zulke middelen zijn toevlucht moet nemen om Van Mook tot aftreden te dwingen,
zonder dat men op dit punt met hem eerst tot een wezenlijke gedachtenwisseling
komt, dan is het toch wel een bedenkelijke toestand. Dit is een vorm van
onverantwoordelijke berichtgeving, waarvan men wel niet zal kunnen vaststellen
wie deze heeft gesuggereerd, doch in het land, waar Elsevier's Weekblad ongestraft
en zonder politioneelen tegenmaatregel over kan
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gaan tot de publicatie van stukken, die kennelijk geheim zijn, kan men nog meer
verwachten.

Maandagavond, 27 Januari 1947, 9 uur
Het avontuur van de afgeloopen twee dagen is gelegen in Soerabaja. Gisteren kreeg
ik een brief van Sjahrir, waarin hij zich beklaagde over de bezetting van Krian door
een zware militaire actie onder gebruikmaking van veel artillerie op Vrijdagmorgen,
24 Januari 's morgens om vier uur1.. Dit geschiedde dus, hangende het door ons
gestelde ultimatum. Het toeval wil nu dat Soedirman dienzelfden Vrijdagmorgen om
half elf order heeft gegeven aan alle commandanten rondom Semarang en Soerabaja
om alle artilleriebeschieting te staken. Terecht beklaagde Sjahrir zich over dezen
gang van zaken, waarbij het Nederlandsche leger in actie was gekomen, zonder den
uitslag van het ultimatum af te wachten, dat de delegatie inmiddels had aangenomen.
Gistermiddag om half vijf bespraken wij de zaak met generaal Buurman van Vreeden
en kwamen toen tot een paar onaangename ontdekkingen. In de eerste plaats had de
generaal op dat moment nog altijd geen kennis gekregen van den tekst van den brief,
dien ik aan de bestandscommissie had gericht en waarin het ultimatum was gesteld2..
Ik had dezen brief in afschrift aan den luitenant-gouverneur-generaal gestuurd, met
het verzoek dezen aan den legercommandant te willen doorzenden. De algemeene
secretarie heeft dat blijkbaar op de bekende manier in de slof laten loopen. Maandag3.
zal deze brief waarschijnlijk zijn gevonden; men heeft gezien dat het een afschrift
was en misschien is dat op een gegeven oogenblik wel weggestuurd naar den
legercommandant, maar ook daar in de papiermolen terecht gekomen. Verder had
Buurman den 23sten, toen hij aan Van Mook de voorgenomen actie mededeelde,
van dezen te hooren gekregen, dat die actie twee dagen moest worden uitgesteld, dus
tot den 25sten. De heeren in Soerabaja vonden dat blijkbaar te lang en hebben volstaan
met een uitstel van 24 uur. Dat is natuurlijk geen manier en ook Buurman van Vreeden
was daar zeer over ontstemd, want het was duidelijk dat ook zijn bevelen niet waren
opgevolgd. Weliswaar had hij ze een beetje een handgreep gegeven door te be-
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palen, dat, tenzij een noodtoestand ging ontstaan, zij twee dagen moesten uitstellen,
maar later zou wel blijken dat deze noodtoestand in het geheel niet is ontstaan. Hier
hadden wij dus een prachtig voorbeeld van een mislukte militaire actie. Het was een
klein slagje in plaats van de groote, die wij hadden willen slaan, indien de Indonesiërs,
ondanks de aanvaarding van het ultimatum, met het schieten waren doorgegaan en
bovendien was het ontijdig, zoodat wij hierdoor ons gezicht compleet verloren. Er
zat dan ook niets anders op dan aan Sjahrir te schrijven, dat wij aan zijn verzoek tot
terugtrekking op de door ons zelf aangegeven demarcatielijn zouden voldoen. Het
was dan echter noodig dat Buurman van Vreeden zelf naar Soerabaja ging om de
menschen duidelijk te maken, waarom dat terugtrekken gebeurde.
Nauwelijks was dit afgesproken, of hij kwam terug met een telegram, waaruit
bleek dat de situatie veel ingewikkelder was. Er zou nl. wel bevolking in het ontruimde
gebied zijn achter gebleven1. en de Indonesiërs waren bezig met ondermijning van
bruggen en het vernielen van suikerfabrieken. De fabriek van Krian was grondig
verwoest en definitief onbruikbaar geworden. Onder die omstandigheden zou er eerst
met Sjahrir moeten worden gepraat, alvorens deze ontruiming zou kunnen plaats
vinden. Het was echter langzamerhand zoo verward, dat wij besloten niet alleen
generaal Buurman van Vreeden, maar ook Dr. Van Mook te vragen naar Soerabaja
te gaan en verslag uit te brengen. Daarvan is hij zoo juist teruggekeerd en vanavond
zullen wij het vervolg van het verhaal hooren. Intusschen kreeg ik vanmiddag weer
een verontwaardigden brief van Sjahrir, dat er op den 25en opnieuw een actie zou
hebben plaats gevonden.
Vanmorgen ontvingen wij verder een belangrijk gedeelte van het Kabinet van
Oost-Indonesië. Daarbij bleek nog weer eens hoe moeilijk de zaken in dit land liggen.
Het probleem, waarmee zij zitten, is de overname der bevoegdheden van het
binnenlandsch bestuur. Ik was van ter zijde er over ingelicht dat Dr. Hoven er blijkbaar
geen zin in heeft om daar eenige haast mee te maken. Deze ministers hebben dus het
gevoel, dat zij in de takken hangen en dat de eerste de beste ambtenaar van het
binnenlandsch bestuur een gezicht kan trekken, dat hij met hun minister-zijn niets
te maken
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heeft. Het spreekt vanzelf dat dit voor deze menschen een onaangename situatie is.
Met de andere departementen ging het vlot en prettig, maar juist met het departement,
waar het gezagsprobleem het duidelijkst spreekt, was het het moeilijkst. Toch is dit
van groot belang, want, zooals Nadjamoedin bij het uitgeleide doen nog even tegen
Sanders zei: de Indonesiërs hebben daar nu een eigen regeering, maar dan moet het
aan het volk ook duidelijk zijn dat deze regeering iets te zeggen heeft en wat beteekent.
Anders voelen deze menschen zich compleet gegrepen. Dan is de instelling van den
staat Oost-Indonesië alleen maar verdere propaganda voor de republiek.
Toen wij probeerden aan de weet te komen, welke de instelling van de ambtenaren
B.B. in dit verband eigenlijk is, kregen wij een vrij ontwijkend antwoord. Dat
voorspelt op zich zelf al niet veel goeds. Het is echter in volkomen overeenstemming
met de uitlatingen, die Verboeket Zondagmorgen deed, toen hij in het algemeen zei
dat de gemiddelde B.B.-ambtenaar voor deze taak vrij ongeschikt is. Toch meende
Anak Agoeng dat hij een aantal menschen uit het B.B. wist, die in staat waren om
op de juiste wijze met hen samen te werken. Het is te hopen dat dit lukt en dat men
dit via die menschen in bedrijf kan stellen. Anders loopt deze zaak door onze eigen
schuld in het honderd. De benoeming van een koninklijken commissaris, die de
verbinding vormt tusschen het heele Europeesche bestuur en de Indonesische
regeering, zou in dit verband naar mijn overtuiging bij een juiste persoonskeuze veel
goeds kunnen doen. Soekawati heeft aan Van Mook gevraagd om Dr. Koets in deze
functie te benoemen. Zij hebben een groot vertrouwen in hem en dat is op zich zelf
al een belangrijke zaak. Een andere kwestie is of Jonkman ook datzelfde vertrouwen
heeft. Dat kon wel eens minder zijn, gezien het rapport van de commissie-Koets1. en
de ontvangst, die dit in Nederland heeft gevonden.
Een mooi gesprek ontwikkelde zich tusschen Van Poll, De Boer en mij vanmiddag
na tafel. De Boer had de notulen van den ministerraad van 2 Januari gelezen. Op blz.
114 e.v. van dit geheim verslag2. gaf ik mijn indrukken van deze vergadering, die
alles behalve rooskleurig waren. Ik herinner mij nog best, dat ik toen dien avond al
met een uitermate katterig gevoel naar huis ging, veel sterker dan
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later bij de andere heeren het geval bleek. Nu het allemaal zwart op wit staat, in
notulen, die ik op zichzelf heel slecht vind en eigenlijk een verdraaiing van den geest
van deze vergadering, maar niet zoo ver, dat de essentie er niet uit te proeven blijft,
heeft ook De Boer het gevoel, dat wij hier zitten als een soort advies-college, dat
over allerlei zaken aan de heeren in Den Haag rapport heeft uit te brengen en dat dan
maar eens moet afwachten hoe er over beslist wordt. Of de commissie-generaal deze
beslissing ooit te hooren krijgt, of dat die terecht komt bij den gouverneur-generaal,
is een kwestie, die nog heelemaal in het midden is gelaten. Ik moet eerlijk zeggen
dat ik De Boer zoo weer beter kon genieten dan in de eerste week van zijn verblijf
alhier. Hij begrijpt nu ten minste weer dat de moeilijkheden niet alleen aan
Indonesischen kant zitten, maar dat wij ook maar een vrij gebrekkige organisatie
vormen aan Nederlandsche zijde om dit enorme probleem tot oplossing te brengen.
De Boer ging zoo ver, dat hij meende dat wij dezer dagen aan de hand van de stukken
onze positie nog maar eens duidelijk zouden moeten bespreken en nader overwegen
of wij niet er toe zouden moeten overgaan om onze functie ter beschikking te stellen.
Ik heb in dit gesprek ook nog weer eens gezegd dat de oorzaak van dit heele
verschijnsel ten slotte gelegen is in het feit, dat wij als personen het crediet hebben
verspeeld, terwijl de regeering niet den moed heeft om ons dit te zeggen en ons te
vervangen door andere menschen. Laat men dan liever ons met of zonder redelijke
schadevergoeding wegsturen en er nieuwe menschen neerzetten, waarvan men meent
dat die wel het vertrouwen van de regeering waard zijn en die de bevoegdheden
kunnen krijgen, die een college als de commissie-generaal onherroepelijk noodig
heeft om hier ter plaatse resultaten te kunnen bereiken. In het debat over de instelling
van de commissie in de Kamer gaf Jonkman aan Logemann toe1., dat een eenstemmig
besluit van de commissie-generaal dezelfde kracht zou bezitten als een geslaagde
correspondentie tusschen minister en landvoogd. Mijn hemel, wat zijn wij ver
afgeraakt van dit standpunt. Welk een heilloos geknoei om bevoegdheden. Het is de
oude Nederlandsche fout, dat men heel slecht iets uit handen kan geven en gelooft,
dat geen mensch op de wereld een taak beter kan vervullen dan de spreker zelf. Ik
kan persoonlijk slechts hopen dat ik

1.

Handelingen der Staten-Generaal 1946 II, Tweede Kamer, p. 171, slot eerste kolom - begin
tweede kolom.
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altijd zooveel critiek op mijzelf zal hebben, dat ik voor dit vreemde geloof gespaard
mag blijven.
Met Posthuma praatte ik vanmorgen weer en dat ging eigenlijk wel prettig. Hij
begrijpt van de situatie nog lang niet alles, maar dat komt wel in orde en dan komt
hij ook meteen wel in het gelid. Sanders had mij gisteravond gezegd, dat mevrouw
Posthuma, die zooals vele vrouwen er vrij gemakkelijk alles uit flapt, bij een
bespreking van onze functie geprobeerd had Sanders te laten gelooven dat ik dit ambt
dan toch in ieder geval zeer zou hebben geambieerd. Immers, toen de Katholieken
mij als minister beslist niet wilden hebben, zou dit ambt toch voor mij de uitweg zijn
geweest. Ik heb van de gelegenheid, die ik in dat gesprek vanmorgen met Posthuma
had, even gebruik gemaakt om hem iets te vertellen over de wordingsgeschiedenis
van deze commissie-generaal en van de bewuste vergadering der
ministers-partijgenooten met de partijleiding op den avond van den eersten of tweeden
Juli in het kabinet van Lieftinck1.. Maar zulk een opmerking van mevrouw Posthuma
is ook al weer een van de uitingen van de legendevorming, die rondom publieke
personen nu eenmaal in het land plaats vindt. Men ontkomt daar nooit aan. In het
algemeen is het ook niet noodzakelijk deze te bestrijden, maar met de menschen,
met wie men het meeste te maken heeft, wil ik toch graag duidelijke en heldere
situaties hebben, waarin dergelijke waandenkbeelden geen plaats meer vinden.

Dinsdag, 28 Januari 1947, 23-30 uur
Vandaag heb ik tegenover de Indonesische delegatie een nogal katterig gevoel2.. Van
Mook en Buurman van Vreeden zijn gisteravond teruggekomen uit Soerabaja en
hebben verslag uitgebracht

1.

2.

Op deze vergadering in de kamer van Lieftinck op het ministerie van Financiën was de vraag
behandeld op welke voorwaarden de P.v.d.A. Zou deelnemen aan het kabinet-Beel. Een
dezer voorwaarden was dat de continuïteit van het beleid in zake Indonesië zou worden
gehandhaafd. Deze bespreking resulteerde in het verzoek der overige aanwezigen aan
Schermerhorn, die niet als minister in het kabinet-Beel zou overgaan, een functie te aanvaarden
in de te creëren commissie-generaal voor Ned.-Indië. Schermerhorn heeft deze functie met
tegenzin aanvaard. Bij het afscheid - hij was de laatst vertrekkende - zei Schermerhorn tegen
Lieftinck: ‘Pieter, ik kom niet met een beste boodschap thuis’ - Mededeling van Schermerhorn.
Vierde politieke bespreldng, ten huize van Soetan Sjahrir op dinsdag 28 januari 1947, des
voormiddags 12 uur.
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van hetgeen daar is gebeurd. Ons ultimatum en de ter plaatse zelfstandig geraamde
actie zijn door elkaar geloopen. De laatste actie was natuurlijk een gevolg van de
ellendige schieterij van de T.R.I. In dit opzicht kan ik onze militairen geen ongelijk
geven. Maar het is wel uiterst beroerd dat de aanval op Krian juist is gekomen op
het oogenblik, dat Soedirman het bevel gaf met artilleriebeschietingen te stoppen en
ons ultimatum inwilligde. Nog beroerder is, dat de troepen verder zijn getrokken en
via Sidoardjo tot Porong toe zijn gekomen en blijkbaar bezig zijn de kali Porong tot
nieuwe demarcatielijn te maken. Zij doen dit op het oogenblik, dat Sjarifoedin in
Djocja zit en tracht Soedirman en den militairen raad aldaar over te halen het cease
fire nu eindelijk af te kondigen. Terwijl zij daarover discussieeren, krijgen zij in
Djocja de mededeeling dat wij, als antwoord op het vorige bevel van Soedirman, een
groot deel van de Brantasdelta hebben bezet. Wij mogen dan als argument hebben,
dat de T.R.I. bij de ontruiming van dit gebied de bevolking en in het bijzonder het
heele bestuursapparaat heeft meegenomen, ik vind dat toch maar betrekkelijk zwak
en een beroerde samenloop van omstandigheden.
Wij hebben er vanmorgen om twaalf uur met de Indonesische delegatie over
vergaderd. Daar was van de officieele delegatie alleen Sjahrir; Sjarifoedin en Gani
waren niet aanwezig en Roem trok zich tijdens de vergadering terug. Waarom hij
precies is weggeloopen, durf ik niet te zeggen, maar ik heb wel een vaag vermoeden
dat een stomme uitlating van Posthuma hier mee te maken heeft. Posthuma had nl.
vanmorgen den wensch te kennen gegeven deze vergadering bij te wonen, omdat
deze niet ging over de onderteekening van Linggadjati. Men moet als voorzitter al
vrij grof wezen om dan neen te zeggen. Bovendien had ik er op gerekend dat hij de
bescheidenheid zou betrachten, die past bij zijn zeer beperkte kennis van zaken van
deze materie. Wie schetst echter mijn groote ergernis, toen op een gegeven oogenblik
in de discussie over het militaire plan, dat onze mannen aanvankelijk hadden gemaakt,
doch niet is uitgevoerd, door Posthuma de volstrekt onnoodige opmerking werd
geplaatst dat dit plan bovendien nog heel wat verder reikte dan nu in uitvoering
kwam. Als men nu weet, dat onze troepen op het oogenblik aan de kali Porong zitten,
hetgeen precies even ver is als de commandant van Soerabaja in het geval van een
militiare actie had geraamd, en in de tweede plaats, dat er natuurlijk aan
republikeinsche zijde even goed al een groote achterdocht bestaat
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omtrent onze werkelijke plannen, dan kan men eenigszins peilen welk een uiterst
pijnlijken indruk op de republikeinen deze uitlating van het nieuwe lid van de
commissie-generaal wel moest maken. Gelukkig sprak Van Mook dit zeer krachtdadig
tegen, maar zulk een indruk is natuurlijk gewekt en men kan dien ook maar niet zoo
weer weg nemen. Of het ergernis over dit punt was, weet ik niet, maar, eer Van Mook
was uitgesproken, kneep Roem er tusschen uit en is niet meer teruggekomen. Sjahrir
voelde zich in deze vergadering kennelijk hoogst ongelukkig en maakte terecht de
opmerking, dat onze politieke besprekingen tot heden toe niet veel anders te
beteekenen hebben dan napraten over hetgeen de militaire heeren voor ons klaar
maken. Van het begrip, dat wij eenige leiding geven aan het gebeuren, was volgens
hem niet veel over.
Dit is inderdaad een beroerde geschiedenis. Wij hebben vanavond als
commissie-generaal hierover een communiqué uitgegeven, waarin wij rondweg
zeggen dat wij de oude demarcatielijn handhaven, wanneer het republikeinsche
bestuur terugkeert en zij ons de zekerheid geven, dat er geen menschen zullen worden
gemolesteerd, noch eigendommen beschadigd. Dit lijkt mij in dit geval de eenige
oplossing.
Intusschen is het volkomen duidelijk dat, indien wij niet alle activiteit in dit land
centraal in onze handen krijgen, ook de militaire, het spel hier nooit te spelen is en
het ons eenvoudig uit de vingers loopt. Hier zitten we dus al weer in de moeilijkheden
van de verantwoordelijkheid voor hetgeen er eigenlijk in dit land gebeurt. Den Haag
meent deze volledig te dragen en ziet in de commissie-generaal een soort
boodschappenloopend adviescollege. De werkelijkheid is heel anders. Dat leert onze
beslissing van vandaag over het geval Soerabaja, een beslissing, die geen dag uitstel
kan verdragen. Zulke zaken kunnen intusschen beslissen over oorlog of vrede in dit
land, terwijl de verschillende instanties zitten te debatteeren over de onderlinge
afbakening hunner bevoegdheden, of nog erger: zich voorstellingen hiervan maken,
die met de werkelijkheid in het geheel niet strooken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik
op onze militaire heeren toch maar matig gerust ben. Sjahrir vertelde vanavond dat
uit vliegtuigen drie hunner sneltreinlocomotieven kapot zijn geschoten en hij stuurt
mij een brief met de vermelding, dat 5 K.M. buiten Padang een vliegtuig heeft
gebombardeerd, waardoor 500 menschen gedood en honderden gewond werden. Dit
laatste riekt in dit land bedenkelijk naar Abessinië. Ik hoop, dat het niet waar is,
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maar wij zullen het toch laten onderzoeken. Ik ben er niet heelemaal gerust opa..

Woensd, 29 Januari 1947, 11.30 uur
Zoojuist een lang vertrouwelijk gesprek met Van Mook gehad, dat begon met een
bespreking over de militaire richtlijnen in aanwezigheid van generaal Buurman van
Vreeden. Dat leverde geen andere bijzonderheden op dan dat inderdaad aan het
gebruik van vliegtuigen, zulks naar aanleiding van het gebeurde te Padang, een einde
moet komen, tenzij er op ons wordt geschoten. Dan echter nog geen gebruik van
bommen en rockets, zooals trouwens ook generaal Spoor reeds vroeger had gezegd.
Na het vertrek van Buurman begon Van Mook over zijn eigen persoonlijke situatie.
Hij verwacht op het door hem gezonden telegram naar aanleiding van het
P.C.J.-bericht geen duidelijk antwoord. Hij acht den bestaanden toestand echter
volkomen onhoudbaar. In de eerste plaats is hij zeer vermoeid en in de tweede plaats
maakt men het hem van Holland uit vrijwel onmogelijk zijn taak naar behooren te
vervullen. Het gerucht over Lovink deed b.v. gisteravond Van Diffelen opmerken,
dat hij er niet over dacht om eventueel Koets op te volgen als chef van het kabinet,
want dat een eventueele benoeming van Lovink zijn ontslag zou moeten beteekenen
op een oogenblik, dat hij nog geen recht had op pensioen. Hij bleef dus stiekum aan
onderwijs zitten. Ik heb echter aan Van Mook verteld, dat ik aan Drees onomwonden
te kennen heb gegeven, dat de benoeming van Lovink mijn ontslag zou beteekenen1..
Verder zei ik hem dat het voor mij als een paal boven water staat, dat in ieder geval
Het Parool en, naar ik uit de telefoon begreep, ook Sluyser van Het Vrije Volk over
den gang van zaken zeer verontrust waren, zoodat ik aanneem dat in dat geval een
heel groot gedeelte van de partij een dergelijke benoeming evenmin zou aanvaarden
en ronduit achter mij gaan staan, ook in geval het tot een conflict zou komen met
een deel van de partij. Ik heb hem gezegd, dat ik mij niet kan voorstellen dat mijn
partijgenooten, leden van het Kabinet, een dergelijke benoeming zouden aanvaarden
en niet met een Kabinetscrisis zouden antwoorden.

a. Aantekening van de schrijver van later datum: ‘Het is helaas wél waar en tegen een vroeger
bevel in’.
1. Zie p. 246.
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Verder heb ik in dit gesprek getracht een schets te geven van den toestand ten aanzien
van het Indonesisch probleem, zooals die thans in het Kabinet ligt. Jonkman is een
merkwaardig mengsel van oude koloniale sentimenten en vooruitstrevende politiek,
waarbij op het oogenblik het sentiment overheerscht. Een merkwaardig voorbeeld
hiervan is zijn idee om de positie van den gouverneur-generaal te versterken en
daarmee een stadhouder in de toekomstige federatie te introduceeren. Ik geloof, dat
hij niet inziet, dat dit nooit kan gebeuren via een functionaris, die de herinnering aan
het verleden wakker houdt. Dan zal dit een nieuwe verschijning moeten zijn. Dit
voorbeeld toont mij, duidelijker dan welk ander ook, het eigenaardige dualisme in
een man als Jonkman. In onze partij is verder Lieftinck natuurlijk zeer onder den
indruk van de Nederlandsche belangen bij dit geheele gebeuren. Het zou zoo nuttig
zijn, indien hij hier eens kwam en zelf kon ervaren, dat zijn kijk, dat de verdediging
dezer belangen alleen door het Nederlandsche Kabinet kan geschieden, onjuist is.
Toch remt hem deze opvatting ook in het geven van voldoende bevoegdheid aan de
hier gevestigde organen, inclusief de commissie-generaal. Drees is in sommige
opzichten toch ook wel sterk door de traditie van het verleden gebonden en naar mijn
overtuiging onvoldoende los van oude vormen, hoezeer ik hem overigens ook
persoonlijk waardeer. Dan blijven van onze partij alleen Vos en Mansholt over, die
in dit geval toch politiek waarschijnlijk niet sterk genoeg staan tegenover het streven
van Jonkman, dat op het oogenblik gestimuleerd wordt door figuren als De Kat en
Weyer. Stelt men nu daar tegenover conservatieven als Huysmans en Van Maarseveen,
Beel - die wel vooruitstrevend wil zijn, maar het probleem hier in Indonesië volstrekt
niet kent, zooals hij op 2 Januari op hinderlijke wijze demonstreerde1. -, Fievez, die
nog de kwaadste niet is, en Schagen van Leeuwen, die de stem van Helfrich
representeert, met Gielen, die op dit gebied volstrekt niet meetelt, en Van Boetzelaer,
die zich evenmin sterk laat gelden, hoewel het anders zou moeten zijn, dan is het
volkomen duidelijk hoe zwak op het oogenblik de kaarten liggen in een gezelschap,
dat desalniettemin meent de kaarten volledig in handen te moeten houden.

1.

Zie p. 195.
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Vrijdag, 31 Januari 1947, 12 uur
Gistermorgen hebben wij in de 46e vergadering, waarbij Posthuma wegens ziekte
niet aanwezig was, de situatie eens aan een nader onderzoek onderworpen. Wij zijn
tot de conclusie gekomen, dat, indien wij ten minste de regeeringspolitiek van de
laatste maanden willen vasthouden, de zaak alleen te redden is door er voor te zorgen
dat het accoord van Linggadjati zoo snel mogelijk wordt onderteekend. Vandaar, dat
wij hebben besloten om naar Den Haag een telegram te sturen, waarin wij bevestiging
vragen van ons standpunt, dat wij ons gemachtigd kunnen rekenen de overeenkomst
te onderteekenen op de twee voorwaarden, die besloten liggen in: a de aanvaarding
van de motie-Romme-Van der Goes van Naters, b de door ons gestelde voorwaarde
van het cease fire1.. Dit telegram is noodzakelijk, omdat de positie der
commissie-generaal eenigszins onzeker is geworden tengevolge van allerlei
beweringen in den ministerraad van 2 Januari, maar bovenal door een telegram van
Den Haag, waarin men een serie van zes voorwaarden opsomt, die gedeeltelijk voor
ons zoo bezwarend schijnen, dat aanvaarding daarvan de onderteekening tot een
zoodanig moment zal uitstellen, dat inmiddels dit Kabinet van de republiek in elkaar
zal zijn gezakt en vervangen door een extremer stel2.. Ik verwacht eigenlijk, dat het
Kabinet ons standpunt wel zal aanvaarden3.. Doen zij dit niet, dan wordt de situatie
wel uitermate moeilijk. Een merkwaardigheid is wel, dat ook Posthuma, aan wien
De Boer dit telegram gisteravond om half elf nog even ter goedkeuring voorlegde,
zijn instemming er mee kon betuigen, niettegenstaande hij twee dagen tevoren tegen
mij nog met alle kracht had zitten betoogen, dat hij vond dat de financieele
voorwaarden tevoren moesten vaststaan, omdat wij anders bij de uitwerking daarna
in de grootste moeilijkheden zouden komen. Enfin, hier gebeurt dan alweer, wat ik
zoo vaak in mijn practijk van deze maanden met het Indonesisch probleem heb
gezien: zoolang men geen verantwoordelijkheid voor ja of neen draagt, kan men heel
gemakkelijk groote beweringen uiten, maar wanneer puntje bij paaltje komt, dan valt
dat meestal nogal tegen en is men bereid zich onder invloed van de feiten eenigszins
buigzamer te toonen dan uit de woorden zou moeten blijken.

1.
2.
3.

30 januari 1947 CG 63.
22 januari 1947 CG 4 Reg.
Inderdaad: reeds bij CG 5 Reg. van 31 januari 1947.
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Het tweede punt, waarover is gesproken, is de positie van de commissie-generaal
tegenover Nederland én tegenover de Indische regeering, waarbij van den kant van
De Boer, ook wel van ondergeteekende en in het bijzonder van Van Mook, duidelijk
werd gesteld, dat, zooals men het thans in Den Haag construeert, het onaanvaardbaar
is. Hoe gek de zaken gaan, blijkt soms uit een kleinigheid. Vanmorgen kregen wij
een telegram uit Den Haag, gericht aan den luitenant-gouverneur-generaal, met
verzoek om de commissie-generaal te informeeren. Indien men bedenkt, dat dit
telegram een antwoord was op een brief van de commissie-generaal en in de tweede
plaats de mededeeling inhield, dat Verzijl het lidmaatschap van de commissie-generaal
had aanvaard, dan is de opmerking van Samkalden, dat deze wijze van correspondentie
blijkbaar hoort bij de voorgenomen optuiging van de landvoogdij, hoewel sarcastisch
bedoeld, misschien toch niet van grond ontbloot.
Dit zijn echter allemaal slechts kleinigheden. Welk een bedenkelijke wending de
zaken nemen, bleek mij gisteravond, toen in een telefoongesprek met Holland, met
iemand, die het uitstekend weten kan1., werd gezegd dat het gevaar van een bepaalde
figuur als gouverneur-generaal op het uiterste nippertje was bezworen en dat deze
man thans naar kouder oorden was verbannen2.. Ritman maakte in de Nieuwsgier
gisteravond de geestige opmerking, dat, nadat men aanvankelijk in Den Haag op het
standpunt had gestaan, dat het gemakkelijker was de politiek van Van Mook door te
voeren zonder Van Mook, men nu tot de conclusie gekomen was, dat dit eigenlijk
het beste ging met behulp van tegenstanders van Van Mook. Ik vind intusschen de
aanvulling van de commissie-generaal al erg genoeg. Afgezien van het feit, dat dit
college onhanteerbaar wordt in vergelijking met de situatie, zooals die in het verleden
was, is ook de aard van de aanvulling met menschen, die hier, zooals Posthuma, zeer
bepaald komen met de gedachte dat zij de zaak zullen en moeten redden (een indruk,
die verschillenden in Hotel des Indes blijkbaar van hem opdoen) op zijn minst
bedenkelijk en werkt voor mij en voor Van Mook alleen maar vermoeiend. Hoe
weinig het in de groote politieke lijn uithaalt, is in deze week volkomen duidelijk
geworden.
Het ergste is echter nog een brief, die een van de belangrijke

1.
2.

Vermoedelijk is dit geweest B. van Dam, destijds secretaris van minister Mansholt.
Lovink was tot ambassadeur te Moskou benoemd; zie p. 177.
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menschen uit Den Haag (Dr. Bannier) 25 Januari aan Van Mook schreef, en waarin
een toelichting werd gegeven op het beleid, dat De Kat Angelino, geassisteerd door
Weyer, op het oogenblik meent te moeten voeren. Deze menschen zijn volslagen
defaitisten. Dat is ook eigenlijk niet anders te verwachten. De Kat Angelino was,
blijkens zijn correspondentie met Meyer Ranneft, een virulent tegestander van de
regeeringspolitiek. Hij heeft het verloren en zegt nu op deze basis loyaal te willen
medewerken. Waaruit bestaat echter deze loyaliteit? Hieruit, dat zij uitgaat van de
gedachte dat de Nederlandsche regeering het volk van Indonesië - dat zij tot voor
den oorlog bescherming had gegeven tegen willekeur, in het bijzonder van de slechte
elementen uit eigen kring, zooals geen enkel ander Oostersch volk ooit bezeten heeft
- in de toekomst aan zichzelf heeft overgelaten en in het bijzonder aan een dunne
bovenlaag van een slechts op eigen belang en gewin ingestelde groep van weinigen,
die de massa van het volk zullen uitzuigen en van ieder recht ontdoen. Daarbij trekken
zij vergelijkingen met de Philippino's na den oorlog en in nog sterkere mate ook met
de Chineezen, vooral met die, welke in de vroegere concessies1. bescherming genoten.
Wanneer eenmaal deze praemisse is gesteld en dus aangenomen wordt, dat er van
Nederlandschen invloed in dit geheel geen sprake meer zal zijn en de gedachten van
den minister van overzeesche gebiedsdeelen inzake een stadhouder en ook de
gedachten van de commissie-generaal met betrekking tot samenwerking met de
Indonesiërs door middel van de beste Nederlandsche krachten tot een illusie zijn
verklaard, meent het tweetal dat er in feite door Nederland voor het volk van Indië
dus niets meer kan worden gedaan en dat het dan de taak van Nederland is om zoo
goed mogelijk voor eigen belangen op te komen en hoogstens voor de Europeesche
bevolkingsgroep aldaar.
Van een financieel-economisch accoord, dat niet gerugsteund wordt door groote
mogendheden, verwachten zij weinig en de eenige garantie, die er voor de
Nederlandsche belangen nog te vinden zou zijn, zou moeten komen van Engeland
en Amerika, meer in het bijzonder van laatstgenoemde mogendheid. Grootendeels
op basis van de wenschen, welke door het Indische bedrijfsleven zullen worden
opgesteld met betrekking tot de garanties van

1.

Bedoeld worden de aan vreemdelingen afgestane gedeelten in Chinese havensteden, waar
deze exterritorialiteit genoten.
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rechts- en bedrijfszekerheid, willen zij thans een formuleering opstellen van het
Nederlandsche standpunt, waaraan bij de financieel-economische besprekingen met
de Indonesiërs zou moeten worden vastgehouden. Wanneer de Nederlandsche
regeering daaraan haar goedkeuring zal hechten, ligt het in hun bedoeling zich tot
het Statedepartment en het Foreign Office te wenden om de Amerikaansche en
Engelsche zegen op dit stuk te krijgen. De Kat maakt zich sterk, dat hij de
Amerikaansche sanctie zal ontvangen, waarin hij de eenige mogelijke internationale
hulp ziet, die wij kunnen verwachten. De Amerikaansche regeering zou dan aan haar
sanctie de toezegging moeten verbinden, dat Amerikaansche investeeringen in Indië
langs Nederlandsche kanalen zullen worden geleid en dat particuliere Amerikaansche
initiatieven tot het aangaan van overeenkomsten met Indonesische machten buiten
het Nederlandsche bedrijfsleven om zouden worden tegengewerkt. Door een
nadrukkelijk te bepleiten noodzaak van Anglo-Amerikaansche participatie in den
wederopbouw van Indië langs Nederlandsche kanalen, zou de Nederlandsche leiding
behouden kunnen blijven en zou de beste beveiliging voor het Nederlandsche
personeel kunnen worden verkregen. Er wordt uitdrukkelijk niet gesproken van
Amerikaansche en Engelsche leeningen, maar wel van investeering. Men gaat er
daarbij van uit, dat het voor Nederland niet mogelijk zou zijn om nog langer groote
buitenlandsche leeningen aan Indië te garandeeren. Dit plan, dat op vrij wilde wijze
wordt gepropageerd, heeft nog geenszins de medewerking van alle betrokkenen
kunnen verkrijgen.
Nu, dit laatste is misschien de eenige troost in het geval. Toen wij dezen brief
lazen, merkte De Boer op dat het misschien toch nog veiliger was geweest, indien
ik De Kat Angelino niet onaannemelijk had verklaard als lid van de
commissie-generaal1.. Hij zou hier bepaald minder kwaad doen dan nu blijkbaar aan
het departement. Ik vind dezen gang van zaken eenvoudig desastreus. Wat bezielt
Jonkman in vredesnaam een medewerker te aanvaarden, die van een standpunt uitgaat,
dat diametraal tegenover het zijne ligt? Erger kon het toch eigenlijk niet. Deze
menschen meenen, dat wij er in Indië volledig uit liggen; Jonkman tracht met alle
middelen een situatie te scheppen, waarin de invloed van Nederland in het bestuur
tot een maximum wordt opgevoerd. Ik moge dan al wat minder

1.

Zie p. 177.
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optimistisch zijn over de mogelijkheden voor dit laatste dan Jonkman, ik moet eerlijk
zeggen dat het standpunt van Jonkman mij dan nog van Nederlandsen gezichtspunt
uit heel wat beter voorkomt dan dat van De Kat. Begrijpt Jonkman niet dat dit het
bittere gevolg is van het feit, dat hij gaat werken met menschen, die zich aanvankelijk
zóó over Linggadjati hebben uitgelaten als zulks met De Kat het geval is en die zulk
een diep wantrouwen hebben in de mogelijkheden eener samenwerking tusschen
Nederlanders en Indonesiërs? Het moge met de republiek dan al eenigszins moeilijk
zijn, maar waar blijven zulke menschen met deze politiek in Oost-Indonesië en op
Borneo?
Dat deze houding uit een oogpunt van internationale politiek onbegrijpelijk is voor
ieder met gezond verstand, moet toch duidelijk zijn, indien men zich even indenkt
dat dit betoog op het Statedepartment eigenlijk aldus vertaald wordt: ‘Nederland
trekt er politiek tusschenuit en laat in Indonesië een volstrekt vacuum ontstaan. Aan
ons wordt nu verzocht de investeering in dit vacuum via Nederlandsche
ondernemingen te laten loopen, zonder dat er sprake van zou kunnen zijn dat hieraan
politieke consequenties worden verbonden’. Begrijpt De Kat dan niet, dat, indien
wij zoo openlijk demonstreeren, dat wij er uit loopen, Amerika dan per se langs een
of anderen weg zal trachten als redder van de Mohammedaansche wereld op te treden?
Gelooft hij, dat de Amerikanen zoo naief zijn om hun geld in Nederlandsche
ondernemingen te steken en dan aan Nederland nog de kans te laten om zich de eer
van den wederopbouw van dit land uitsluitend langs economische lijnen toe te
eigenen? Gelooft hij werkelijk, dat, indien wij zoo ostentatief stellen uit dit land
politiek te zijn weggeloopen, de Amerikanen - niet willekeurige Amerikanen, doch
de officieele instanties van het Statedepartment - zoo stom zouden zijn dat zij ons
deze kans zouden willen geven? Neen, dan zou zonder eenigen twijfel Amerika
regelrecht zelf de Vereenigde Staten van Indonesië gaan ondersteunen, zónder
Nederland. Dit verhaal is volstrekt naief en ik kan slechts één ding hopen, nl. dat het
Nederlandsche Kabinet er voor zorgt dat deze beide heeren geen schijn van kans
krijgen om hun onrijpe gedachten in Amerika aan officieele en niet officieele instanties
voor te leggen.
Het is toch een erbarmelijke toestand in ons land, dat wij hier vechten om den
politieken invloed van Nederland op allerlei manieren tot een maximum te behouden
en dat de minister twee heeren

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

268
als zijn eerste medewerkers, eigenlijk bijna in den rang van minister, aantrekt, die
uitgaan van een diametraal daartegenover staand standpunt. Is het wonder, dat wij
hier de laatste weken na onze aankomst in Batavia ons telkens afvragen wat de
Nederlandsche regeering nu eigenlijk wil? Ik ben het eerst aan het schrikken geraakt
in den ministerraad van 2 Januari1. en dat is nog wat versterkt, toen ik de notulen van
die vergadering kreeg, die toch eigenlijk hier en daar bij het onfatsoenlijke af verminkt
zijn. Dan de publicatie over Lovink, vervolgens het bericht uit Den Haag over het
ontslag van Van Mook en nu vanmorgen weer een Anetabericht, dat er van een datum
nog niets vaststaat met de toevoeging er bij, dat de Nederlandsche politiek
onveranderd dezelfde blijft. Intusschen gaan de heeren De Kat en Weyer stil hun
gang. Dat niet alleen wij daar de schrik van hebben gekregen, bleek mij ook nog
eens uit een mededeeling van De Boer, dat ook Jongejan uiterst ongerust was over
hetgeen deze heeren klaar maken. Het is ook vierkant in strijd met een gesprek, dat
wij met Jongejan hadden, waarbij hij juist den nadruk legde op den invloed van de
regeering bij de regeling van b.v. de teruggave van de eigendommen der ondernemers
en het herstel in hun rechten. Deze defaitisten gelooven niet meer aan het resultaat
hiervan en willen andere wegen gaan. Laat Jonkman nu goed begrijpen, en met hem
het geheele Kabinet, dat deze beide gedachtengangen zoover uit elkaar liggen, dat
dit beslist tot ongelukken leiden moet. Laat men hen in vredesnaam uit Amerika
weghouden, dan hebben wij ten minste alleen nog maar de vertraging als slecht
resultaat van hun activiteit. Waarom komt er uit Den Haag geen enkele vraag om
voorstellen van dezen kant over het financieel-economisch probleem? Is de heele
wereld het er niet over eens dat vóór de Japansche bezetting Van Mook een van de
bekwaamste directeuren van economische zaken is geweest, die in dit land hebben
gewerkt? Zou deze man nu plotseling geen enkel verstandig idee meer bezitten en
compleet het veld moeten ruimen voor een paar theoretici, die bovendien een
afschuwelijke geestelijke instelling blijken te bezitten?
Als dit alles juist is - en ik vrees met groote vreze dat dit zoo is - dan gaan wij de
grootste moeilijkheden tegemoet. Er is slechts één ding, dat ons hier in dit land kan
redden: een ondubbelzinnige, rechtlijnige politiek, waarvan iedereen weet, wat hij
er aan heeft.
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De afspraken, die wij met de Indonesiërs maken, moeten in overeenstemming zijn
met deze politiek. Houden zij die niet, dan is er ons machtsapparaat om er voor te
zorgen dat afspraken worden nagekomen. Maar deze politiek van bijsturen aan den
eenen kant (zie de aanvulling van de commissie-generaal) en zelfs het uitgaan van
volkomen andere gezichtspunten, zooals met De Kat en Weyer, zal aan den anderen
kant ten gevolge hebben dat wij het crediet, dat wij door Linggadjati in de wereld
kregen, grondig verloren laten gaan. Laten in vredesnaam de menschen, die
verantwoordelijkheid voor dit alles dragen, eens hier komen kijken, in de eerste plaats
Lieftinck en Jonkman. Hetgeen hier te beleven is, is waarachtig belangrijker dan de
behandeling van een belastingontwerp voor de Kamer.

Dinsdag, 4 Februari 1947, half negen
Na mijn laatste overpeinzingen van Vrijdag zijn eigenlijk drie onderwerpen aan de
orde geweest, nl. de positie van de commissie-generaal, het gebeuren rondom
Soerabaja en in de derde plaats de voorbereidingen voor het onderteekenen van het
accoord van Linggadjati. Behandel ik deze in de genoemde volgorde tot op dit moment
toe, dan vermeld ik dat ik de vorige blaadjes van dit dagboek regelrecht aan Lieftinck
heb gestuurd met de bedoeling om hem persoonlijk zoo snel mogelijk in kennis te
stellen van de inzichten, die hier bestaan omtrent de activiteit van De Kat Angelino
en Weyer, benevens van het feit dat de gedachten van deze heeren door niet zoo
onbelangrijke figuren in Den Haag worden gedeeld. Tot mijn schrik zie ik vanmorgen
in de Aneta-berichten, dat deze heeren naar Engeland zijn en op weg naar Amerika.
Gelukkig staat er bij, dat zij daar besprekingen zullen voeren in het verband van de
Far Eastern Commission. Laat ons hopen, dat dit geen camouflage is en dat de Kat
zijn desastreuze verhalen voor zich zal houden.
Gisteravond vertelde de heer Weisglas, dat hij door minister Huysmans ook naar
De Kat was toegestuurd, maar dat dat gesprek eigenlijk niet erg veel had opgeleverd.
De Kat had getracht hem college te geven omtrent de mentaliteit van de Oosterlingen
aan de hand van populaire verhaaltjes. Het eenige reëele punt, dat er volgens hem in
dit gesprek zat, was dat minister Huysmans vijf millioen mede zou moeten voteeren
om het onderwijs in de Nederlandsche taal in Indonesië te handhaven. Dat is een
eenigszins
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ander geluid dan sprak uit den boven geciteerden brief en gaat meer in de richting
van de politiek, zooals de regeering en dus de commissie-generaal voorstaat.
In de vergadering van Zondagmorgen1. bracht De Boer de positie van de
commissie-generaal ter sprake, precies in den zin zooals die in dit dagboek ook
hierboven is vermeld2.. Hij stelde de vraag en ik heb toen getracht den gedachtengang
zoo goed mogelijk onder woorden te brengen. De Boer merkte op, dat ter opheldering
de drie leden van de commissie-generaal weer naar Holland moesten gaan, waartegen
natuurlijk Van Mook heftig protesteerde en zei, dat dat een volkomen onmogelijke
toestand was, hetgeen een zeer begrijpelijke reactie is. Ik had de notulen eerst wat
verzwakt en meer de vergadering laten spreken dan mijzelf om er voor te zorgen,
dat in Den Haag ondergeteekende deze zaak niet uitsluitend op zijn hoofd zou krijgen.
Merkwaardig is echter wel de reactie van de leden op de notulen. De Boer merkte
tegen De Visser3. op, en later ook tegen mij, dat hij op het standpunt stond, dat men
over deze zaak eigenlijk niet kon schrijven in een nota en haar daarom persoonlijk
moest gaan toelichten en dat, wanneer nu deze notulen naar Den Haag gingen, men
zeker direct ruzie of althans wantrouwen zou krijgen. Aan Van Poll heb ik deze
meening overgebracht. Hij vond het daarom ook wel goed om het weg te laten, al
had hij daartoe zelf het initiatief niet genomen. Dit is ten slotte ook gebeurd. Het
aardigst is achteraf de correctie, die Posthuma in de ontwerp-notulen had aangebracht.
Ik had in de laatste alinea gezegd: ‘De vergadering meent, dat het thans mogelijk
moet zijn deze volmacht4. aan de commissie-generaal te geven’. De heer Posthuma
had daarvan gemaakt: ‘De meerderheid van de vergadering meent’, enz. en aan het
slot toegevoegd: ‘Prof. Posthuma meent zich zijn oordeel hieromtrent te moeten
voorbehouden. Hij heeft goede verwachting ten aanzien van de toekomstige
samenwerking met de economische
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2 februari 1947.
Zie p. 264.
De redacteur der notulen.
Het valt niet met zekerheid uit te maken, waarop de hier bedoelde volmacht betrekking had.
De volmacht tot ondertekening van het akkoord op de door de commissie-generaal
voorgestelde voorwaarden (zie p. 263), kan in elk geval niet zijn bedoeld, daar deze reeds
op 31 januari 1947 (zie p. 263, noot 3) was verleend. Vermoedelijk had de hier bedoelde
volmacht betrekking op de door de commissie-generaal voor de toekomst gewenste
taakverdeling tussen haar en de Ned.-Indische regering (zie hieronder).
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adviseurs van de regeering in Nederland’. Dit zou alles nu nog door den beugel
kunnen, wanneer hij dat in de vergadering inderdaad ook had gezegd, maar dit is
eenvoudig daarna gefantaseerd om aan Den Haag geen onaangename voorstelling
te geven van zijn eigen standpunt.

Woensdag, 5 Februari 1947, 18 uur
Gisteren ben ik in mijn verhaal blijven steken; het heeft het voordeel dat ik nu ook
weer een stuk van de verdere ontwikkeling kan vermelden. Van Mook heeft nl. een
nota geschreven over de toekomstige taakverdeeling tusschen Nederland, de
Nederlandsen-Indische regeering en de commissie-generaal, voor het geval dat de
overeenkomst van Linggadjati wordt onderteekend. Dan komt dit vraagstuk vanzelf
aan de orde op de vergadering van morgenochtend, 11 uur. Ik ben van plan er voor
te zorgen, dat deze discussie volkomen academisch blijft en de notulen dan met de
nota van Van Mook als bijlage Den Haag een inzicht kunnen geven van ons standpunt.
Dat het noodzakelijk is de zaken zoo academisch mogelijk te stellen en in het
bijzonder voor ondergeteekende, bleek mij gistermiddag uit een brief van 25 Januari
aan Sanders van Koos Vorrink, die deze geschreven had naar aanleiding van een
telefoongesprek met Drees. Verder kreeg ik ook een antwoord van Drees zelf1. op
den brief, dien ik hem op 24 Januari heb gestuurd en waarvan Koos een afschrift
kreeg2.. Uit de dateering moet ik afleiden, dat de brief van Koos aan Sanders
geschreven is vóór de ontvangst van mijn brief. Daarom juist verontrust deze brief
van Koos mij nog wat meer. Er blijkt zeer duidelijk uit, dat men meent dat ik de
neiging heb om mijn eigen gang te gaan en voor overleg niet vatbaar ben. Koos
schrijft zoo iets als dat hier de zaak nooit op mag springen, omdat ik dan zwak zou
staan en dat men daarin een teeken van onbekwaamheid zou zien.
Het spreekt vanzelf, dat dit mij wel wat ver gaat. Indien men dan den strijd onder
geen omstandigheid wenscht en bereid is zich te laten beïnvloeden door allerlei
denkbeelden, die omtrent mijn activiteit door de tegenstanders worden verspreid,
dan kan ik het werkelijk ook niet helpen en zal ik de zaken ook langs mijn zij

1.
2.

Gedagtekend 30 januari 1947.
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moeten laten afglijden. Uit beide brieven spreekt eigenlijk de teneur, dat het overleg
met Den Haag het zwakke punt is. Nu heb ik inderdaad aan Lieftinck in een brief
van 1 Februari, die dus ook nog geen grondslag voor dezen argwaan kan geven, mij
bitter beklaagd over het zoo lang uitblijven van de toegezegde gegevens door
Overzeesche Gebiedsdeelen. Ik heb er aan toegevoegd dat wij dan weer in dezelfde
akelige positie komen, dat wij zelfstandig zullen moeten handelen. Dat is dan
natuurlijk weer een uitlating, waar men hetzelfde vergif uit kan zuigen. Ik heb daarom
gisteren een langen brief aan Drees geschreven1., waarin ik uit een eenigszins ander
vaatje heb getapt. Om te beginnen heb ik, in afspraak met Sanders, direct Jonkman
opgebeld en een gesprek met hem gevoerd, zonder dat er nu een directe aanleiding
voor bestond. Dat gesprek was vrij moeilijk te verstaan en werd een paar keer
onderbroken, maar het ging toch wel. Ik heb hem meegedeeld welke onze
verwachtingen ten aanzien van de onderteekening zijn en hij heeft nog eens gevraagd
om onze bijdrage voor het reglement op artikel 32.. Toen ik hem echter zei, dat ik
meende goed te doen hem zoo regelmatig eens te telefoneeren, maakte hij de
opmerking dat hij dat wat vermoeiend vond. Ik schreef daarom aan Drees, dat,
wanneer men nu aandringt op overleg, dat toch wel wat moeilijk wordt met een
minister, die eerst zegt geen prijs te stellen op particuliere correspondentie en ook
verder opmerkt, dat hij persoonlijk met het oog op zijn gezondheid voor ambtelijke,
eigen correspondentie eigenlijk geen tijd heeft en dan bij een telefoongesprek de
opmerking maakt, dat hij dit vermoeiend vindt.
Indien dan ook verder de overige departementale correspondentie bijna nul is, dan
moet het toch een ieder duidelijk zijn, dat er voor overleg minstens twee sprekers
noodig zijn en dat in ons geval de eene vrijwel compleet ontbreekt. Verder kan ik
mij ook niet voorstellen, dat de telegrammen, zooals die op het oogenblik door
Samkalden worden opgesteld in den meest nuchteren stijl, ook maar eenige
aanmerking krijgen. Het is om deze reden, dat ik mij werkelijk afvraag, waar deze
eigenaardige stemming in Den Haag vandaan komt. Drees schrijft toch ook wel een
enkele eigenaardige opmerking3.. Wanneer hij zegt dat de benoeming van Posthuma
een volstrekt a-politieke is, dan moet ik toch eerlijk zeggen dat ik van
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een ervaren politieke rot als Drees dit niet begrijp. Hij moet toch kunnen nagaan,
dat, er moge dan al geen politieke bedoeling bij hebben voorgezeten, deze benoeming
daarom nog wel politieke gevolgen heeft. Ik kon hem niet de grap onthouden dat
Kiveron aan Sanders een afschrift van een correspondentie tusschen Trouw en het
departement stuurt, waaruit blijkt dat Posthuma een luchtpostabonnement op Trouw
heeft besteld en dit door het departement wil laten betalen. Terecht heeft Kiveron
dat afgepoeierd. Is deze keuze van een lijfblad ook een gevolg van het a-politieke
karakter van deze figuur?
Ik hoop langs dezen weg van regelmatige, rustige correspondentie de mogelijkheid
te krijgen de menschen in Den Haag er van te overtuigen, dat ik in dit opzicht niet
op een ander standpunt sta dan zij, evenmin den wensch heb om hen voor voldongen
feiten te plaatsen, maar dat zij ook moeten bedenken dat wij wezenlijke behoefte
hebben aan een reëelen medespeler in Den Haag.
Met betrekking tot het tweede punt, dat ik noemde, de Soerabaja-affaire, heeft er
wel weer het een en ander gespeeld, dat duidelijk maakt hoe moeilijk het is in dit
land achter de waarheid te komen. Dat dit sterk gestimuleerd wordt door het feit, dat
Nederlandsche en republikeinsche oogen dezelfde daden volstrekt anders zien, is uit
het militaire gebeuren bij Soerabaja wel duidelijk geworden. Op de vergadering van
Zondagmorgen1., kwart over elf, die Van Mook had belegd en waarvoor hij om elf
uur eerst een apartje had gehad met generaal Buurman van Vreeden, den kolonel De
Broekert, die commandant van de luchtmacht is, en den luitenant ter zee 1e kl.
Zoethout, blijkbaar chef-staf van de luchtmacht, ging het in hoofdzaak om de vrij
onprettige activiteit van de Nederlandsche luchtmacht, die tegen de orders in allerlei
beschietingen heeft gepleegd in de Brantasdelta, ten zuiden van de Porong, en ook
nabij Padang. Natuurlijk is er van een militair gezichtspunt uit voor zulke acties altijd
wel wat te zeggen, maar het effect op deze bevolking is ongeveer als in Abessinië
en verschaft ons een reputatie, die voor de toekomstige samenwerking eigenlijk
uiterst ongewenscht is. Hoofdzaak voor Van Mook was natuurlijk, dat er tegen de
orders is gehandeld. Gelukkig was ook generaal Buurman nogal nijdig geweest. De
zaak werd er niet beter op toen ik mededeelde dien morgen van Boediardjo het verhaal
te hebben gekregen, dat onze troepen de

1.

2 februari 1947.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

274
Porongrivier waren overgetrokken en thans bezig zouden zijn op te rukken naar
Bangil, in het oosten van de Brantasdelta. Van Mook was natuurlijk echt kwaad en
toen Posthuma nog de veronderstelling uitte, dat de troepen toch het recht hadden
om op te rukken, ontplofte hij heelemaal en zei dat zij dat bepaald niet hadden, omdat
hij bevolen had dat zij ten noorden van de Porong moesten blijven. Het resultaat van
de zaak was, dat er afgesproken werd dat de kolonel Van der Meulen, de commandant
van Soerabaja, nog dienzelfden dag per vliegtuig uit Soerabaja naar Batavia zou
worden gehaald.
Verder deelde ik in deze vergadering mede, dat Boediardjo bij mij was gekomen
met de uitnoodiging van Sjahrir aan Van Mook en mij om met Sjarifoedin, die zoo
juist met rapporten over Soerabaja uit Djocja was teruggekomen, een gesprek over
deze zaak te hebben. Dit gaf even spanning, want hier werd een aanslag gedaan op
het besluit dat ik geen persoonlijke gesprekken meer met Sjahrir zou voeren. Van
Mook voegde er echter aan toe, dat hij er prijs op stelde om deze bespreking toch te
hebben, omdat hij bovendien een aantal dingen wenschte te zeggen, die hij beter
kwijt kon in een klein dan in een groot gezelschap. Na eenig heen en weer praten
werd dit goed gevonden, op grond van het feit dat het een Indonesische uitnoodiging
was.
Deze bespreking had Zondagavond plaats en maakte op ons geen pleizierigen
indruk. Sjarifoedin kwam met een lang rapport, waaruit bleek dat er wel degelijk
militaire actie had plaats gevonden op een vrij groote schaal en dat er van het opvullen
van een soort vacuum bepaald niet mag worden gesproken. Verder kwam hij met
een lange lijst van gewonden, die op 24 Januari in het hospitaal van Modjokerto
zouden zijn binnengebracht, van liefst 112 man en dit zou moeten bewijzen dat er
wel degelijk zwaar artillerievuur was geweest. Verder had hij den regent van Sidoardjo
meegebracht, met wien de zaak verder zou kunnen worden besproken. Het maakte
zoo bij het aanhooren van Sjarifoedin een vrij ernstigen indruk en het leek er op alsof
onze menschen, Buurman van Vreeden en Van Mook, ons onvoldoende, zoo al niet
onjuist, hadden ingelicht. Van beschietingen van een weg ten zuiden van de Porong,
waar vijf stukgeschoten trucks en vier uitgebrande personenauto's zouden liggen,
had de commandant van Soerabaja met geen woord gerept. Het gesprek duurde
ongeveer anderhalf uur en Van Mook gebruikte inderdaad de gelegenheid om een
aantal ongerechtigheden van

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

275
republikeinschen kant vrij onverbloemd aan de heeren voor te houden. Hieronder
was ook de brief van den heer Campbell1. uit Australië, die wij bij toeval van een
matroos, die was aangehouden, in handen hadden gekregen. Meneer Campbell
correspondeerde blijkbaar met Sjahrir via een juffrouw in Australië en een matroos
van de Koninklijke Marine in Batavia. Wij hebben hen ingewreven, dat dit toch ten
slotte kinderachtige methoden zijn, waar een werkelijke staat zich voor heeft te
schamen.
Toch pakte die Soerabaja-zaak den volgenden dag heel wat zachter uit dan ons
aanvankelijk toescheen. Van Mook hield nl. op Maandagmiddag een vergadering,
waarin hij Buurman van Vreeden, den kolonel Van der Meulen en Koets aan den
eenen kant had, en tegenover hem Sjarifoedin, den regent van Sidoardjo, generaal
Oerip en nog een aantal republikeinsche lieden van lageren rang. Daar bleek al direct,
dat er van een oprukken naar Bangil geen sprake was. Men had voor een van de twee
bruggen, die bezet waren, aan den zuidkant, een bruggenhoofd van 500 m. en voor
de andere van 100. Wat de beschieting uit de lucht betreft, dat werd toegegeven,
maar verder schijnt de kolonel Van der Meulen zich daar heel aardig te hebben
geweerd. Hij heeft op een heel natuurlijken toon de stem van de troep daar
gerepresenteerd, die het nu werkelijk zat was om regelmatig te worden beschoten.
Verder liet hij ook nog zoo uit zijn mond vallen, dat dit natuurlijk wel een militaire
actie was, maar dat het toch werkelijk niet veel had te beteekenen en dat, indien hij
inderdaad groote plannen zou hebben gehad, er nog heel wat anders aan bewapening,
enz. zou zijn gebruikt. Er is van een practische regeling dien middag niet veel
gekomen, want de regent van Sidoardjo wenschte niet te voldoen aan den eisch van
kolonel Van der Meulen om voorloopig ook zonder politie daar te komen. Overigens
is men het er wel over eens, dat in beginsel dit gebied als een bijzonder geval zal
worden beschouwd en dat zoowel ons leger als de T.R.I. zullen hebben te verdwijnen
en niet terug mogen komen.
Maandagavond had Samkalden nog een gesprek met den regent van Sidoardjo,
dien hij uit Soerabaja kende. Samkalden vroeg hem of hij dacht, dat er geen oplossing
zou zijn te vinden, waarbij er van Nederlandsche zijde in dit gebied een
verbindingsman zou blijven en hij terug zou komen met een zeer kleine macht aan
politie, ter-
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wijl van Nederlandsche militaire zijde hier en daar ook een zeer kleine bezetting
voorloopig achter zou blijven om een oogje in het zeil te houden. Deze regent achtte
dit volkomen acceptabel en vroeg toen direct om den heer Deeleman als
liaison-officier in Sidoardjo te stationeeren. Ik vermeld dit voor de merkwaardigheid,
omdat dit de man is, die tot de Japansche invasie assistent-resident in Sidoardjo is
geweest. Deze vraag van een ervaren regent, die thans aan republikeinsche zijde
staat, is toch wel weer een goede noot voor bepaalde menschen uit het binnenlandsch
bestuur. Nu had echter ook Van Mook al gezegd, dat dit een bij uitstek geschikte
man was.
Zoo verwacht ik van het heele Soerabaja-incident, dat voor ons eigenlijk vrij
vervelend is begonnen en dat er politiek nogal bedenkelijk uitzag, toch een gunstige
werking. De heer Soedirman zal van Soerabaja persoonlijk waarschijnlijk meer onder
den indruk zijn dan van Palembang. Deze klap is dichterbij gevallen. De eenige
narigheid is, dat aan de bevolking reusachtige ellende is berokkend. Overigens zal
het de houding van Djocja zeer bepaald wel wat soepeler maken. De heeren, die tot
heden toe zulk een grooten mond hebben opgezet en de Hollanders in zee wenschten
te jagen om daarna pas hun haren te laten afknippen, kunnen m.i. op het oogenblik
gevoeglijk naar den kapper gaan.
Nu nog even hetgeen er in de afgeloopen dagen is geschied ten aanzien van de
voorbereiding van de onderteekening. Maandagmorgen, 3 Februari, hebben wij hier
de vergadering gehad, die gewijd was aan Linggadjati1.. Ik overhandigde den
begeleidingsbrief2. zooals wij dien van den minister hebben ontvangen en die een
uitvloeisel is van de motie Romme-Van der Goes van Naters3.. Deze brief was voor
de heeren natuurlijk geen verrassing, hoewel de laatste alinea, waarin aan de
Indonesische delegatie wordt gevraagd instemming te betuigen met den inhoud van
dit schrijven, natuurlijk wel voor discussie vatbaar is. De vraag, waarom het draaide
en die ik later door Sjarifoedin in de volgende vergadering van Dinsdagmorgen4. het
scherpst hoorde stellen, was of door deze correspon-
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dentie de toelichting van de commissie-generaal en de redevoeringen van minister
Jonkman een integreerend deel werden van de eigenlijke overeenkomst. Hij merkte
op dat wij dan niet meer konden spreken van de overeenkomst van Linggadjati, maar
van Linggadjati-Den Haag. Ik heb dat in de discussie bevestigend beantwoord, hoewel
er bij mij toch eenige twijfel rijst of dit wel juist is. Later, in een verder stadium van
de besprekingen, heb ik het, geloof ik, juister gesteld door te zeggen dat dit een vorm
van eerlijkheid van de Nederlandsche regeering is, die van te voren zegt welke richting
zij wenscht te gaan bij de verdere uitwerking van deze basisovereenkomst. Zij wil
zich hiertoe verbinden, niet tot meer, maar ook niet tot minder. In zooverre ligt er in
deze stukken voor de Indonesiërs ook een zekere garantie. De Maandagsche discussie
leverde eigenlijk niet veel op. De heeren bleven bij ons lunchen en daarna sprak ik
met Sjahrir af, dat een paar menschen van hem en een paar menschen van ons in
onze toelichting1. zouden aanstrepen welke punten volgens ons uit de notulen als
bindend waren overgenomen, terwijl zij aan den anderen kant een aantal vragen
zouden formuleeren op die punten, waarvan zij meenden dat er afwijking bestond
tusschen onze toelichting en de rede van Jonkman2. tegenover de gevoerde
besprekingen en hun resultaat in de 17 artikelen.
Dit resulteerde in vijf vragen, waar merkwaardigerwijze noch de Kroon, noch de
Unie een rol in speelden. Het ging om de positie van de republiek tijdens de
overgangsperiode en over den buitenlandschen dienst. Verder over de medewerking
van de republiek aan de vorming van Oost-Indonesië en over de vraag of de bijstand
kon worden geregeld voor de staten afzonderlijk buiten de federatie om. Over de
eerste twee vragen begon zich dezelfde discussie te ontspinnen, die we al in de lengte
en in de breedte in October-November hadden gevoerd, doch eer wij aan de discussie
over de laatste vragen toe waren, veegde Sjahrir de geheele zaak van de tafel. Hij
deed dit door de opmerking, dat wij noch door een discussie over de verklaring van
Jonkman, noch met een discussie over deze punten, erg veel verder zouden komen.
De centrale vraag, waar alles om draaide, is of de beide partijen bereid zijn elkaar
over en weer een zeker crediet te verleenen. Hiermee betuigden allen hun hartelijke
instemming, vooral van onzen kant. Daarmee kwam
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aan dit soort gedaas een einde. Hier liet Sjahrir zich weer eens van zijn grooten kant
kennen. Hij liet zijn eigen menschen aanvankelijk praten, maar toen het hem kennelijk
verveelde en hij er duidelijk achter was dat dit tot geen resultaat kon leiden, sneed
hij alle verdere discussies met een fundamenteele opmerking af. Deze man verdient
dubbel en dwars crediet van ons en van zijn eigen volk. Het is te hopen dat hij terug
komt uit Djocja met de machtiging om te teekenen op de voorwaarden, die wij hebben
gesteld. Het is hun volkomen duidelijk, dat de commissie-generaal in dit opzicht
evenmin een keuze heeft. Hij heeft dit ter verduidelijking aan zijn eigen vrienden
nog eens uitdrukkelijk aan mij gevraagd. Ik heb hem geantwoord dat, indien hij
bezwaren maakt, wij deze slechts kunnen overbrengen aan het Kabinet, dat daarover
dan zal hebben te beslissen, doch dat wij hierover geen discussie kunnen voeren. Na
afloop van deze vergadering werd er nog in kleinen kring een communiqué betreffende
de Soerabaja-situatie klaargemaakt, waarvan ik hoop dat het den toestand voldoende
verheldert om de republikeinsche delegatie er nu ook toe te brengen Soedirman het
cease fire nog in deze week te laten geven.
Vanmorgen heb ik een buitengewoon belangrijk profijt van deze G.V.-velletjes gehad.
Gistermiddag kreeg ik met De Boer weer een eigenaardige discussie over de notulen
van de 47ste vergadering, waaruit hij het gesprek van Van Mook en mij met Sjahrir
en Sjarifoedin wilde laten verdwijnen1.. Daaruit bleek mij, dat er in dat opzicht toch
blijkbaar een vrij groot wantrouwen ergens huisde. Ik ben daar vrij kras tegenin
gegaan en heb gezegd, dat ik dat eigenlijk niet aanvaardde. Van Poll begreep het op
dat oogenblik blijkbaar ook niet al te best. Ten slotte is die mededeeling zowel in de
notulen als in het daarover naar Nederland gezonden telegram2. blijven staan, maar
ik heb er aan toegevoegd, dat dit gesprek plaats vond op verzoek van de Indonesische
delegatie. Vanmorgen kwam nu de aap uit de mouw en vertelde De Boer, waar hij
dat wantrouwen eigenlijk aan ontleende. Het is niet geweest, wat hij aanvankelijk
naar voren had geschoven: mijn bewering over die staking3., maar heel wat anders,
nl. mijn uitlating, dat ik toch eigenlijk de oplossing van een federalistische structuur,
zooals deze nu is ge-
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worden, altijd al in mijn hoofd had gehad en daarover vóór mijn vertrek naar Indië
al had gepraat. Hij vertelde, dat, toen Van Mook voor het eerst in een notaatje met
deze zaak naar voren kwam, ik daarbij een gezicht had getrokken alsof ik van deze
zaak nog nooit had gehoord. Nu door deze uitlating zou ik eigenlijk hebben bekend
dat dit een vorm van bedrog was, omdat deze zaak tevoren was klaar gemaakt.
Daardoor zou hij dan zijn vertrouwen in mij hebben verloren. Indien dit zoo was,
dan zou ik mij dat kunnen begrijpen, omdat het hier juist een voor hem uitermate
teer punt betrof. Ik heb hem toen gezegd, dat deze voorstelling van zaken volkomen
onjuist was en ik heb hem, ten bewijze daarvan, vanavond ten slotte een stuk van
bladz. 91-931. van dit G.V. voorgelezen, waar vooral bovenaan op bladz. 932. staat
dat ik merkwaardigerwijs pas in Holland tot het bewustzijn ben gekomen, dat ik mij
toch van tevoren in den geest een vrij duidelijk beeld had gevormd van de
federalistische oplossing als vrijwel de eenige mogelijkheid om hier consequent uit
de moeilijkheden te geraken. Het was mij volkomen duidelijk dat De Boer zich door
dit bewijs liet overtuigen, dat het mijnerzijds geen doorgestoken kaart is geweest en
geveinsde verwondering bij deze oplossing, maar dat ik mij merkwaardigerwijs pas
na mijn terugkeer in Holland heb gerealiseerd waarom de aanvaarding van deze
oplossing mij niet alleen zoo weinig moeite heeft gekost, doch waarom ik deze als
geheel vanzelfsprekend heb aanvaard. Ik geloof, dat nu De Boer meent wat hij zegt,
wanneer hij beweert het laatste restje wantrouwen, dat er door dit misverstand bij
hem was gewekt, door dit bewijs te zijn kwijt geraakt. Zulk een feit op zichzelf al
maakt, naast alle andere voordeden, dat deze dagboekbladen de moeite dubbel en
dwars waard zijn.

Vrijdag, 7 Februari 1947, 13 uur
In zake twee onderwerpen is er sinds mijn laatste dagboeknotities een nieuwe
ontwikkeling ingetreden. De eerste betreft de positie en werkwijze van de
commissie-generaal, de tweede de militaire situatie rondom Soerabaja.
De bespreking naar aanleiding van de nota van Van Mook, waarvan hier boven
al sprake was, had eigenlijk een vrij merkwaardig
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verloop. In den grond van de zaak waren alle heeren het er wel over eens. Van Mook
had de nota vrij duidelijk gesteld en daarin tot uitdrukking gebracht, dat wij hier
eigen vormen van activiteit moeten ontplooien en daartoe zelf een organisatie
opbouwen, daarbij uitgaande van de veronderstelling dat de republiek Linggadjati
zal onderteekenen. Hierbij wees hij natuurlijk op het groote aantal urgente
vraagstukken, dat oogenblikkelijk om een oplossing vraagt. Aan het eind van zijn
nota kwam weer even het verhaal om den hoek van De Kat en Weyer1. als
afschrikwekkend beeld van hoe het onmogelijk kan. Daartegenover plaatste hij een
uitermate wenschelijk verband tusschen de commissie-generaal of bepaalde leden
daarvan en de departementshoofden. Merkwaardig was, dat op een oogenblik, toen
dit in discussie kwam, Posthuma spontaan opmerkte: ‘Maar natuurlijk gaan wij onzen
gang’. Ik heb hem toen uitdrukkelijk gewaarschuwd en gezegd, dat er nu eenmaal
van nature psychologische verschillen aanwezig zijn tusschen Den Haag en Batavia
en dat wij met een dergelijke uitlating uit zijn mond misschien op het oogenblik nog
geen kwaad doen, maar als een van ons oude viertal die zou hanteeren, dit een
uitermate slechten indruk zou maken, ook al bedoelen wij beiden precies hetzelfde.
Het resultaat van de vergadering was dat ieder van ons een memorandum zal opstellen,
waaruit er dan ten slotte één zal worden gemaakt, dat als memorandum omtrent taaie
en werkwijze van de commissie-generaal en de Indische regeering aan Den Haag
zal worden toegezonden.
Betreffende de arbeidsverdeeling ben ik nog een moment in twijfel geweest.
Aanvankelijk had de gedachte van instelling van b.v. een economischen raad, een
raad voor binnenlandsch bestuur enz., naar het model van den ministerraad van '45
- '462., voor mij eenige bekoring. Zoo'n economische raad zou dan b.v. uit de leden
Posthuma, De Boer en Van Mook, met Maassen, Van Hoogstraten, Korthals en
Warners kunnen bestaan, waarbij ik dan als voorzitter en coördineerend element zou
dienen op te treden in de verschillende raden. De vrienden van het secretariaat hadden
daarover
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echter overleg gepleegd en waren tot de conclusie gekomen, dat zulks in dit geval
een politiek vrij gevaarlijke methode was. De onderwerpen in de verschillende
sectoren bewegen zich veelal op zeer technisch gebied, zoodat het zwaartepunt ligt
bij de technische deskundigheid en de detailkennis. Politiek staat men in zulk een
geval betrekkelijk zwak, tenzij men dezelfde detailkennis bezit. Na eenig beraad heb
ik daarom gisteravond in een particulier gesprek met Van Mook deze zaak nog eens
nader bekeken en hem het voorstel gedaan om mijn gedachte te aanvaarden van zeer
kleine werkcommissies, met daarnaast een vergadering van de complete
commissie-generaal, versterkt met Idenburg en Koets, benevens die hoofden van
departementen, die voor bepaalde problemen in aanmerking komen. Deze vergadering
moet eerst de richtlijnen vaststellen, volgens welke moet worden gewerkt en zal
daarna ook de verkregen resultaten, voorzoover ze algemeene beteekenis hebben,
moeten goedkeuren. Op deze wijze blijft de commissie-generaal het algemeene
coördinatiecollege en meen ik ook dat er minder gevaar is, dat de politieke lijn voor
de verschillende bestuursgebieden niet gelijk gericht zou blijven. Zoowel Van Mook
als ondergeteekende zullen zich daarbij zooveel mogelijk buiten alle detailwerk
houden.
De departementshoofden hebben een uitnoodiging om vóór Maandag een lijst van
onderwerpen in te dienen, die in de bedoelde nota kunnen worden opgenomen en
waarachter dan de namen van degenen worden ingevuld, die zich met deze
onderwerpen onledig houden. Het is de bedoeling, dat dan telkens maar een en
hoogstens twee leden van de commissie zich aan een onderwerp wijden tezamen met
de betrokken instanties van de Indische regeering. De definitieve voorstellen van elk
college komen dan in de slotvergadering en zullen, zooals ze daar uit de bus komen,
aan de Nederlandsche regeering worden toegezonden; voor zoover geen machtiging
noodzakelijk is, kan de Nederlandsch-Indische regeering dan de daaruit resulteerende
maatregelen treffen. Ik heb den indruk, dat deze methode goed is en de moeilijkheden
ten aanzien van de regeering in Den Haag in belangrijke mate tot die van theoretischen
aard zal reduceeren. In hoeverre hier dan werkelijk overleg uit zal voortvloeien, zal
de tijd moeten leeren, maar van onzen kant wordt dan een practische werkwijze
gevolgd. Bovendien geloof ik dat men het beste overleg krijgt, indien men aan beide
zijden initiatief toont, mits men elkander van dit initiatief ook op de hoogte houdt.
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Daarvan is men in Den Haag blijkbaar altijd nog niet doordrongen. Dat wij uit een
afschrift van een telegram van Van Boetzelaer aan Loudon moeten leeren, dat De
Kat Angelino en Weyer besprekingen zullen voeren met Britten en Amerikanen over
de financieele en economische reconstructie van Indonesië en men ons hierover geen
enkele letter heeft toegezonden, is toch werkelijk in strijd met alle voorwaarden voor
overleg. Wij verzochten daarom heden in een telegram aan Jonkman1. om inlichtingen
omtrent de grondslagen van die besprekingen, daar het ontbreken van eenige kennis
aanleiding tot misverstand en tegenstrijdige maatregelen zou kunnen opleveren, om
er nog maar over te zwijgen dat men daardoor de mogelijkheid van advies zoowel
van de commissie-generaal als van de Indische regeering uitsluit. Maar misschien is
ook zelfs dit geval in de practijk niet zoo erg als het in theorie schijnt te zijn en zal
ook hier blijken, dat de wal het schip vanzelf wel keert. Ik heb trouwens maar vrij
matige verwachtingen van deze expeditie naar Amerika. Grappig was wel dat
Posthuma, die gisteren bij de verzending van dit telegram onbereikbaar bleek te zijn,
er achteraf vandaag toch een opmerking over maakte, omdat hij vond dat hij in de
eerste vergadering wel degelijk eenige mededeelingen had gedaan over de grondslagen
van de activiteit van De Kat2.. Daarom zou volgens hem dit telegram niet heelemaal
gerechtvaardigd zijn. Wel, het was duidelijk, dat hij het eenige lid van de
commissie-generaal was, die op dit standpunt stond, omdat wij de zeer weinig concrete
mededeelingen van Posthuma toch nauwelijks serieus konden nemen in de verhouding
tot het gewicht der vraagstukken, waar het hier om gaat.

Zaterdag, 8 Februari I947, 22.30 uur
Met betrekking tot den toestand in Soerabaja kreeg Van Mook gisteren een rapport
van generaal Buurman van Vreeden in een telegram, dat drie dagen oud was en de
resultaten bevatte van lucht-verkenningen, die er op wezen dat de Indonesiërs bezig
waren te knoeien aan (men vreesde het doorsteken van) den noordelijken dijk van
de Porong. De commandant van Soerabaja vroeg daarbij onmiddellijk vrijheid om
actie te nemen en waarschuwde tegen een
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ultimatum, omdat de heeren dan misschien den tijd kregen het kwaad in kalmte te
verrichten. Wij hebben den middenweg gekozen en aan de Indonesische delegatie
gisteren een brief gezonden, waarin wordt gewezen op het feit dat dit in strijd is met
de afspraak, die tot het gemeenschappelijk communiqué inzake Soerabaja heeft geleid
op Dinsdag, 4 Februari1., waarin uitdrukkelijk wordt gezegd dat ook buiten het bezette
gebied niets zal worden gedaan, dat den toestand in het bezette gebied nadeelig
beïnvloedt. Dat heeft Van Mook er met opzet in opgenomen, juist met het oog op
dit soort geknoei. Ik heb in dezen brief uitdrukkelijk gewaarschuwd, zonder een
tijdstermijn te noemen, dat, indien dit doorging, wij dan beslist tot maatregelen
zouden overgaan.
Vanmorgen om half twaalf riep Van Mook een vergadering bijeen van de militaire
heeren met de waterstaatsmenschen Ir. Swaan en Ir. Berkhout, waar luchtfoto's
werden getoond van de sluizen bij Mlirip en den stuw bij Lengkong, waaruit blijkt
dat benedenstrooms door geknoei aan de inlaatsluizen een gebied benoorden de
Porong onder water loopt, terwijl er tevens bericht was dat de dijk gisteren inderdaad
is doorgestoken. Op grond hiervan is nu vanmorgen opdracht gegeven om Zondag
de sluizen te bezetten2.. Natuurlijk zit hier het risico in, dat men den stuwdam bij
Lengkong vernielt en dan is er een enorme ramp gebeurd, omdat dan het heele
irrigatiegebied benoorden de Porong opdroogt en duizenden H.A. padi verdrogen.
Wat dit betreft, is het jammer, dat wij hier geen parachute-troepen tot onze
beschikking hebben, die hier nuttiger zouden zijn dan allerlei andere onzin, die bij
de militaire uitrusting is inbegrepen, als b.v. het zware luchtdoelgeschut tegenover
een vijand, die geen vliegtuigen heeft.
Vanmiddag hadden wij een vergadering met generaal Buurman van Vreeden naar
aanleiding van een brief, dien hij gisteren aan den luitenant-gouverneur-generaal
heeft gezonden, met een afschrift aan ons, over het onderwerp ‘Bevelvoering in het
leger hier te lande’. Het begint heel rustig met een lijstje van beschietingen op 5
Februari op het Soerabajafront, waaruit blijkt dat de heeren Indonesiërs weer aardig
bezig zijn, maar het betoog, dat er dan verder komt, is uiterst bedenkelijk in zijn
conclusies. Er wordt gezegd dat de situatie te Soerabaja onmiddellijke maatregelen
vereischt, waarvan de eerste

1.
2.

Zie p. 278.
CG 72 van 8 februari 1947.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

284
is, dat aan Soedirman thans een uiterste datum op korten termijn moet worden gesteld,
waarop hij de order staakt het vuren moet afgeven. Wanneer hij dat niet vóór 9
Februari heeft gedaan, dan ziet de legercommandant zich genoodzaakt den
commandant van de A-divisie op te dragen de Porongrivier te overschrijden om een
eind te maken aan de voortdurende beschietingen van onze posten. Hij eindigt dan
met de mededeeling: ‘De toestand in dat gebied laat geen verder uitstel toe en ik kan
niet langer gedoogen dat aan onze zijde slachtoffers vallen, waarvoor ik ten slotte in
hoogste instantie verantwoordelijk ben’. Dat beteekent dus ongeveer zooveel als een
ultimatum van den legercommandant aan zijn opperbevelhebber, den
luitenant-gouverneur-generaal. Verder beklaagt hij zich er over, dat hij onvoldoende
op de hoogte is van de politieke gebeurtenissen en beroept zich daarbij dan ook weer
in hoofdzaak op die ongelukkige verdwijning van het afschrift van het ultimatum,
dat helaas niet op tijd bij hem is bezorgd1.. Het is natuurlijk onzin om van een
dergelijke fout, die met beleid niets te maken heeft, uit te gaan bij een betoog, dat
een beleid wenscht te bestrijden. Deze brief is er een duidelijk bewijs van, dat er
over en weer tusschen militair en civiel element in dit land blijkbaar niet veel
vertrouwen bestaat. Ik ben er volkomen zeker van, dat generaal Buurman van Vreeden
dezen brief niet zelf heeft geschreven, maar dat deze waarschijnlijk afkomstig is van
den chef van het kabinet van den legercommandant, den heer Mr. Van Nievelt. Ook
deze man behoort, als ik mij niet vergis, tot een club, die naar mijn indruk in dit land
een zeer matige rol speelt.
In deze vergadering hebben wij het geval van dezen brief heel rustig getracteerd.
Ik heb den generaal gezegd, dat hij persoonlijk volkomen mijn vertrouwen heeft en
dat ik van zijn eerlijkheid overtuigd ben, maar dat ik hem toch op het hart druk dat,
wanneer Nederlandsche instanties in deze critieke phase elkaar dergelijke brieven
gaan schrijven, het dan vrij zeker is dat het in dit land misloopt. Immers, hij moest
begrijpen, dat ook wij als commissie-generaal wel in staat zijn om hem hierop een
antwoord te geven. Ik heb hem ook verklaard groote bezwaren er tegen te hebben,
dat hij verband legde tusschen mijn weerzin tegen allerlei communiqué's van den
legervoorlichtingsdienst en die tegen het feit, dat onze troepen zich, tegen de gegeven
bevelen in, in opmarsen zouden be-
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vinden naar Bangil. De eerste weerzin is volkomen waar. Het laatste heb ik daar niet
mee in verband gebracht en het is een volstrekte verdraaiing van woorden. Ten slotte
zijn wij het er wel over eens geworden, dat een nauwkeurig overleg vanuit één centraal
punt noodzakelijk is. Van Mook meende evenveel recht tot klagen te hebben ten
aanzien van de militairen, die hem onvoldoende of te laat inlichten.
Het was jammer, dat wij er Buurman van Vreeden niet toe konden brengen om
dezen brief weer in zijn zak te steken en als ongeschreven te beschouwen. Ook daaruit
kreeg ik den indruk, dat hij niet vrij was in zijn handelen en met deze mededeeling
eigenlijk niet thuis durfde te komen. Nu heb ik het gevoel, dat dezerzijds tegenspraak
niet mag uitblijven.
De rest van deze vergadering wijdden wij aan het geval, dat de republiek, zooals
het er op het oogenblik op lijkt, niet bereid zou zijn de motie Romme-Van der Goes
van Naters te honoreren. Wij hebben een telegram besproken en verzonden, waarin
wij de regeering daarvoor waarschuwen en afgesproken, dat wij morgen de daarbij
passende practische maatregelen zullen bespreken1..
Vanavond om half tien kwam door radio-Djocja dan de mededeeling dat de
Indonesische delegatie inderdaad opdracht heeft aan de commissie-generaal mede
te deelen, dat de republikeinsche regeering nog bereid is de ontwerp-overeenkomst
van Linggadjati te teekenen op basis van de notulen en de gevoerde officieele
correspondentie, maar dat men inderdaad de motie afwijst. Hiermee komen wij in
een uiterst moeilijk parket. De Nederlandsche regeering zal thans hebben te beslissen
over hetgeen staat te gebeuren. Toch vermoed ik dat de heeren het wel niet zullen
afwijzen in dezen botten vorm, waarin het is gezegd.
Het zal er nu voor Nederland zeer op aan komen, dat wij probeeren door een goede
publiciteit ons gezicht niet te verliezen. De republiek staat betrekkelijk sterk, zij
hebben echter hun positie bij de onderhandelingen verzwakt door de vijf punten, die
zij te berde hebben gebracht2., waarvan duidelijk is dat er minstens een drietal
volkomen gedekt wordt door, zoowel de overeenkomst-zelf, als door de notulen en
de gevoerde correspondentie. De bezwaren, die zij naar voren hebben gebracht, zijn
weinig steekhoudend.

1.
2.

8 februari 1947 CG 71 t/m 73.
Zie p. 277.
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Toch is het zonder meer duidelijk, dat wij een spannenden tijd tegemoet gaan. Het
zal dan weer graue Theorie blijken te zijn - ondanks het feit, dat ik deze gaarne mede
aanhang - dat wij in deze materie slechts door hebben te geven aan de regeering in
Den Haag. Naast het voeren der onderhandelingen, zullen er hier groote
verantwoordelijkheden moeten worden genomen voor een serie belangrijke
maatregelen, ook van militairen aard, hoewel ik op het standpunt sta dat wij daar
niet oogenblikkelijk mee moeten beginnen. Het is echter - misschien mede ten gevolge
van de situatie in Soerabaja - niet te verwachten dat Soedirman nu het bevel staakt
het vuren zal geven. Blijft dit uit, dan verwacht ik militaire activiteit van Indonesische
zijde en laat dán het antwoord van onzen kant niet uitblijven. Dan zitten wij ten slotte,
ondanks Linggadjati, in de situatie, die wij als delegaties geen van beiden verlangen,
maar die wij ten gevolge van het sentiment in ons beider kamp niet hebben weten af
te wenden. Dit is dan misschien iets van wat ik in de besprekingen de innere Dämonie
van den toestand noemde.

Zondagmorgen, 9 Februari 1947, 11.25 uur
Zoo juist bij Van Mook geweest, die in de eerste plaats de mededeeling had dat de
grondslag voor de actie in Soerabaja, nl. het doorsteken van den Porongdijk,
waarschijnlijk op een vergissing berust. De dijk van de Porong-zelf is nl. niet kapot,
maar de dijk van het Porongkanaal, waarin zeer veel water stond, zoodat volgens
den heer Warners het ook mogelijk is dat deze dijk uit zichzelf is doorgebroken1..
Een merkwaardig soort vergissing uit de lucht gezien, waar de Porongrivier misschien
250 M. breed is en dit ongelukkige kanaal niet meer dan 30. In ieder geval vind ik
het knap om dit soort vergissingen te produceren. Wij zullen aanstonds weer met
dezelfde club van Zaterdagmorgen nader bekijken of nu het bevel tot militaire actie
moet worden ingetrokken, indien deze nog niet is uitgevoerd, ja of neen. Het is er
anders weer een fraai voorbeeld van hoe moeilijk het is in dit land een rechtlijnig
beleid te voeren.
Het tweede deel van het gesprek met Van Mook was nog een beetje moeilijker.
Hij kwam met de mededeeling, dat, indien deze zaak afspringt op de motie
Romme-Van der Goes van Naters, hij zijn ontslag vraagt. Hij staat nl. op het
standpunt, dat deze zaak

1.
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internationaal onverkoopbaar is. De republiek speelt het kennelijk zoo, dat zij bereid
is om te teekenen, en dat wij degenen zijn, die weigeren op haar aanbod in te gaan.
Van Mook heeft van het begin af aan inderdaad gezegd dat het volkomen acceptabel
zou zijn, indien wij in de covering-letter de principieele punten uit de toelichting van
de commissie-generaal en uit de redevoeringen van Jonkman zouden opnemen, voor
zoover die niet reeds in de overeenkomst zelf of in de gevoerde correspondentie
tusschen de twee delegaties duidelijk zijn. De geheele nevel van de redevoeringen
van Jonkman - waarvan inderdaad de tirade, die Posthuma voorlas omtrent hetgeen
er gebeurt bij het niet bevredigend regelen van een financieel-economisch accoord1.,
een schoon voorbeeld is - zullen wij volgens Van Mook internationaal uitermate
slecht kunnen verkoopen en noch in Engeland, noch in Amerika, zullen wij op kunnen
tegen de betoogen van de republiek. De zaak zakt dan volstrekt in elkaar en hij
wenscht daar de verantwoordelijkheid nietvoorte dragen.
Afgesproken is nu dat wij om zes uur een bespreking zullen hebben met Romme,
den geestelijken vader van dit geval, om te trachten de zaak zoo scherp mogelijk te
analyseeren en naar een uitweg te zoeken. Van Mook maakte ook de opmerking, dat,
indien wij zouden zeggen dat hetgeen in de Kamer is beweerd toch eigenlijk hetzelfde
is als wat is afgesproken, omdat anders de commissie-generaal niet zou zijn
teruggekomen, zij dan kunnen antwoorden dat het dan ook geen zin heeft daaraan
zooveel waarde te hechten, zoodat dit argument zich tegen ons keert.
Mij lijkt nog een andere weg om deze heele pijn te ontgaan het opstellen van een
nieuwe overeenkomst, waarin een wat verdere uitwerking in den zin van de
toelichting2. en de regeeringsverklaring3. is opgenomen. Het bezwaar is alleen dat er
dan natuurlijk weer een eindelooze discussie ontstaat, intusschen geen bevel staakt
het vuren wordt afgegeven en de zaak langs den militairen weg precies zooals in
Vietnam in de versukkeling komt.

1.

2.
3.

Op 19 december 1946 had Jonkman in de Tweede Kamer gezegd dat, mocht de uitwerking
van het akkoord onoverkomelijke moeilijkheden opleveren t.a.v. de noodzakelijke spoedige
overeenstemming op economisch en financieel gebied, partijen uiteraard niet meer gebonden
zouden zijn aan ditakkoord. Handelingender Staten-Generaal 1946-1947, Tweede Kamer,
p. 1012, eerste kolom.
Zie p. 166, noot 1.
Van 10 december 1946, zie p. 178, noot 1. 1.
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Maandag, 10 Februari 1947, 19.30 uur
Wij hebben inderdaad gisteravond om 6 uur deze vergadering gehad. Heelemaal
bevredigend vond ik die ten slotte niet. In de eerste plaats kon dat ook niet, omdat
wij min of meer in de lucht speculeerden, aangezien de verklaring van de republiek
ons nog onbekend was. Achteraf vond ik toch eigenlijk ook hét uitgangspunt van
Van Mook, nl. het verzwakken van onze internationale positie ten gevolge van deze
procedure, niet heelemaal bevredigend. Immers er ontstond nu een soort speculatie
over de vraag in hoeverre dat het geval zou zijn. Iedereen was het er wel over eens,
dat de Aziatische landen dwars over ons heen rollen, hetgeen natuurlijk per se
moeilijkheden voor de K.L.M, en voor onze scheepvaart zal opleveren. De vraag,
hoe Engeland en Amerika reageeren, is belangrijk moeilijker te beantwoorden, hoewel
ik persoonlijk wel geloof, dat Van Mook in dit opzicht gelijk heeft en men het stranden
op een formaliteit in Engeland op dezelfde wijze zal begroeten als verleden jaar het
probleem overeenkomst-protocol op de Hooge Veluwe1., dat toen aan Bevin eveneens
niet aanvaardbaar kon worden gemaakt. Op het oogenblik lijkt mij de zaak in dit
opzicht nog ongunstiger, omdat men in plaats van deze lange stukken even goed en
waarschijnlijk veel beter een protocol kan opstellen, waarin dezelfde uitwerkingen
en perspectieven zijn vervat.
Ook de aanwezigheid van Romme haalde naar mijn smaak nog niet erg veel uit.
Hij stelde zich min of meer op een advocatenstandpunt, daartoe door Van Mook
eenigszins uitgelokt, en beriep zich ten slotte op het feit dat het nu zeven weken na
het Kamervotum was en dat nu pas de republiek met bezwaren komt, zoodat wij
zouden kunnen zeggen dat zij chicaneurs zijn. Mij lijkt dit veel te kras; ik geloof
eenvoudig niet, dat de Amerikanen een dergelijk verhaal zouden slikken. De Boer
nam een betrekkelijk neutraal en negatief standpunt in door te zeggen: wij hebben
de regeering gewaarschuwd, het Nederlandsche volk wil dit eigenlijk niet en nu moet
men in Den Haag de verantwoordelijkheid daarvoor maar dragen. Het was duidelijk
dat hierin ook de stem doorklonk van den man, dien het verdroot op deze manier in
Nederland gecritiseerd te zijn en die zegt, dat deze criticasters het nu samen maar
uit moeten

1.

Bij de in april 1946 op de Hoge Veluwe gevoerde besprekingen gingen de republikeinen uit
van een ontwerp-overeenkomst, terwijl wij niet verder wilden gaan dan de protocolvorm.
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zoeken en dat hij er voor bedankt om verder als wrijfpaal op te treden. Dit laatste zei
hij nl. letterlijk, met de vergunning om dit in de notulen op te nemen, hetgeen m.i.
terecht achterwege is gebleven. Van Poll zat eenigszins in de moeilijkheden, want
na afloop van de vergadering had ik een gesprek met hem van eenigszins anderen
aard dan uit zijn uitingen tijdens de vergadering viel af te leiden. Romme heeft het
royale aanbod gedaan om, zonder dat hij zich wilde opdringen, zich beschikbaar te
stellen, indien wij hem uit Medan deze week wenschten terug te roepen. Datum en
uur van deze vergadering waren nl. vastgesteld vóór de kennisname van het definitieve
antwoord, omdat Romme vanmorgen vroeg naar Medan moest vertrekken en pas 15
Februari, dus a.s. Zaterdag, terugkeert.
Na afloop van de vergadering had ik toch het gevoel, dat deze redeneering omtrent
de internationale politiek niet de kern van de zaak raakt. Het gaat er om of wij de
Nederlandsche regeering een weg aan de hand kunnen doen, die ook voor de Kamer
aanvaardbaar kan worden gemaakt, waarbij Linggadjati geteekend wordt onder
erkenning door de republiek van den zakelijken inhoud der toelichting van
commissie-generaal en regeeringsverklaring, waarbij hoofdzaak is dat deze zakelijke
inhoud wordt aangeduid en niet in de lucht wordt gelaten. Ik heb nog eens tegen Van
Poll gezegd, dat dáár voor ons het kernprobleem ligt. Immers, indien op deze affaire
de Indonesische politiek van dit Kabinet zou stranden, dan gebeuren er naar mijn
stellige overtuiging in Nederland ongelukken. In de eerste plaats is het duidelijk, dat
dan de communisten op een ongelooflijke wijze den wind in de zeilen krijgen bij het
overgroote gedeelte van de arbeidersbevolking van Nederland. Immers, zij hebben
bij de stemming over de motie-Romme hun houding precies bepaald overeenkomstig
hetgeen de Indonesische delegatie thans zegt1.. De slogan ‘Oorlog in Indië alleen om
der wille van de redevoeringen van Jonkman’, lijkt mij in Nederland voor de
regeeringspartijen, maar in het bijzonder voor de Partij van de Arbeid, catastrophaal.
De Partij van de Arbeid heeft zich echter zonder reserve helaas achter de
motie-Romme geschaard; zij kan daar thans moeilijk neen tegen zeggen, tenzij het
ons gelukt een anderen weg te wijzen, die ook voor de Katholieken, d.w.z. hier voor
den heer Romme, aanvaardbaar is.
Ik sprak daar gisteravond ook nog over met Mr. Verboeket, die

1.
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mij mededeelingen kwam brengen over den gang van zaken in Djocja, afkomstig
van Swinton, den vertegenwoordiger van Associated Press, die zoojuist van daar
was teruggekeerd en een gesprek had gehad met den heer Ritman. Daaruit bleek dat
Sjahrir al zijn best had gedaan om de zaak aangenomen te krijgen, doch dat de
oppositie veel te sterk was. Ik heb Verboeket toen gevraagd Van Mook zooveel
mogelijk tot voorzichtigheid in dit spel aan te manen en gezegd, dat ook ik in deze
richting zou trachten te stuwen. Wij moeten er toe komen dat de commissie-generaal,
in afwijking van hetgeen in de vergadering van gisteren is gezegd, toch wel komt tot
de opstelling van een protocol, dat de Nederlandsche interpretatie op aanvaardbare
wijze omschrijft, aanvaardbaar voor ons en aanvaardbaar ook voor de republiek,
omdat die thans bij deze procedure de gelegenheid heeft daarover mee te praten.
Niemand moet in deze phase met zijn portefeuille rammelen, ook Van Mook niet.
Gelukkig was Van Poll het ten slotte met de zienswijze eens, dat wij de gedachten
maar op één ding hebben te concentreeren, nl. hoe krijgen wij Linggadjati geteekend,
inclusief de Nederlandsche interpretatie.
Ik geloof nog altijd aan de juistheid van dezen weg, mits men zich daarbij goed
realiseert dat, indien men op deze manier de afspraken behoorlijk heeft vastgelegd
en ook in de toekomst de afspraken, die nog zijn te maken, scherp stelt, bij
niet-nakoming er van dan ook onverbiddelijk met de Nederlandsche machtsmiddelen
de nakoming wordt afgedwongen. In een brief van Vriesendorp aan De Visser werd
de veronderstelling geuit, dat ik wel tot het uiterste zou piekeren om te trachten er
zonder slaan uit te komen. Natuurlijk, wanneer dat kan, geloof ik dat dat de plicht
van iederen Nederlander is, maar de suggestie, dat ik onder alle omstandigheden van
dat slaan bang zou zijn, die ook weer uit dezen brief sprak, is volmaakt onjuist. Alleen
meen ik, dat wij, indien wij slaan, er van te voren voor moeten zorgen dat wij grond
onder de voeten hebben. Dat hebben wij met de onderteekening van Linggadjati op
de wijze, zooals ik mij die denk, oneindig veel meer dan indien wij op de basis,
zooals die thans bestaat, losbranden, Dan schreeuwt de republiek over de geheele
wereld, dat zij wil teekenen en wij antwoorden met slaan. Volgens mij zijn wij dan
nergens.
Verboeket liet mij gisteravond het hoofdartikel uit De Nieuwsgier van vanmorgen
zien, dat precies denzelfden gedachtengang aangeeft en wijst in de richting van een
tweezijdig slotprotocol. Dit artikel wordt vandaag in het Minog-telegram opgenomen,
zoodat ook het

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

291
departement van overzeesche gebiedsdeelen hiervan kennis krijgt. Ik hoop, dat het
Kabinet bereid zal zijn alvast langs deze lijn te denken. Vanmiddag is het in Den
Haag ministerraad en de heeren weten bereids, dat de motie Romme-Van der Goes
van Naters dreigt de zaak te laten stranden. Nu zijn er twee mogelijkheden: óf men
besluit kort en goed tot militaire actie - en ik vertrouw, dat men genoeg inzicht zal
hebben om te begrijpen dat deze dan direct een actie op groote schaal zal moeten
zijn - óf men zal den weg willen gaan van het protocol bij de overeenkomst.
Toch hebben wij vanmorgen met een aantal departementshoofden en de militaire
leiding een vergadering gehouden, waarin wij getracht hebben een inzicht te krijgen
in den bestaanden toestand. Deze is zoodanig, dat er binnen een paar maanden een
verandering in de situatie zal moeten ontstaan, hetzij langs den weg van Linggadjati
en vreedzame samenwerking, of langs militairen weg. Dit land kan zich den huidigen
gang van zaken niet langer veroorloven. De bespreking had aan één kant een
bevredigend karakter, in dien zin, dat er wel eenstemmigheid bestond. Aan den
anderen kant bleek telkens nog weer eens duidelijk hoe moeilijk de toestand eigenlijk
wel is, ook welke risico's er in allerlei stappen schuilen. De inhoud dezer bespreking
is echter zoodanig, dat ik de resultaten er van zelfs aan deze velletjes niet wensch
toe te vertrouwen, terwijl er ook van deze vergadering geen notulen zijn gemaakt.
Terwijl de mail over het algemeen zeer slecht doorkomt, kreeg ik vanmiddag
plotseling als eenige in het paleis een brief, die van Frans Goedhart kwam1.. Hij
vertelde daarin het een en ander van de fractie-vergadering, waaruit mij bleek dat de
wat sterkere oppositie tegen Jonkman in onze partij haar invloed doet gevoelen.
Eindelijk en misschien nog niet heelemaal te laat. Ik ben benieuwd wat er van het
voorstel terecht zal komen om Joekes in aanmerking te brengen als eventueele
opvolger van Van Mook. Indien Joekes het doet, vind ik het voor hem op zijn leeftijd
een enorm offer. Deze benoeming zou op zichzelf echter toejuiching verdienen. Toch
hoop ik, dat men op het oogenblik in deze uiterst labiele situatie geen
persoonswisseling op dezen post forceert.
Verder belde vanavond Sluyser op, die ook wel eens wilde weten hoe wij tegen
de zaak aankijken. Ik heb hem gevraagd of hij het Minog-telegram van vandaag had
gezien met het hoofdartikel van

1.
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de Nieuwsgier. Hij had dit gelukkig gelezen en ik kon hem dus zonder meer er op
wijzen, dat het noodzakelijk was, dat onze partij achter deze gedachte ging staan.
Verder vertelde hij dat Jonkman vandaag een goede verklaring had afgelegd, waarin
hij er op had gewezen dat er toch van eenzijdigheid geen sprake was, omdat hij in
de Kamer, in het bijzonder in zijn antwoord aan Palar1., de mogelijkheid voor
bouwsteenen van Indonesische zijde had opengelaten. Ik heb toen aan Sluyser gezegd
dat het inderdaad een goede gedachte is, mits wij die Indonesische bouwsteenen en
de Nederlandsche bouwsteenen uit de toelichting van de commissie-generaal en de
regeeringsverklaring samen vereenigen in een door beide delegaties en beide
regeeringen aanvaard slot-protocol op de overeenkomst. Ik hoop dat hij dit heeft
begrepen en dat er vandaag of morgen in Het Vrije Volk, het hoofdorgaan ten slotte
van de tweede regeerings-partij, een zeer duidelijke en krachtige suggestie zal worden
gegeven in deze richting. Dit moet dan als een formeel probleem worden gesteld,
waarbij de materieele inhoud dezelfde blijft. Ook indien wij dan nog een zekere
hoeveelheid taaie discussies met de Indonesiërs krijgen, heb ik daartegen geen
bezwaar, omdat wij die anders bij de uitwerking na de onderteekening toch zouden
krijgen. Ik hoop om een lief ding, dat het Nederlandsche Kabinet bereid is dezen
weg te gaan. Ik zal er op een uiterst voorzichtige manier, liefst samen met Van Poll,
mijn best voor doen om Romme tot dit standpunt over te halen. Lukt dat, dan is naar
mijn overtuiging daarmee de zaak bekeken en zijn wij uit deze impasse.
Vanavond kregen wij het telegram CG 8 van Jonkman2., dat, zoowaar op Zondag,
9 Februari is verzonden naar aanleiding van een bespreking van Beel en vijf andere
ministers met Jonkman over onze telegrammen 71 t/m 733.. Het doel van deze
telegrammen is dus wel bereikt, nl. onmiddellijk overleg en reactie. Alleen het
antwoord maakte ons niet erg veel wijzer. Bovendien is het nogal zwak. Als er gezegd
wordt, dat er nooit eenzijdig opleggen van onze interpretatie is bedoeld, hetgeen dan
zou moeten blijken uit de opmerking van Jonkman aan Palar, dat ook de Indonesische
delegatie een toelichting zou kunnen geven, dan vind ik dat toch wel wat ver gezocht.
Immers, in den ons door hem toegezonden aanbiedingsbrief wordt

1.
2.
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Op 19 december 1946 in de Tweede Kamer, Handelingen der Staten-Generaal 1946-1947,
Tweede Kamer, p. 1006, tweede kolom.
9 februari 1947 CG 8 Reg.
Zie p. 285, noot 1.
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van de Indonesische delegatie en de republikeinsche regeering instemming verlangd
met onze toelichting en met zijn verklaringen, terwijl er nergens staat dat wij op een
of andere wijze bereid zijn rekening te houden met afwijkende Indonesische
interpretaties. Deze brief maakt volkomen den indruk van een eisch, zonder meer.
Na zulk een aanbiedingsbrief kan ik met deze opmerking bij de Indonesische delegatie
niet aankomen, omdat dat eenvoudig in strijd is met de feiten. Wanneer er dan verder
wordt opgemerkt ‘motie Romme-Van der Goes van Naters, hoewel niet een aan de
regeering gegeven opdracht, maar te beschouwen als een ondersteuning van het
regeeringsstandpunt, ware in licht politieke realiteit aan Indonesische delegatie voor
te houden als uiterste constructieve tegemoetkoming’, dan moet ik eerlijk zeggen
dat mijn vernuft ontoereikend is om dit te begrijpen. Hoogstens kan ik er uit
distilleeren, dat dit een uiterste constructieve tegemoetkoming van de Katholieke
Volkspartij aan de regeering is geweest om Linggadjati er in onze Kamer door te
sleepen met een maximale meerderheid, maar of het nu een ondersteuning van het
regeeringsstandpunt is, lijkt mij nog maar zeer betrekkelijk, indien men overweegt
in welk een impasse wij thans met deze motie zijn geraakt. Maar bovendien, wat kan
de Indonesische delegatie hier voor andere overweging uithalen dan dat Nederland
eigenlijk volledig onwillig is en dank zij deze ongelukkige manoeuvre niet dan met
de hakken over de sloot tot het standpunt van de commissie-generaal, dat later met
moeite regeeringsstandpunt is geworden, is overgehaald? Gelooft nu één redelijk
mensch, dat dit een argument kan zijn, dat de Indonesische delegatie er toe kan
brengen de gevolgen te aanvaarden van deze motie op de wijze, zooals verlangd?

Woensdag, 12 Februari 1947, 11.30 uur
Gisterenmorgen kregen wij kennis van de verklaring van Jonkman tegenover het
A.N.P. afgelegd, naar aanleiding van het communiqué van de republikeinsche
regeering. Daarin wordt terecht de voorstelling van zaken, als zouden wij nieuwe
voorstellen hebben gedaan, tegengesproken. Ook houdt het vast aan de lijn, die ook
in het communiqué van de commissie-generaal ligt, nl. dat er geen verschil is in de
essentieele punten tusschen de overeenkomst en de behandeling daarvan met de
toelichting en de regeeringsverklaring in Nederland.
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Naar aanleiding van de situatie en ook van deze verklaring, ontspon zich daarna een
gesprek tusschen Weisglas van Economische Zaken uit Den Haag, die hier voor drie
maanden bij ons zit en dien ik zeer waardeer, Sanders en mijzelf. Het was naar
aanleiding van de uitspraak van Weisglas, dat hij er ons toch voor wilde waarschuwen
dat, naar zijn meening, de Nederlandsche publieke opinie het niet zou verdragen,
indien wij ons op het glibberige pad van verdere onderhandelingen zouden laten
lokken, waarbij men in Nederland het gevoel zou krijgen, dat in plaats van daden
verdere concessies zouden komen. Ik kan dit gevoelen van Weisglas wel deelen.
Ook ik meen, dat het volmaakt onmogelijk is om de koers, die wij tot heden hebben
gevolgd, tot in het oneindige voort te zetten. Dat beteekent de ondergang van dit
land. Ik wees de heeren echter op de merkwaardigheid, dat, in tegenstelling tot het
communiqué, dat wij hebben uitgegeven, de verklaring van Jonkman wel degelijk
een handgreep biedt aan hen, die dezen weg wel wenschen te begaan, in het bijzonder
aan de republiek. In deze regeeringsverklaring zitten twee punten: in de eerste plaats
de invitatie aan de republiek om dan maar te zeggen op welke concrete punten een
verschil aanwezig is, maar in de tweede plaats staat er ‘op 10 December heeft de
regeering zelf reeds een verklaring gegeven en heeft dadelijk daarbij de mogelijkheid
open gelaten, dat ook van Indonesische zijde bouwstoffen voor een goed begin van
het geheel geleverd kunnen worden’.
Indien men deze beide punten op den keper beschouwt, dan beteekent dit van de
zijde van het Nederlandsche Kabinet het aanbod tot voortzetting van de
onderhandelingen. Het spreekt vanzelf, dat de commissie-generaal zoover niet is
gegaan. Toen Weisglas meende de stem van het Nederlandsche volk te
vertegenwoordigen door zijn verlangen te uiten met praten op te houden, moest hij
toegeven dat deze uitspraak van Jonkman daarmee in strijd was. Ik ben voor mijzelf
nu eigenlijk tot deze politieke richtlijn gekomen, die ik later in een gesprek ook aan
Posthuma heb uiteengezet en waarmee ook hij zich wel kon vereenigen:
Wij beginnen met aan de republiek te vragen ons de punten van bezwaren en
verschillen op te geven. Wij verklaren ons bereid, indien noodzakelijk, daarover te
discussieeren binnen een gelimiteerden tijd van b.v. twee weken. Tegelijkertijd zullen
deze punten natuurlijk aan Den Haag worden doorgegeven en zal daarover een
beslissing worden gevraagd, zoo mogelijk begeleid door een advies
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van ons. Deze laatste handeling loopt parallel aan onze discussie met de
republikeinsche delegatie.
Tegelijkertijd met deze actie trachten wij zelf een protocol op te stellen, waarin
de wezenlijke punten van onze toelichting en de regeeringsverklaringen zijn
opgenomen en waarin ook de ons inmiddels verstrekte verschilpunten van de
republikeinsche delegatie als hun bijdrage zoo mogelijk zal worden verwerkt. Met
de republiek zal over deze methode voorloopig niet worden gepraat en, zooals
Posthuma stelde, zal ook dezerzijds niet in deze richting worden gesuggereerd.
Hoewel Posthuma het moeilijk achtte om voor den inhoud van dit protocol de
verantwoordelijkheid te dragen, meende ik hem er op te moeten wijzen, dat hij met
het beoordeelen daarvan op zijn minst zal moeten wachten totdat hij het stuk leest.
Bovendien zal dit dan worden besproken in de commissie-generaal met Romme en
daarna aan Nederland worden geseind. Wij zullen het commentaar van Nederland
afwachten, alvorens dit aan de republiek voor te leggen. Ook hier stel ik dan den
eisch, dat wij hierover uiterlijk veertien dagen discussieeren. Eigenlijk zou ik het
liever nog tot een week beperken. Dit protocol zal dan het voordeel hebben, dat wij
aan de formeele bezwaren van de republikeinen tegemoet komen en waarschijnlijk
dientengevolge materieel de dingen nog heel wat scherper zullen kunnen vastspijkeren
dan in de regeeringsverklaring het geval is geweest.
Dit lijkt mij op het oogenblik de eenige uitweg om nog langs vreedzamen weg
Linggadjati onderteekend te krijgen. Van hoe groot belang dit internationaal wordt
gezien, moge blijken uit een mededeeling, die ik vandaag in een brief van Lieftinck
kreeg1., dat Van Royen tegenover hem zou hebben verklaard dat, van internationaal
gezichtspunt uit, de onderteekening van Linggadjati op den kortst mogelijken termijn
een dwingende eisch is en dat hij zelfs zoover zou willen gaan daarbij niet op de
order staakt het vuren te willen wachten. Deze stem zal misschien, hoewel die mij
zeer bepaald te ver gaat ten aanzien van laatstgenoemde order, toch een aantal
menschen in het Nederlandsche Kabinet eenigszins tot nadenken stemmen. Ik hoop
dat dit nadenken dan leiden mag tot de aanvaarding van de procedure, die ik hierboven
voorstel.
Uitermate belangrijk is echter dat er dan nu zoo weinig mogelijk tijd verloren gaat.
Weisglas heeft gelijk, wanneer hij zegt dat wij het
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Nederlandsche volk niet het gevoel mogen geven, dat het al pratende op sleeptouw
wordt gehouden. Behalve dit onzakelijke argument is er echter ook nog het zeer
zakelijke, dat noch Nederland, noch Indonesië, het voortsukkelen zeer lang verdragen
kan. Indien het tot militaire activiteit komt, zal deze haar beslag moeten hebben
gevonden, althans voorloopig, vóór de nieuwe oogst in Mei.

Zaterdag, 15 Februari 1947, 9.30 uur
Na mijn laatste mededeeling op Woensdag, waarin ik de gedachte van het protocol
als uitweg uit de impasse stelde, kwam Donderdagmorgen Van Poll met een ander
idee, dat er in feite op neer komt dat wij de Indonesische delegatie zouden moeten
laten verklaren, dat zij erkennen dat de Nederlandsche regeering, door het plaatsen
van haar handteekening onder Linggadjati, zich tot niets meer en anders verbindt
dan in de toelichting van de commissie-generaal en in de regeeringsverklaringen is
begrepen. Daarbij zou de Indonesische delegatie haar eigen wenschen of standpunten
niet behoeven prijs te geven. Deze gedachte leek mij zoodanig de moeite waard, dat
ik Donderdagmorgen om half twaalf direct de andere heeren bij elkaar trommelde
en wij in mijn kamer een vrij lang gesprek hadden over deze mogelijkheid. Inderdaad
voelde men dat hierin een mogelijkheid lag, maar terecht werd er ook vrij snel op
de zwakte van deze zaak gewezen, in vergelijking met het standpunt van den thans
gezonden aanbiedingsbrief1., nl. dat wij hiermee wel bereiken dat Nederland op deze
punten niet door arbitrage kan worden gedwongen, maar dat er verder van een accoord
over de uitwerking en de richting daarvan, zooals eigenlijk in de bedoeling lag, wordt
afgezien. Dat is natuurlijk ook een zwakte in vergelijking met den protocol-vorm.
Erg veel conclusies konden er niet worden getrokken. Het was duidelijk dat De Boer,
in het verlengde van zijn gedachtengang, zooals die geregeld al speelt, de zaak
eigenlijk liever maar liet, zooals die was, en geen nieuwe wegen wilde trachten te
vinden. Loopt het dan vast, wel, dan nemen wij onze militaire maatregelen. Intusschen
is het natuurlijk een ieder duidelijk, dat dit regelrechte oorlog op groote schaal
beteekent.
Van Mook heeft in deze vergadering nog eens duidelijk gezegd, dat, indien
Nederland Linggadjati op deze procedure laat hangen,
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de wereld dat nooit zal begrijpen en niet de republiek, doch wij als de chicaneur
zullen worden beschouwd. Onze positie wordt dan uiterst zwak, terwijl deze, indien
wij Linggadjati teekenen, zeer veel sterker zal zijn. Ik ben het met deze meening
volkomen eens. Daarom stond het ook voor mij vast, dat wij de plicht hebben om te
trachten een uitweg te vinden, niet met de bedoeling om alles toe te geven, maar
omdat wij onszelf weer uit een slop moeten trachten te werken, waarin Nederland
en de republiek samen ons hebben gemanoeuvreerd. Er werd besloten, dat wij een
poging zouden doen een telegram op te stellen, waarin de drie mogelijkheden, die
er zijn, protocol, voorstel-Van Poll en militair ingrijpen op basis van de gestelde
these, zullen worden weergegeven, met de argumenten, die er voor en tegen zijn.
Den Haag zal dan op dien grondslag kunnen beslissen. Intusschen had ook Romme
zich in het debat gemengd in een voordracht in Medan, waar hij ongeveer het betoog
hield, dat hij afstak in de 51e vergadering op 9 Februari1. en dat er op neer kwam dat
het geen manier was, dat zij nu pas, na zeven weken, met dit verhaal kwamen en dat
er toch in wezen weinig verschil is. Het Parool heeft daarop Vrijdag, dus gisteren,
geantwoord2., dat Romme de vader van alle kwaad is door de interpretatie, die de
zaak naar één kant ombuigt. Ik heb toen gisteravond Van Heuven Goedhart opgebeld
en hem gevraagd met dit soort betoogen te stoppen, omdat hij daarmee onze ruiten
insmijt. Ik heb hem bovendien gezegd, dat het niet zoozeer gaat om den materieelen
inhoud dan wel om de eenzijdige procedure en dat wij het over dezen band moeten
spelen.
Bij de discussies over dit telegram, waarvoor Samkalden een ontwerp had gemaakt,
kwamen wij tot de conclusie, dat het eigenlijk verstandiger was het telegram in
tweeën te splitsen en in een afzonderlijk telegram den heelen toestand te beschrijven
en de militaire consequenties te overzien. Ik heb dat toen 's avonds met Van Mook
besproken, die voor dit telegram een ontwerp zou maken. Er was intusschen geen
kans meer om het Donderdagavond nog weg te krijgen. Op die basis is het eerste
ontwerp toen wat omgewerkt en beperkt tot de eerste twee wegen. Maar het bleek
al op Donderdag, dat De Boer er op gesteld was zijn eigen zienswijze uiteen te zetten.
Posthuma voelde zich er toen toe aangetrokken
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hetzelfde te doen, waarop Vrijdagmorgen Van Poll zeide, dat, indien dat gebeurde,
hij zich genoodzaakt voelde eveneens van zijn persoonlijke meening te doen blijken.
Ik heb daarop geantwoord, dat ik daar niet over dacht, opdat men dan in Den Haag
misschien zou concludeeren, dat ik de eenige verstandige van het gezelschap zou
zijn geworden. Dit is immers volkomen gekkenwerk, temeer, omdat er in de punten
van De Boer verschillende overwegingen staan, waar wij het allen hartelijk mee eens
zijn, zoodat die heelemaal niet zijn monopolie zijn.
Ten slotte hebben wij gistermiddag lang over deze telegrammen vergaderd en zijn
wij wel tot een bevredigend resultaat gekomen. Bevredigend ook in zooverre, dat,
door terug te keeren tot het oorspronkelijke idee (en niettegenstaande het telegram
CG 78 van Van Mook, dat als extra geheim zal worden behandeld), in het eerste
telegram CG 77 ook nog de derde weg werd vermeld, nl. die van de onverzwakte
handhaving van het door de regeering ingenomen standpunt met de militaire
consequenties daarvan1.. De Boer heeft voor de overwegingen pro en contra daarvan
den tekst gedicteerd en was daarmee bereid zijn persoonlijke verklaring in te slikken.
Bovendien werd afgesproken, dat wij vandaag nog een vergadering zouden houden,
waarin wij zouden probeeren om tot een advies aan de regeering te komen. Daarin
zou dan misschien ruimte zijn voor de vermelding van de persoonlijke meeningen
over deze drie wegen.
Aan het eind van deze vergadering kwam er echter nog weer eenige schrik bij De
Boer, toen Van Mook uit zijn mond liet vallen, dat uit een bespreking met de militaire
heeren, die ook ik toevalligerwijze gistermorgen meemaakte, was komen vast te
staan, dat de actie, die volstrekt noodzakelijk is in geval er geen accoord wordt bereikt,
toch niet kan beginnen voor eind Maart. Ik vertelde bovendien, dat, indien de spoorlijn
naar Bandoeng zou worden bezet, de militairen dan nog een maand noodig zouden
hebben om den volgenden stoot, d.w.z. naar het oosten van Bandoeng uit, in te kunnen
zetten. Wel zou men uit Batavia direct kunnen beginnen, maar aangezien de stoot
uit Bandoeng absoluut noodzakelijk is voor beveiliging van belangrijke objecten, zit
hierin meer moeilijkheid verscholen dan de gemiddelde optimistische officier zoo
dagelijks te kennen geeft. De Boer begreep toen - en dat zal misschien in de
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vergadering van vanmorgen wel eenig effect hebben - dat wij nog minstens een
maand den tijd hebben om te trachten Linggadjati onderteekend te krijgen en dat
wij, wanneer wij vandaag het derde standpunt innemen, in de onprettige positie
komen van meer dan een maand stil te blijven zitten zonder eenige politieke activiteit
en met een duidelijk onwillige houding aan Nederlandsche zijde, die door het
buitenland compleet tegen ons kan worden uitgebuit, vooral nu de Indonesiërs er ten
slotte toe zijn gekomen de order staakt het vuren gisteren ook officieel af te kondigen.
Natuurlijk was men er van onze zijde direct bij om dit cease fire voor te stellen als
een handige politieke manoeuvre, maar ik geloof dat dit ten onrechte is, omdat deze
order al zou zijn gegeven op 24 Januari, indien toen de overval vanuit Soerabaja niet
had plaats gevonden. Op dat moment was Sjahrir nog volstrekt optimist omtrent de
onderteekening op den grondslag van onze voorstellen. Men kan dit nu dus - hoewel
het hem politiek uitstekend te pas komt - onmogelijk als een kwaadwillige politieke
manoeuvre uitleggen.
Intusschen staat het voor mij als een paal boven water, dat de republiek zich op
het oogenblik tegenover de wereld in een prettiger positie bevindt dan Nederland.
Swinton van Associated Press heeft gisteravond dan ook al weer een uiterst
onaangenaam anti-Neder-landsch artikel losgelaten, vertelde Roosenburg. Men kan
er zeker van zijn, dat de wereld van onze houding op het oogenblik betrekkelijk
weinig zal begrijpen. Ik kom ook langzamerhand tot de gedachte, dat het inderdaad
jammer is, dat wij indertijd Linggadjati niet op 15 November hebben kunnen
onderteekenen. Het staat voor mij vrijwel vast, dat we dan nu vandaag al in Djocja
zouden hebben gezeten. Nu krijgen wij nog een uiterst onprettige procedure en
misschien de noodzakelijkheid van militaire actie op voor mij uiterst zwakke gronden.
Mét de onderteekening zullen wij zeker veel sterker staan. Ik ben uiterst benieuwd
welke keuze het Kabinet ten slotte zal doen. Het is duidelijk, dat men nu zal moeten
kiezen. Ook persoonlijk sta ik in dit opzicht voor een keuze en het staat voor mij op
het oogenblik wel vast, dat ik, tenzij men mij nog kan overtuigen, de
verantwoordelijkheid voor de derde positie niet wensch te aanvaarden, zonder dat
men den eersten of den tweeden weg heeft geprobeerd. Dit geldt te meer, nu Jonkman
door zijn verklaring dezen weg zelf al heeft geopend. Toch zullen wij daar vanmorgen
in deze vergadering, waar Romme bij is, uiterst voorzichtig mee moeten zijn. Indien
er een positie zou ontstaan, waarin b.v. Romme zou
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zeggen dat hij 1 en 2 niet aanvaardt en direct wil overgaan tot den derden weg, terwijl
wij, d.w.z. Van Mook en ik en waarschijnlijk ook Van Poll, zouden zeggen, dat wij
dezen derden weg niet voor onze verantwoording nemen zonder dat 1 of 2 zijn
geprobeerd, dan zit de zaak in Nederland toch politiek volkomen aan den grond,
omdat dan waarschijnlijk het gevolg hiervan zal zijn, dat de beide regeeringspartijen
tegenover elkaar zouden komen te staan. Ik verwacht echter, dat ook Romme een te
voorzichtig politicus zal zijn om zich op deze vergadering op deze manier vast te
leggen.
Gisteravond had ik nog een gesprek met Van Randwijk en een soldaat. Deze
soldaat deed nog weer eens een boekje open over de methoden, die door onze troepen,
althans in groote meerderheid, in dit land worden toegepast. Gevangenen mishandelen
en dan ten slotte afmaken na het verhoor wordt als vrij normaal beschouwd onder
het motto dat dit allemaal rampokkers zijn, tegen wie alles is geoorloofd. De
waterproef toepassen in den vorm van den mond vol papier proppen, daar water op
laten druppelen, zoodat dit papier zwelt, is ook geen zeldzaamheid1.. Een luitenant,
die deze methoden weigert en zijn gevangenen uitlevert aan de officieele crimineele
instanties, voor zoover zij daarvoor in aanmerking komen, is in den geheelen omtrek
bekend onder den naam van ‘de ethische’. Zooiets spreekt op zichzelf reeds
boekdeelen. Het was een uitermate triest verhaal van demoralisatie en beestachtigheid.
Indien men dan bedenkt, dat met zulk een leger in dit land een guerillaoorlog zou
moeten worden gevoerd, dan houdt men zijn hart vast en weet ik met absolute
zekerheid, dat er van samenwerking in welke toekomst dan ook in dit land voor ons
geen mogelijkheid meer is en dat wij de gehate vijand blijven. Bovendien komen
deze dingen per se in de wereldpers terecht. Daar wordt op het oogenblik van
Indonesischen kant al aan gewerkt. Men mag daar dan de helft bij liegen: vast staat,
dat het buitenland dit allemaal grif gelooft. Verder had ik met Van Randwijk nog
een gesprek naar aanleiding van een discussie, die hij gehad heeft met onzen
gemeenschappelijken Indonesischen vriend van Vrij Nederland2., die ook uiterst
somber was over den toestand. Deze zou zelf graag een ander standpunt innemen,
maar, indien hij
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dit doet, is hij gedwongen af te treden in zijn huidige functie bij de vakbeweging.
Verder was nog wel merkwaardig de opmerking, dat de Indonesiërs de huidige
militaire tactiek van het Nederlandsche leger uiterst knap vinden. Dit zorgt er voor
geen lange verbindingslijnen te krijgen en geeft rondom de perimeters af en toe
hinderlijke klappen, die de republiek de zorg op de hals schuift voor tienduizenden
vluchtelingen, waarmee zij volstrekt geen raad weet. Zou Nederland overgaan tot
het bezetten van groote gebieden met lange verbindingslijnen, dan eerst ontstaat de
kans voor de republikeinen, omdat zij dan een oorlog kunnen gaan voeren tegen deze
verbindingslijnen. Dat schijnt de vorm van guerilla te zijn, die door het binnenland
wordt geprepareerd. Of dat volkomen vreugde zal worden voor Nederland, meen ik
buitengewoon te moeten betwijfelen.

Zaterdag, 15 Februari 1947, 16.15 uur
De vergadering van vanmorgen heeft het verlangde resultaat niet gebracht. Het bleek
wel, dat het niet goed mogelijk is in een telegrafisch advies de meening van de
commissie-generaal met voldoende duidelijkheid naar voren te brengen. De eerste
teleurstelling was, dat-naar ik wel had verwacht-de veronderstelling van Van Poll,
tegenover die van Sanders en Samkalden, niet juist bleek te zijn, nl. dat met de motie
Romme-Van der Goes wel degelijk is bedoeld, dat ook de republiek zich via de
aanvaarding van den aanbiedingsbrief als gebonden zal moeten beschouwen aan de
interpretatie van de Nederlandsche regeering. Wil de regeering dus den weg van Van
Poll opgaan, dan zal zij opnieuw voor de Kamer moeten komen.
De tweede teleurstelling bezorgde Maassen mij na afloop van de vergadering,
door bij het naar huis wandelen er op opmerkzaam te maken, dat in het antwoord
van de republiek in de derde alinea eigenlijk al de afwijzing van dezen weg besloten
ligt1.. Daar staat immers: ‘Aan de uitnoodiging van Uwe Excellentie om in te stemmen
met de verklaring van de Nederlandsche regeering, dat de onder-teekening haar
slechts verbindt tot hetgeen door de commissie-generaal en de Nederlandsche
regeering in de Staten-Generaal is verklaard, kunnen wij geen gevolg geven, aangezien
wij meenen, dat dat voorstel, indien het zou worden aanvaard, de positie en de

1.

Het antwoord der republiek van 14 februari 1947 is gepubliceerd in de Handelingen der
Staten-Generaal, Bijlagen 1946-1947, no. 421. 4. Zie ook Smit, Het akkoord van Linggadjati,
p. 99-100.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

302
beteekenis van de overeenkomst, die te Linggadjati gezamenlijk is bereikt, zoude
wijzigen en verzwakken, vooral daar dan de overeenkomst in rangorde van belang
en gewicht ten opzichte van de unilaterale verklaring van de Nederlandsche regeering
achter zou worden gesteld’. Nu ben ik er met het oog op de niet heelemaal
ondubbelzinnige redactie van den aanbiedingsbrief heelemaal niet zoo zeker van,
dat Maassen inderdaad gelijk heefta.. Hoe het ook zij, wij zitten hiermee regelrecht
in de moeilijkheden. Immers wat erger is, de meening van Romme, dat de regeering
deze zaak weer in de Kamer moet brengen, of de interpretatie van Maassen van het
antwoord van de Republiek, is niet eenvoudig uit te maken.
Met betrekking tot de vergadering van vanmorgen, kan ik gelukkig zeggen dat
deze op een zeer behoorlijk peil stond en dat de discussie op zichzelf werkelijk een
genot was. Merkwaardig is dat na 24 uur de verschillende gezichtspunten, die tot
gelding zouden moeten worden gebracht alvorens tot een advies te komen, zooveel
pregnanter tot uitdrukking kwamen dan in de vergadering van gisteren het geval was.
Van Poll begon met een uiteenzetting over zijn methode, die op zichzelf goed en
aantrekkelijk was. Romme kon dit blijkbaar niet direct volgen en was door dezen
gang van zaken kennelijk eenigszins verrast.
Posthuma had aan het begin van de vergadering nog een nota rondgedeeld, waarin
hij meende te kunnen wijzen op een tegenstrijdigheid. Hij wees daartoe op het eerste
lid van artikel 161., dat bepaalt, dat aanstonds na het tot stand komen van deze
overeenkomst beide partijen zullen overgaan tot vermindering van de troepensterkte
aan beide zijden, terwijl blijkens de notulen van politieke bespreking no. 52. onzerzijds
was gezegd dat de ondernemers niet aanstonds op het binnenland worden losgelaten.
Dan wees hij nog eens op de tegenstelling tusschen artikel 141. over de erkenning
van de aanspraken van alle niet-Indonesiërs op herstel in hun rechten en teruggave
van hun goederen, terwijl aan den anderen kant ook is gezegd dat Indonesiërs op
leidende plaatsen in het bedrijfsleven zullen worden ingeschakeld en in de notulen
der politieke bespreking no. 113. uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat de bevoegdheid
van de
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republiek tot onteigening ten algemeenen nutte op gewone wijze onverkort blijft. Ik
heb hem er direct op gewezen, dat hij dan het tweede lid van artikel 16 eveneens
moet citeeren, waarin het overleg over die troepenvermindering wordt voorgeschreven.
Dat ‘aanstonds’ is dus geen andere beteekenis toe te kennen dan dat wij inzake de
openlegging van het binnenland een commissie in het leven roepen, die daarover
eveneens overleg heeft te plegen. De kwestie van de onteigening, die hier geregeld
als schrikbeeld in de discussies opduikt, inderdaad mede voor een deel naar aanleiding
van opmerkingen uit het binnenland, moet men niet al te ernstig nemen. Immers,
indien men aan den eenen kant belooft te zullen teruggeven en aan den anderen kant
ondernemingen gaat onteigenen van een ander karakter dan openbare nutsbedrijven,
dan zullen wij gerust de stelling kunnen hanteeren dat deze heeren kwade trouw
plegen. Zijn conclusie uit dit betoog was, dat wij beter nu onze vrijheid kunnen
hernemen dan aan de hand van een opeenstapeling van moeilijkheden straks bij de
onderhandelingen. Zijn motiveering ligt daarbij voor een belangrijk gedeelte aan de
financieel-economische zijde.
Niet direct aansluitend op dit betoog van Posthuma, ben ik later op de heele situatie
nader ingegaan. Ik heb nog eens nadrukkelijk gezegd, dat ik de uitlatingen van den
heer Romme in de Kamer ten aanzien van de principieele zijde dezer politiek uit een
oratorisch oogpunt wist te waardeeren, maar dat ik ze niet gaarne voor mijn
verantwoording zou nemen, omdat ik den thans gevolgden weg nog altijd beschouw
als die van het kleinste kwaad. Wij moeten ons bebewust zijn van de enorme
moeilijkheden, die er ook na de onder-teekening op dezen weg zullen liggen. Zooals
ik vroeger al vaker heb gezegd, er zal in de toekomst van dit land niets meer eenvoudig
zijn. De schrikbeelden, die Posthuma voor mij oproept, hebben daarom op mij bitter
weinig indruk gemaakt. Zij vertegenwoordigen den stem van iemand, die deze taaie
onderhandelingen van het begin af aan niet heeft meegemaakt en niet bereid is om
te aanvaarden, dat Nederland verder langs deze lijn in dit land zal moeten blijven
werken en daarvoor het geduld zal moeten opbrengen, tenzij men bereid is den weg
van den volledigen oorlog te gaan. Ik wees de vergadering op de uitspraak van
Setyadjit betreffende hun strijd tegen onze verbindingslijnen1.. Verder sprak ik er
sterken twijfel over uit of het
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wel zoo gelukkig was, dat generaal Spoor tijdens een in Nederland gehouden
persconferentie, op de vraag van een journalist of Nederland sterk genoeg was bij
niet-onderteekening van Linggadjati door middel van eigen macht rust en orde in dit
land te verzekeren, volmondig ja heeft geantwoord. Is daarmee niet opnieuw aan
Nederland gesuggereerd, dat militair deze zaak uitermate gemakkelijk kan worden
opgelost, temeer omdat tienduizenden soldatenbrieven per week deze zelfde suggestie
over ons vaderland uitstrooien, zonder dat deze soldaten eenig idee hebben van de
wezenlijke gevolgen van zulk een actie? Ik wees er op, dat ik een groot wantrouwen
koesterde sinds de uitspraken van de generaals Buurman van Vreeden en De Waal
over de tijdsbepaling van generaal Spoor op een vroegere bijeenkomst1.. Immers, het
is ons nu gebleken, dat de actie tegen West- en Oost-Java op zijn vroegst op 1 Mei
kan zijn beëindigd, dat daarna voor een actie tegen Midden-Java een paar maanden
voorbereiding noodzakelijk zouden zijn, dat hetgeen men op Sumatra kan presteeren
voorloopig zeer beperkt is en dat het dan van de vermindering van de militaire kracht
op het einde van het jaar op Java afhankelijk zal zijn of men inderdaad Sumatra te
lijf kan, ja dan neen, waarbij wij over Atjeh maar niet teveel illusies moeten hebben.
Dit alles laat echter nog het meest fundamenteele in het midden, nl. dat, indien wij
op deze wijze te werk gaan, de zekerheid bestaat dat tegelijkertijd met het uitvoeren
van de acties in West- en Oost-Java alle geïnvesteerde waarden in Midden-Java en
op Sumatra zullen worden vernietigd. Indien men dus op financieel-economische
gronden op het oogenblik tot militaire actie besluit, dan zou het wel eens kunnen zijn
- en ik acht dit bijna zeker - dat men niet veel anders dan verwoesting en ellende als
resultaat mag verwachten. Wanneer ik dan verder denk aan de methoden, waar ik
boven in dit verslag al over sprak2., zooals die thans ook door onze Nederlandsche
jongens van de Ambonneezen worden overgenomen, dan is het eveneens zeker dat
het einde van deze militaire ‘wandeling’ niet anders zal zijn dan een toestand van
volstrekte en meest absolute haat bij de leidende laag van de bevolking tegenover
alwatNederlandschis. Van de samenwerking, die er tot op zekere hoogte voor den
oorlog bestond en die de basis van ons beheer van dit land is geweest, zal dan naar
mijn stellige overtuiging in de eerste jaren niets kunnen komen. Van baten geen
sprake en

1.
2.

Dit moet geweest zijn de op 10 februari 1947 gehouden bijeenkomst (zie p. 291). Spoor was
toen juist uit Nederland teruggekeerd.
Zie p. 300.
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van enorme kapitaalslasten des te meer. Afgezien nog van alle internationaal-politieke
overwegingen, geldt voor mij, dat wij, op het moment, dat wij dit land hebben
neergeslagen, in hetzelfde Zuid-Oost-Azië van vandaag staan te midden van een
proces, dat zich doorzet en in dit land door een militaire actie onzerzijds alleen zal
worden aangewakkerd.
Een klein voorbeeld als bewijs: Het staat nu wel vast, dat de actie rondom Soerabaja
de positie van Sjahrir heeft verzwakt. Indertijd1. werd in den ministerraad de
opmerking gemaakt, dat hier en daar een klap de republiek tot bezinning zou brengen.
Ik heb toen geantwoord, dat razernij mij veel waarschijnlijker toeleek. Helaas is dit
gebleken juist te zijn. Het wantrouwen in onze bedoelingen is door Soerabaja enorm
versterkt en de neiging om Jonkman te gelooven in hetgeen hij in de Kamer zegt
alleen maar verminderd. Gelooft men dan werkelijk, dat in dit land samenwerking
kan worden opgelegd langs een weg, die, zooals Van Mook het zeer duidelijk aangaf,
menschen als Abdulkadir oogenblikkelijk in het andere kamp jaagt? Neen, deze weg,
hoe ook getraceerd, eindigt voor beide volkeren in chaos en ellende.
Van Van Mook was natuurlijk niet anders te verwachten dan dat hij nog eens
duidelijk stelde, dat, indien Nederland den weg op zou gaan van militaire actie en
het verwerpen van Linggadjati op basis van de motie Romme-Van der Goes, dit nooit
onder zijn leiding en verantwoordelijkheid zou kunnen gebeuren. Immers, hij zou
dan in dit land verder geboekstaafd staan als de grootste leugenaar, die denkbaar is.
Al zijn onderhandelingen, al zijn pogingen zouden dan slechts beteekend hebben
tijdwinst tot wij sterk genoeg waren om er op te slaan.
Oh, ik wilde wel, dat ik den ministerraad in de komende week nog eens op dezelfde
wijze en met denzelfden hartstocht zou kunnen zeggen, wat ik vanmorgen in de
vergadering van de commissie-generaal heb betoogd en waarvan slechts een zwakke
weerslag in de notulen zal doorschemeren. Merkwaardig is misschien wel, dat na
tafel De Boer en ik met onze vrouwen en Roosenburg over dit thema nog even
doorpraatten én dat ook De Boer toch weer terug kwam op het oude standpunt, dat
wij inderdaad dezen weg zijn gegaan, omdat, ondanks den schijn van het tegendeel,
de militaire weg volstrekt zonder perspectief is.

1.

Nl. in december 1946. - Mededeling van Schermerhorn.
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Woensdag, 19 Februari 1957, 18 uur
Zaterdagavond, na het verzenden van mijn laatste dagboekaan-teekeningen tot blz.
1901. direct aan Lieftinck, heb ik lang zitten peinzen en ben ik tot de conclusie
gekomen, dat het noodzakelijk was aan de regeering een zeer uitvoerig memorandum
te sturen, waarin dezelfde gedachten, die op de laatste anderhalve bladzijde staan,
zijn uitgewerkt. Ik heb daar den geheelen Zondag verder aan gewijd en niet alleen
ik, maar ook juffrouw Lenderink offerde daar haar Zondag voor de zooveelste maal
aan op, zooals hier geen zeldzaamheid is. Met Van Poll en Van Mook kwam ik
gemakkelijk tot overeenstemming en zij konden zich in zeer groote trekken met deze
nota vereenigen en hadden slechts enkele ondergeschikte correcties. Samkalden heeft
het geheel critisch doorgelezen en mij op allerlei punten uitstekende suggesties aan
de hand gedaan. Deze nota laat ik als bladz. 191a een onderdeel van dit dagboek
vormen2.. Het is een momentopname en een omschrijving in een wat strakker vorm
dan in zulk een vlot gedicteerd dagboek anders het geval is.
Waar het op aan komt, is de vraag of de regeering in Den Haag den ernst van den
toestand inderdaad inziet. Zeer belangrijk is nog, dat, waar ik een somber verhaal
ophang over de militaire situatie, ik dit gedeelte in een vergadering van de
commissie-generaal op Maandagmorgen3. aan de generaals Spoor, Buurman van
Vreeden en admiraal Pinke heb voorgelezen en ook Spoor met den inhoud in groote
trekken instemde. Het standpunt van Spoor en mij is eigenlijk practisch hetzelfde.
Ook Spoor zegt in deze vergadering ronduit, dat Linggadjati móet worden geteekend.
Pas dan zullen wij behoor lijk grond onder onze voeten krijgen. Er zal heusch genoeg
aanleiding voor militaire actie in dit land ontstaan. Laat men dat liever doen met een
onderteekend Linggadjati aan de hand van allerlei wandaden, die per se komen, dan
nu naar aanleiding van een theoretische discussie over papieren waarborgen. Enfin,
ik behoef daar nu niet meer over uit te weiden. Deze nota spreekt in dit opzicht voor
zichzelf. Posthuma heeft er een verklaring bijgevoegd, waarin hij zegt, dat deze nota
voor een groot gedeelte teruggrijpt op onderhandelingen, die zijn gevoerd vóór zijn
tijd en indrukken, die wij ook vóór dien tijd hebben gekregen en dat ook, afgezien
daarvan, een

1.
2.
3.

Hierboven p. 305.
Zie bijlage IV.
17 februari 1947.
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aantal passages in de nota voorkomen, die hij niet, of althans niet met het daaraan
gegeven accent, zou willen onderschrijven en dat hij zich daarom beperkt tot de
verklaring, dat hij zich wel kan vereenigen met het op de pagina's 14 en 15 gedane
voorstel. Ik vind dat op zichzelf de hoofdzaak.
Merkwaardig is in dit opzicht, dat De Boer toch bij zijn standpunt van een
afzonderlijke nota is gebleven, die er eigenlijk op neer komt, dat het aanvankelijk,
toen wij de onderhandelingen voerden, alles nogal goed leek te zijn en er ook een
zekere wil tot samenwerking was, maar dat er daarna zooveel narigheden zijn gebeurd
en er van Indonesischen kant zooveel onfatsoenlijke daden zijn gesteld, dat hij in
zijn vertrouwen zoodanig is geschokt, dat hij het sluiten van een overeenkomst met
een partner, waarvan men kan verwachten dat hij zich daaraan niet zal houden, een
kwaad ding acht. Verder beroept hij zich op de veronderstelling, dat bij gewelddadige
bezetting en wilsoplegging onzerzijds er wel een groot aantal Indonesiërs bereid zal
zijn met ons samen te gaan en dat ook in de Malinogebieden daardoor rust zou
ontstaan. Natuurlijk heeft hij wel gelijk wanneer hij zegt, dat wij geen van allen veel
van de toestanden en de mentaliteit in het binnenland afweten en dat het daarom
moeilijk is om uit te maken, wie gelijk zal krijgen. Dit is natuurlijk allemaal waar,
maar dan vergeet De Boer toch één ding en dat is voor mij de hoofdzaak, nl. dat het
proces in Zuid-Oost-Azië ook na het neerslaan van de republiek niet van de baan is.
Een enkel ding uit zijn aanteekening wil ik bepaald toch nader met hem bespreken,
hoewel ik het jammer vind, dat hij bij de regeering op betrekkelijk matige gronden
het vertrouwen in Sjahrir persoonlijk tracht te ondermijnen. De kwestie is nl., dat
Sjahrir inderdaad betrokken is bij een exportbank. Ik heb aan Boediardjo gevraagd
hoe dit zit, daarbij opmerkend dat wij Gani in het algemeen als een louche figuur
beschouwen. Daarentegen zouden wij in Sjahrir in financieel opzicht meer vertrouwen
hebben gehad. Boediardjo heeft ronduit ontkend, dat Sjahrir bij deze bank persoonlijk
financieel is geïnteresseerd. Hij bemoeit zich inderdaad met deze bank en juist omdat
dit noodzakelijk is, aangezien er naar zijn overtuiging menschen in zitten, die hij niet
vertrouwt. Ik heb dit trouwens vanmorgen ook aan admiraal Pinke gezegd en wanneer
uit die onderschepte telegrammen zoo duidelijk het tegendeel zou blijken, dan had
de admiraal mij dit toch wel aan de hand van de documenten kunnen tegenspreken.
Deze tegenspraak is echter uitge-
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bleven. Het eenige is dus, dat deze exportbank bij de lading van de Martin Behrman1.
gemoeid is. Dat zegt volgens mij omtrent de financieele geinteresseerdheid van
Sjahrir nog niets. Ik heb in dit opzicht in de mededeelingen van den Amerikaanschen
consul-generaal ook geen onbeperkt vertrouwen en zou graag wel eens willen hooren
met mijn eigen ooren wat er tijdens de talrijke bezoeken, die door de republikeinsche
leiders aan Dr. Foote worden gebracht, wordt gesproken. Die zullen daar heusch niet
altijd komen om te worden uitgescholden op de manier, zooals Foote dat aan De
Boer heeft voorgesteld2.. Wanneer ten slotte de conclusie van De Boer daarop uitloopt,
dat hij in het bovenstaande meent te hebben aangetoond, dat er gerechten twijfel kan
bestaan over de vraag of teekenen wel wenschelijk is en dat men ook kan overwegen,
door het innemen van een strak standpunt, niet-teekenen te forceeren, dan zegt hij,
geloof ik, ook niet zoo buitengewoon veel bijzonders. Natuurlijk kan men en moet
men zelfs de beide standpunten tegenover elkaar plaatsen.

Vrijdag, 21 Februari 1947, 8 uur
Het ziet er naar uit, dat wij in de komende paar weken weinig zullen opschieten.
Vandaag vertrekt het laatste gedeelte van het Indonesische Kabinet, dat hier nog zit,
naar Malang voor de vergadering van het K.N.I.P. en blijft zeker tien dagen weg.
Aan den anderen kant moet Den Haag beslissen op de voorstellen, althans op de
aangegeven mogelijkheden. Of men er uit komt? Het wordt hun daar niet gemakkelijk
gemaakt. Wij sturen als commissie-generaal nota's, sommige leden voegen daar
minderheidsrapporten aan toe. De Indische regeering verschaft met iedere mail
waarschijnlijk op allerlei gebied feitelijke gegevens en ik heb den indruk dat het
apparaat ontbreekt, dat al deze gegevens op zoodanig objectieve wijze weet te
verwerken, dat de minister zich daaruit in den beperkten tijd, die beschikbaar is, een
behoorlijk oordeel kan vormen. Daarnaast

1.

2.

Op de naleving der op 28 januari 1947 uitgevaardigde blokkademaatregel (zie p. 224, noot
1) hield de Nederlandse marine toezicht. Zij bracht schepen op van buitenlandse
maatschappijen, die de maatregel trachtten te ontduiken. Zo werd de Martin Behrman van
de Isbrandtsen Line, die in maart te Cheribon goederen laadde, waaronder producten van
Nederlandse ondernemingen, naar Tandjong Priok opgebracht en daar gelost.
Zie p. 15, 54.
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wordt er natuurlijk ook van particuliere zijde allerlei invloed uitgeoefend en informatie
verstrekt aan leden van het Kabinet. Langs een omweg hoorde ik, dat Posthuma niet
alleen persoonlijke brieven schrijft aan Lieftinck, maar waarschijnlijk ook aan Beel
en Jonkman, waarvan de inhoud ons onbekend blijft. Of dit alles een bijdrage kan
leveren tot verheldering van het oordeel in Den Haag lijkt mij twijfelachtig. Toch
zal het daarop in deze weken in zeer sterke mate aankomen. De economische heeren
hebben besprekingen gehad met Van Hoogstraten en Bannier en eerstgenoemde heeft
een nota in voorbereiding, die een zeer pregnant overzicht zou geven van hetgeen
de allernaaste toekomst aan maatregelen zal vergen.
Ik heb mij vandaag, min of meer door een toeval, nog weer eens intensief bezig
gehouden met de notulenpublicatie van Elsevier1.. Het bleek mij nl., dat ik verzuimd
had een brief van den minister te beantwoorden, waarin hij mij inlichtingen vraagt
over een uitlating mijnerzijds in zake dat bewuste telegram van Sjahrir aan Soewandi
tijdens de Hooge-Veluwe-conferentie, waarvan de inhoud was afgesproken met Van
Mook en dat zou moeten aanduiden, of Sjahrir voor de, onder leiding van Lord
Inverchapel opgestelde, formuleeringen al dan niet de instemming van Djocja had
kunnen verkrijgen2..

1.
2.

Zie p. 228, noot 2.
Bedoeld wordt een uitlating, welke Schermerhorn in de eerste politieke bespreking met de
republikeinse delegatie op 22 oktober 1946 - zie p. 60, noot 2 - had gedaan, nl. dat het
ongunstige verloop van de onderhandelin gen op de Hoge Veluwe zou zijn beïnvloed door
de toezending van een codetelegram van Sjahrir aan de republikeinse delegatieleider
Soewandi, waarvan niemand in staat was geweest de betekenis te begrijpen.
De kwestie was de volgende. Bij het vertrek van de republikeinse delegatie naar Nederland
was zij nog niet in het bezit van het fiat van Djocja op het voorstel van Sjahrir, waarmede
de delegatie naar Nederland was gereisd. Van Mook had met Sjahrir afgesproken, dat deze
bedoeld codetelegram, waarvan de inhoud door hen beiden was vastgesteld, zou afzenden
zodra de regering van Djocja met het voorstel van Sjahrir zou zijn akkoord gegaan. Doordat
nu Sjahrir had verzuimd Soewandi van deze afspraak op de hoogte te stellen en Van Mook,
toen dit telegram inderdaad arriveerde, zich in Engeland bevond, was de inhoud voor iedereen
een raadsel.
Schermerhorn kent aan deze gebeurtenis grote waarde toe - zoals blijkt uit zijn op 21 mei
1946 in Vrij Nederland gepubliceerd artikel: Wat, wie en waar brak het Koninkrijk? - doch
haar betekenis is geheel secundair, daar de hoofdoorzaak voor de mislukking der
Hoge-Veluweconferentie hierin was gelegen, dat de Nederlandse regering niet in staat was
in de regeling der Indonesische kwestie tot afdoening van zaken te komen, zolang de eerste
na-oorlogse verkiezingen niet waren gehouden. Zie verder Smit, De liquidatie van een
imperium, p. 31-36.
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Merkwaardig was in de eerste plaats, dat ik nu zag, dat de minister in dezen brief
niet den werkelijken tekst uit de notulen citeerde, maar de publicatie daarvan door
Elsevier. Vermoedelijk heeft de heer Friedericy dit op zijn geweten en het is er wel
een teeken van hoezeer bij den gemiddelden Nederlander de gedachte leeft, dat
Elsevier de notulen letterlijk heeft geciteerd, anders zou een afdeelingschef van het
Departement daar heusch niet zijn ingevlogen.
Inzake de herkomst van de door Elsevier gepubliceerde notulen kreeg ik onlangs
nog wel een aardige hint. Iemand nl., die pas uit Nederland was aangekomen, een
kennis van een van de menschen van ons secretariaat, had gezegd dat hij vier dagen
tevoren al wist dat deze publicatie zou komen. Verder merkte hij op, dat er geen
sprake van was dat deze van Indonesische zijde zou zijn gekomen, want dat het hem
uitstekend bekend was waar deze vandaan zouden zijn. Trouwens, zoo vreeselijk
geheim zijn de notulen kennelijk niet. Uit zeer betrouwbare bron vernam ik, dat ook
Tijmstra van de Nieuwe Rotterdamsche Courant in het bezit is van een compleet stel
van de notulen. Hoofdzaak is natuurlijk, dat deze man er geen kwaad mee doet, maar
dat hij ze heeft is toch wel gek. Trouwens, hoe lek in Nederland alles is, kwam mij
nog weer eens voor den geest, toen ik vandaag de geschiedenis van het woord
‘bindende’ notulen overdacht. Jonkman heeft, als ik het mij wel herinner, deze kreet
geslaakt in de eerste vergadering van den Ministerraad met ons1.. Ik schrok daar toen
hevig van en sputterde wat tegen, maar een paar dagen later stond dit verhaal over
bindende notulen breeduit in de krant, zonder dat er onzerzijds ook maar eenige
aanleiding toe was gegeven. Dit lijkt mij een afdoend staaltje van het verschijnsel
lekkage in de Ministeries.
Dat de affaire De Kat-Weyer niet alleen bij ons in slechte aarde valt, blijkt wel
overduidelijk uit een brief van den vertegenwoordiger van de Indische regeering in
Londen, den heer Westermann, aan den directeur van economische zaken, den heer
Van Hoogstraten. Hij heeft in een gesprek critiek geleverd op den opzet van de
heeren, maar het schijnt dat de ambassadeur de eenige was, op wien zijn opmerkingen
indruk maakten. Op de vraag van den ambassadeur aan de beide heeren of de Indische
regeering en de commissie-generaal er in gekend waren, kregen zij ten antwoord:
‘Dit moeten

1.

Zie p. 162.
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wij toch aannemen. Wij hebben een opdracht van den ministerraad, die dit besprak.
Prof. Posthuma heeft alle besprekingen meegemaakt en is er dus volledig van op de
hoogte. Wij twijfelen er niet aan, dat hierover ook aan Indië is geschreven’. Dat op
de besprekingen van Posthuma na, die daarvan bovendien heelemaal niet zulk een
grooten indruk had over te brengen, de rest eenvoudig leugen is en dat er aan de
Indische regeering b.v. met geen woord over is geschreven, plaatst deze heele zaak
toch wel in een uiterst dilettantisch licht. De heer Westermann eindigt de verzuchting
met de opmerking: ‘De heeren De Kat en Weyer beroepen zich op hun opdracht en
draven rustig voort’. Het geheel is een triest verhaal. Van Mook liet mij een afschrift
van dezen brief zien en wij zijn het er over eens, dat, indien het den ambassadeur
niet gelukt den slechten indruk van deze verhaaltjes weer weg te nemen, de menschen
in Engeland er weinig van zullen begrijpen. Zij zullen vriendelijk blijven, maar later
onder elkaar vragen: ‘Wat zouden die Hollanders toch eigenlijk bedoelen, want dit
kan nooit de waarheid zijn?’

Zondag, 23 Februari 1947
De zaken worden er niet eenvoudiger op. Ik heb ook het gevoel, dat het elkander
begrijpen van Den Haag en ons weer vrij sterk verzwakt. Ik moet eerlijk bekennen,
dat ik den gedachtengang van Den Haag niet precies kan volgen. Aanvankelijk leek
het mij vrij eenvoudig. Wij zijn hier naar toe gestuurd met een uiterst duidelijke
instructie. De aanbiedingsbrief1. is ons door het departement in Den Haag
voorgeschreven. Daarin wordt van de Indonesische delegatie verlangd, dat zij haar
instemming betuigt met onze toelichting, de regeeringsverklaring van 10 December
en de ministerieele redevoeringen van 19 December. Dit lijkt mij toch eigenlijk niet
voor twee uitleggingen vatbaar. Het beteekent toch zonneklaar, dat, indien deze
instemming niet compleet wordt gegeven, de onderteekening van onze zijde uitblijft.
Het lijkt mij ook duidelijk, dat dit eenzijdig geponeerde stukken zijn. Verder geloof
ik toch, dat het evenmin voor twee uitleggingen vatbaar is, hetgeen de minister op
bladz. 1006 van de Handelingen der Tweede Kamer 1946/1947, tweede kolom,
tweede alinea, zegt omtrent de prioriteit. Hij zegt dat de overeenkomst, de toelichting
en de verklaringen als één geheel moe-

1.

Zie p. 276, noot 2.
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ten worden gezien, ‘waarbij dan uiteraard de verklaring van de regeering prioriteit
geniet, omdat naar de opstelling van de overeenkomst namens de Nederlandsche
regeering een overeenkomst zou worden aangegaan’. De minister zegt terecht, en in
de sfeer van het parlement volkomen begrijpelijk, dat men toch niet van de
Nederlandsche regeering kan verlangen dat zij teekent, zich tot iets verbindt, zonder
dat voor haar ten duidelijkste vaststaat, waartoe zij zich verbindt. Dit lijkt mij alles
heel goed te begrijpen en daarover kan toch betrekkelijk weinig misverstand bestaan.
Nu is het antwoord van de Indonesische delegatie1. gekomen. In de tweede alinea
handhaven zij hun standpunt van 13 Januari, in de derde alinea motiveeren zij de
afwijzing van de Nederlandsche eischen en zeggen, dat de aanvaarding daarvan de
overeenkomst in rangorde van belang en gewicht ten opzichte van de unilaterale
verklaring van de Nederlandsche regeering zou achterstellen.
Nu is het voor mij onbegrijpelijk, dat, na dit antwoord van de republiek, de minister
in een telegram2. zegt dat de Indonesische delegatie tegen de unilaterale interpretatie
onzerzijds terecht bezwaar zou maken, indien wij dat zoo eenzijdig hadden bedoeld.
Nog gekker wordt het echter, indien in antwoord op ons telegram 773., waarin wij
als derde mogelijkheid stellen: ‘onverzwakte handhaving van het door de
Nederlandsche regeering ingenomen standpunt, waarbij niet meer gezocht wordt
naar andere oplossingen’, de minister als antwoord4. seint: ‘Deze weg onbegaanbaar.
Uitgangspunt is al onjuist, aangezien wij onze interpretatie niet eenzijdig hebben
willen opleggen. Principieel bedoelen wij niet politiek accoord door geweld te
vestigen.’ Deze onbegaanbare weg schijnt mij te zijn de militaire oplossing, omdat
de regeering er blijkbaar van uit gaat, dat, indien wij ons standpunt handhaven, dit
de eenige toekomstmogelijkheid zal zijn. Nu is het voor mij wel duidelijk, dat er
maar één uitlegging van dat geheel van gedachten mogelijk is, nl. dat de
Nederlandsche regeering bezig is voor den druk van de republiek te wijken. Wij
hebben onszelf in deze akelige positie gebracht door den aanbiedingsbrief5., die
gebaseerd is op de motie Romme-Van der Goes, waarbij wel degelijk bedoeld is een
wederzijdsche verbintenis

1.
2.
3.
4.
5.

Van 14 februari 1947; zie p. 301, noot 1.
19 februari 1947 CG 17 Reg.
Van 14 februari 1947; zie p. 298.
19 februari 1947 CG 16 Reg.
Zie p. 276, noot 2.
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tot stand te brengen, niet alleen op de basis van de 17 artikelen, maar wel degelijk
ook van de Kamerstukken. Nu is het curieuze, dat Jonkman op het oogenblik dit
heele geval ophangt aan één zinnetje van hem in zijn antwoord aan Palar, eveneens
op dezelfde plaats in de Handelingen te vinden, in de derde alinea, waar hij zegt ‘dat
vóór de onderteekening zal moeten vaststaan, dat ook de wederpartij de toelichting
en de regeeringsverklaringen aanvaardt en natuurlijk eventueel - zooals de geachte
afgevaardigde de heer Palar heeft gezegd - ook harerzijds zal kunnen bijdragen tot
een juist begrip van wat is overeengekomen, en dat het goed zal zijn, ook zonder in
juristerij te vervallen, dat bij de onderteekening duidelijk moet blijken, dat men niet
alleen de 17 artikelen onderteekent, maar die onderteekent, zooals de toelichting en
de regeeringsverklaring ze bedoelen’.
Nu is het wel waar, dat de minister hier in dit geval uitgaat van de veronderstelling,
dat ook de republiek zou kunnen bijdragen tot een juist begrip van deze overeenkomst,
maar hij zegt met geen enkel woord op welke manier hij deze bijdrage tot gelding
wil laten komen. De beroerdigheid is, volgens mij, dat in de geheele
Kamerbehandeling de schijn gewekt is alsof er over deze Kamerstukken niet meer
te discussieeren viel, hoogstens met veel goeden wil uit het antwoord aan Palar valt
te interpreteeren dat zou kunnen worden gesproken over den uitweg, dien de republiek
als bijdrage tot goed begrip wenscht te produceeren. Daaruit kan men echter toch
vrij moeilijk afleiden dat ook ons eigen standpunt, neergelegd in de
regeeringsverklaring en onze toelichting, discutabel zou zijn. Slechts indirect, via de
bijdrage van de republiek, kan men tot deze stelling komen.
Gisteravond, na het avondeten hadden wij een gesprek tusschen Van Poll, Van
Mook, Romme en ondergeteekende in mijn kamer. Daarbij heb ik Romme de laatste
telegrammen nog eens laten lezen, in aansluiting op ons No. 771., waarin de drie
mogelijkheden worden gesteld. In afwijking van de meening van Van Poll staat
Romme op het standpunt, dat de regeering het plan-Van Poll tot wijziging van den
aanbiedingsbrief niet kan uitvoeren buiten de Kamer om. Hij zou dit, zooals hij
letterlijk zei, toch eigenlijk als kwade trouw van de regeering tegenover de Kamer
opvatten. Verder meent hij dat de wederzijdsche verbintenis daarmee toch is
doorbroken, hoewel
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Samkalden in ons telegram 831. een betoog heeft geleverd, dat er eigenlijk op neer
komt dat het hetzelfde is. Hij doet dit door te zeggen, dat de republiek bereid is een
overeenstemming vast te leggen over datgene, dat wij prijs geven, hetgeen insluit
dat onze souvereiniteit en verantwoordelijkheid gehandhaaft blijft. Daaruit kunnen
wij alle rechten voor onszelf afleiden. Het was echter duidelijk, dat Romme hier niet
aan wil. Van Poll vond dat kennelijk wel zuur en was het er niet mee eens en ik
vermoed, dat hij Romme dan ook een brief meegeeft voor Beel, waarin hij zijn
standpunt nog eens uiteenzet en handhaaft. Toch geef ik hem, achteraf bekeken, niet
veel kans. In dat gesprek van gisteravond kwam ik tot de conclusie, dat het misschien
toch het verstandigst zou zijn wanneer ik vandaag eens zou probeeren een brief te
schrijven, waarin ik den gedachtengang van den minister uit de telegrammen op den
voet volg.

Zondagavond, 23 Februari, 12 uur
Wij hadden vanmiddag een bespreking van de commissie-generaal met Van
Hoogstraten en Bannier over de economische nota, die Dinsdag aan den minister zal
worden gezonden en waarin nog eens op zeer realistische wijze de schrille situatie,
waarin Nederland en Nederlandsch-Indië zich samen bevinden, wordt afgeteekend.
Het is er de zooveelste bevestiging van, dat wij op 15 Maart absoluut moeten weten,
waar wij aan toe zijn om de maatregelen te kunnen nemen, die ons ook daarna het
leven alhier mogelijk zullen maken. Dat kan langs de politieke lijn met de republiek
en, als dat niet lukt, dan staan wij voor de keuze om dit te doen langs den militairen
weg, of, indien de regeering dat weigert, door Java en Sumatra volledig te ontruimen.
Wij besloten in deze vergadering niet de heele nota te seinen, omdat dat zeker te lang
duurt eer deze over komt, maar vanavond hiervan een uittreksel te maken van ruim
twee bladzijden met zeer scherpe conclusies aan het eind2.. Indien men bedenkt, dat
het nu gauw Maart is en dat een van deze conclusies is, dat Nederlandsch-Indië op
1 Augustus van dit jaar een dollarcrediet van 350 millioen moet hebben verworven,
wil de gewone huishouding in dit land niet volkomen spaak loopen, dan begrijpt men
welke moeilijkheden hieraan vast zitten. Ook is het dan voor mij wel duidelijk, dat,
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aangezien dit crediet naar mijn stellige overtuiging zonder onder-teekening van
Linggadjati door de Amerikanen niet wordt gehonoreerd, dit dollarprobleem slechts
zal kunnen worden opgelost door onderteekening.
Ik heb in het licht van de beschouwingen van gisteravond de telegrammen van
Jonkman, inclusief een paar, die vandaag nakwamen, nog eens grondig op mij laten
inwerken. Ik geloof dat ik de gedachtelijn, die hij volgt, op het oogenblik wel te
pakken heb. Populair gezegd, komt het eigenlijk hierop neer, dat de Indonesiërs het
heele begrip interpretatie volstrekt verkeerd stellen, aangezien de minister deze nooit
eenzijdig heeft bedoeld. In zijn telegrammen staan verschillende uitspraken, die dit
rechtvaardigen. De vraag voor mij is echter alleen, zooals ik het boven al stelde, of
hij dit ook, toen hij in de Kamer sprak, op deze wijze heeft bedoeld. Leest men in
zijn CG 16 een zinnetje: ‘Mocht Indonesische delegatie van ons afwijkende
interpretatie voorstaan, dan ben ik bereid die te overwegen. Hoe ik eventueel nieuwe
interpretatie parlementair verantwoord, is van later zorg’, dan kan ik mij zijn
gedachtelijn wel eenigszins voorstellen. Het is het eeuwige stap voor stap, met alle
bezwaren, die daaraan vast zitten, doch waarvan ik vrees dat Jonkman dezen weg
moet kiezen, eenvoudig omdat het Nederland-sche volk niet in een sneller tempo is
mee te krijgen. Het is in overeenstemming met de knappe teekening, die Van
Goudoever dezer dagen gaf in zijn stemmingsbeeld no. 301., waarin hij het heeft over
de afwisseling van een snelloop en een duurloop, om een sportbeeld te gebruiken.
De republiek en Nederland kunnen hun tempo niet synchroniseeren en in Nederland
is het zeer vaak een duurloop, vooral nu de beslissingen naderen. Ook bij Romme
beluisterde ik gisteravond iets van dezelfde kracht. Hij meende, dat, indien wij tot
een protocol zouden komen, waarin de materieele verschillen betrekkelijk gering
zouden zijn, er dan geen noodzakelijkheid bestond om deze zaak opnieuw in de
Kamer te brengen. Nu gaat het natuurlijk over de interpretatie van dat ‘betrekkelijk
gering’. Dit is voor de verantwoording van de regeering en daarop zinspeelt Jonkman
als hij zegt: hoe ik het met de Kamer klaarspeel, zal ik te gelegener tijd wel uitzoeken.
Vast staat echter, dat hij ze dan weer opnieuw de een of andere illusie, waarmee men
thans nog rondloopt, moet ontnemen. De vraag is natuurlijk of hij op het moment,
dat hij deze
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redevoeringen hield, die illusies zelf nog had, dan wel dat ook hij slechts bepaalde
uitspraken deed in de wetenschap, dat het Nederlandsche parlement niet meer kon
verdragen dan hij ze op dat moment opdischte.
Wanneer men nu van dezen gedachtengang uitgaat, dan lijkt het mij ten slotte toch
betrekkelijk eenvoudig, ware het niet dat de tijd ons zoo ontzettend in de knel brengt.
Ik heb dan ook vanmiddag een begin gemaakt met een brief aan de republikeinsche
delegatie, waarvan ik dat begin in de vergadering van de commissie-generaal om
vijf uur heb voorgelezen en de motiveering er bij heb gegeven. Natuurlijk heb ik er
niet al te dik bovenop gelegd, dat ik mijnerzijds hierin een weg zie om tot
onderteekening van Linggadjati te geraken met doorbreking van de procedure, die
ons in het moeras heeft gewerkt. Ik stelde het zoo, dat ik eens een brief had opgesteld,
waarin ik den gedachtengang van den minister, zooals ik dien begreep uit de
telegrammen, concretiseerde om aan de weet te komen of de minister dezen weg ook
werkelijk wilde, ja of neen. Verder heb ik den nadruk er op gelegd, dat deze brief,
door ons aan de Indonesische delegatie gestuurd, bij een eventueel conflict de positie
van Nederland zeer aanzienlijk zou versterken. Immers door dezen brief was de
eenzijdige wilsoplegging compleet doorbroken en was onze eisch als niet meer te
zien dan een zich van te voren te verschaffen garantie tegen moeilijkheden na de
onderteekening Als zoodanig konden Posthuma en De Boer dezen brief ook wel
waardeeren en begrepen zij het belang er van. Na de vergadering, en voor het eten,
heb ik dezen brief afgemaakt en aan de heeren voorgelegd, die dezen hebben
goedgekeurd. Alleen Van Mook had een paar kleine verbeteringen, die ik graag
overnam. Voor mij zelf heb ik nu de overtuiging, dat Jonkman dezen weg opgaat,
vooral na de mededeeling, die ik erbij heb gedaan1., dat Romme bij voldoend klein
materieel verschil dit bilaterale protocol gaarne buiten de Kamer om aangenomen
ziet. Posthuma en De Boer vinden het beiden, geloof ik, een vrij afschuwelijken brief
en kunnen hem alleen maar aanvaarden, wanneer er heelemaal geen resultaat uit
komt, of alleen als rechtvaardiging van Nederland's toekomstige militaire actie. Dat
ik er persoonlijk volkomen anders tegenover sta, lijkt mij na al het bovenstaande niet
verwonderlijk.
Het is wel curieus: den vorigen Zondag produceerde ik een lange nota, waarin ik
den militairen weg als bitter weinig aantrekkelijk heb
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afgeschilderd. Daarin werd langs de politieke lijn nog de methode-Van Poll
aanbevolen. Dezen Zondag produceer ik een tweede document, dat, indien ik het
goed zie, misschien bepalend kan zijn voor de oplossing. Mijn eenige angst is, dat
de Indonesiërs de kans, die hierin besloten ligt om hun figuur te redden, niet zullen
aangrijpen. Indien zij opnieuw beginnen met discussies over al hetgeen vroeger reeds
is besproken en in formules vastgelegd, dan leidt deze weg tot groote moeilijkheden.
Vandaar, dat ik als uitersten termijn voor de teekening van Linggadjati ook in dezen
aanbiedingsbrief 15 Maart heb gesteld. Beslist de regeering nu binnen een week, dan
hebben wij daarna nog veertien dagen om met de republiek rond te springen. Spelen
zij dit niet op een draaglijke manier mee, dan begin ook ik aan de zaak te twijfelen.

Vrijdag, 28 Februari 1947, half negen
Dinsdagmorgen vertrokken de heer en mevrouw Van Poll met mijn vrouw en
ondergeteekende onder het goed geleide van onzen adjudant als chauffeur naar
Bandoeng. De opzet van den tocht was een paar dagen vacantie in de koelte, nu wij
toch zaten te wachten op de beslissing van de regeering op ons telegram CG 851..
Maandagavond voor ons vertrek telefoneerde ik met Jonkman met de bedoeling om
hem de omzwaai van 832. naar 85 duidelijk te maken. Ik kon dat vrij gemakkelijk
doen door er op te wijzen, dat wij ons in 83 bij de keuze der methode hadden laten
leiden door den tijdnood. Toen in het gesprek op Zaterdagavond met Romme dit
argument voor ons niet langer werkte ten gunste van de procedure-Van Poll, waarbij
volgens hem het tij dverlies zeker even groot zou zijn, omdat, zooals hij het uitdrukte3.,
de aanvaarding dezer methode zonder de Kamer er in te kennen als kwade trouw van
het Kabinet tegenover de Kamer moest worden opgevat, kwam voor ons de zaak
anders te staan, terwijl bovendien uit een analyse van de telegrammen van Jonkman
bleek dat het Kabinet dacht in de richting van discussie met de republiek en opstelling
van een slotprotocol, conform het voorstel van CG 85. Jonkman begreep deze
motiveering onmiddellijk. Hij had CG 85 juist ontvangen en, hoewel het
middengedeelte nog niet geheel gaaf was overgekomen, scheen de inhoud hem te
verheugen en constateer-

1.
2.
3.

Zie p. 316, noot 1.
Zie p. 314, noot 1.
Zie p. 313.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

318
de hij, dat wij nu kennelijk langs dezelfde lijn dachten. Ik heb hem dit natuurlijk
bevestigd, hoewel ik de overtuiging heb dat dit van den kant van de
commissie-generaal alleen voor mij persoonlijk geldt. Van Poll heeft nl. Maandag
nog een nota aan Beel gezonden, die ook aan Romme is ter hand gesteld en waarin
hij nog voor zijn eigen methode pleit. De Boer en Posthuma staan beiden op het
standpunt, dat zij dezen brief alleen aanvaarden als versterking van onze internationale
positie, ingeval Linggadjati niet wordt geteekend, doch op zichzelf beschouwd heb
ik den indruk, dat zij het geen ramp zouden vinden, indien het niet tot de
onderteekening zou komen. Posthuma heeft dit ronduit gezegd. In een vergadering
heb ik gepoogd hem er toe te verleiden in een nota uiteen te zetten, waarom hij het
beter vond dat Linggadjati niet werd geteekend, maar hij is daar niet ingeloopen en
heeft dus nagelaten mij het bewijs in handen te spelen, dat hij toch niet behoort tot
de categorie van menschen, die bepaald con amore meewerken aan de verwezenlijking
van Linggadjati.
De situatie is dus, wat dit betreft, vrij brakkig. Toch geloof ik de mogelijkheid te
hebben zonder veel discussie langs deze lijn te kunnen blijven werken, omdat ik nu
practisch de zekerheid heb, dat het Kabinet hetzelfde wil. Overigens is het wel
merkwaardig, dat in sommige opzichten de situatie nu vergelijkbaar is met die van
October-November. Toen hadden wij in zake de overschrijding van de instructie een
spitsvondige juridische constructie over de uitgangspunten, die het bewijs moest
leveren dat wij onze instructie niet hadden overschreden. Juridisch klopte dit wel,
maar psycholo-gisch-politiek werd het door het Kabinet in het geheel niet aanvaard,
zooals ons later bleek1.. Nu, in CG 83, leveren wij weer het juridisch bewijs dat de
toepassing van de methode-Van Poll, ondanks den schijn van het tegendeel, de
wederzijdsche verbintenis handhaaft. Ook nu weer een juridisch betoog, dat mischien
klopt, maar dat psychologisch-politiek niet wordt aanvaard. Toen de toestand, waarbij
het Kabinet misschien en Jonkman zeker den gemakkelijksten uitweg uit de
moeilijkheden in Nederland zag in een methode, waarbij wij gedwongen werden min
of meer voldongen feiten te produceeren; op het oogenblik seint de minister in CG
242. dat wij de notawisseling met de republiek al hadden kunnen voortzetten in
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den geest van het discutabel stellen van onze documenten. Weliswaar werd dit
telegram verzonden waarschijnlijk vóór ontvangst van ons CG 85, maar ik kan het
toch niet anders zien dan dat wij opnieuw een voldongen feit zouden hebben
gecreëerd, indien wij een brief als in den stijl van CG 85 zouden hebben gezonden,
alvorens daartoe een uitgesproken machtiging te hebben ontvangen. Immers, de brief
van 3 Februari was ook door den minister voorgeschreven. Het is logisch, nu daardoor
de zaak is vastgeloopen, dat de commissie-generaal geen volgenden brief schrijft
per eigen gelegenheid. Hadden wij dit wel gedaan, dan zou de politiek der voldongen
feiten zijn voortgezet. Het is zelfs niet onmogelijk, dat wij daarmee ons vaderland
den besten dienst zouden hebben bewezen. Immers, dan zou opnieuw aan den minister
de gelegenheid zijn geboden een door ons geproduceerde politiek te verdedigen, zich
daarbij uitdrukkelijk van de commissie-generaal distantieerend.
Het is duidelijk, dat daarvoor in de commissie geen ambitie aanwezig is. Van Poll
is hier virulent tegen en houdt zich vast aan mijn uitspraak in den ministerraad van
2 Januari, waarin nadrukkelijk is vastgesteld, dat de verantwoordelijkheid voor eiken
stap bij het Kabinet ligt, welke uitspraak door het Kabinet dankbaar werd aanvaard1..
De Boer heeft in Holland dusdanig op zijn kop gehad, dat hij heelemaal niet meer
bereid is om zelfstandig en voor eigen rekening een stap te zetten, terwijl Posthuma
over deze methode, die ons in de schoenen wordt geschoven, ook zooveel leelijks
heeft gehoord, dat hij er nauwelijks aan durft te denken. Wat mijzelf betreft, ben ik
mij bewust dat op een oogenblik de situatie zou kunnen ontstaan, waarbij ik naar eer
en geweten niet anders zou mogen doen dan inderdaad op deze wijze te handelen,
al weet ik dat dit practisch het offer van mijn politieke loopbaan zal beteekenen,
omdat dit met de stemming, zooals die ook in eigen kring hier en daar jegens mij
bestaat, zeker tegen mij persoonlijk zou worden uitgespeeld. Het spreekt daarom wel
vanzelf, dat ik slechts in de uiterste noodzaak, en dan nog, als het kan, in samenspel
met Jonkman, tot zoo iets bereid zou zijn. Ten aanzien van het verzenden van den
brief CG 85 vind ik, dat die toestand nog lang niet is ingetreden, omdat die - voor
zoover ik het thans zie - alleen maar kan voortvloeien uit interne politieke spanningen
in het Kabinet, die, zooals de vorige
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maal1., het Kabinet het handelen beletten op een oogenblik, dat niethandelen een
catastrophe beteekent. Aangezien ik thans de zekerheid heb veel betere politieke
informaties te krijgen uit Nederland dan de vorige maal, kan ik deze zaak ook veel
rustiger bekijken en afwachten. In dit laatste ligt een van de belangrijkste verschillen
met de situatie van October-November.
In afwachting van het antwoord op CG 85, meenden wij dus rustig naar Bandoeng
te kunnen gaan. Wij gingen langs den weg om een beteren indruk van het landschap
en van den toestand der bevolking te kunnen krijgen. Op het laatste moment besloten
wij om toch maar half officieel te gaan, d.w.z. ook met wat menschen van bestuur
en leger te spreken. Nu, aan het einde van deze expeditie, geloof ik, dat dit laatste
besluit zeer verstandig is geweest. Ik wil hier geen chronologische opsomming geven
van hetgeen wij hier hebben gezien en gedaan, maar alleen enkele indrukken
vastleggen.
De eerste heeft betrekking op het land en de bevolking in het door ons bezette
gebied. Ik kan niet anders zeggen dan dat deze voor het grootste gedeelte het verhaal
bevestigt, dat men zoo vaak van militaire zijde hoort, nl. dat, wanneer zekerheid
inzake veiligheid van lijf en goed terugkeert, de bevolking haar oude activiteit weer
aan den dag legt. Op Woensdagmorgen maakten wij een tocht van Bandoeng uit naar
het noordwesten, naar Tjisaroea en den uitersten post Sitoe-Lembang, die pas 14
dagen geleden was bezet. Deze laatste bezetting vond plaats met het oog op de
bedreiging van de uitlaatsluis van het waterreservoir voor irrigatiedoeleinden en lag
overigens in een vrijwel onbewoond gebied. Behalve een prachtige natuur zagen wij
hier van de bevolking niet veel anders dan groote groepen, die door het Boschwezen
te werk waren gesteld aan het kappen langs den weg. Hun houding was in het
algemeen vriendelijk en beleefd. Beneden, bij Tjisaroea, zagen wij de sawah's weer
vol in bedrijf door een bevolking, die nog niet lang geleden was teruggekeerd.
Merkwaardig was ook een boerderij, die voor den oorlog bezit was van een
Zuid-Afrikaander, die hier in 20 jaar een bloeiend bedrijf had opgebouwd, doch
verleden jaar door extremisten is vermoord. Eenige honderden H.A. tuingrond waren
compleet overwoekerd door alang alang. In het begin van dit jaar werd dit bedrijf
opnieuw ter hand genomen door een zekeren heer Faber, die voor den oorlog
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zelf een boerderij ‘Dirkshoeve’ exploiteerde, welke totaal is verwoest. Deze man
kwam hier in de eerste dagen van Januari van dit jaar. Nu, na twee maanden, zagen
wij uitgestrekte groentetuinen, waar Chineesche kool, bieten, radijs, aardappelen en
nog veel meer welig tierden. 600 man personeel was hier werkzaam, voor het grootste
deel tegen loon in natura. Honderden menschen zag men alang alang kappen. Faber
kocht 100 jonge zeugen in Australië en hoopt over een jaar 2000 varkens te hebben.
Ik moet eerlijk zeggen, dat ik enorm onder den indruk was van de energie, waarmee
deze koloniale Nederlander, die al eens eerder een bedrijf met een waarde van 200
000 gulden opbouwde uit het niets en tot niets zag vergaan, dit stuk wederopbouw
van dit land ter hand nam en daar arbeidsmogelijkheid aan honderden schenkt en
voedsel produceert voor een veelvoud daarvan.
Maar niet alleen deze Westersche energie viel mij op. Ook hetgeen de tani presteert,
die uitgestrekte vlakten opnieuw bebouwde, maakte den indruk dat het herstel van
dit land waarschijnlijk in een veel sneller tempo zou kunnen geschieden dan zulks
in Nederland het geval is. Duizenden kamponghuizen zijn vernield, maar de
gemeenschappelijke krachtsinspanning van een kampong doet in eenige dagen een
nieuwe behuizing verrijzen, waarbij de materiaalnood nooit heelemaal een afdoende
beletsel is: wanneer de pannen ontbreken, keert men weer terug tot atap, maar een
huis komt er.
Wanneer ik dat zoo zie, dan kan ook ik mij levendig indenken, dat duizenden
Nederlanders de gedachte bekruipt: waarom maken wij aan de heele soep geen einde
door het gansche land op dezelfde manier te behandelen, d.w.z. het eenvoudig te
bezetten. Dan worden de ondernemingen weer opgebouwd met dezelfde energie, als
die Faber in Tjisaroea ten toon spreidt en produceert de tani weer de rijst, die noodig
is om den hongersnood in het binnenland en de groote steden te bestrijden. Ik moet
mij dan weer realiseeren, dat het vraagstuk niet zoo eenvoudig ligt en wij niet zonder
meer het bezette gebied met 10 kunnen vermenigvuldigen en dan denken, dat het
vraagstuk is opgelost. Toch blijft na dit alles de indruk weer levendig, dat wij een
vorm zullen moeten vinden, waarbij de Nederlandsche invloed direct door personen
als Faber en indirect door de beveiliging werkzaam blijft.
Intusschen is het nog niet overal binnen de demarcatielijn zoo gunstig als uit het
bovenstaande beeld blijkt. Donderdagmorgen begaven wij ons ten zuiden van
Bandoeng naar het gebied, waar de
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Tjitaroem onze uiterste postenlijn bepaalt. Daar zagen wij een enorme vlakte van
duizenden H.A. volkomen braak liggen, de kampongs nog geheel verlaten. Op een
van de grensposten komen gemiddeld tusschen de 50 en 100 geëvacueerden per dag
weer terug. Wij zagen een dergelijke groep ongelukkigen, die er over het algemeen
vrij miserabel uitzagen. Toch hoorden de meesten van deze menschen niet thuis in
dit bewuste gebied. De controleur van dit gebied schreef dezen toestand ook voor
een belangrijk gedeelte toe aan het feit, dat al dit land grootgrondbezit is en eigendom
van rijke hadji's, die 25 tot 50 H.A. per hoofd bezitten. Deze lieden zijn ook
meegenomen naar republikeinsch gebied en keeren niet terug. De bewerking van
den grond geschiedt in het algemeen door menschen, die daarvoor een bepaald
percentage van de opbrengst krijgen. Deze zijn veel minder aan den grond gebonden
dan de kleine particuliere eigenaren van sawah's. Deze laatsten trachten weer bij hun
bezittingen terug te komen en riskeeren daarbij door republikeinsche semi-militairen
te worden beschoten. Deze tocht van Donderdagmorgen was een uitermate droevige
en gaf een heel ander beeld dan die van Woensdag. Wij kwamen bij Oedjoengbroeng
weer op den grooten postweg, vrijwel op de grens van ons gebied. Daar zagen wij
verwoeste textielfabrieken en vrijwel geen enkel onbeschadigd huis.
Wanneer men dan weer bedenkt, dat dit het resultaat kan zijn van een oorlog in
dit land, dan schrikt men weer even terug voor de consequenties, die vastzitten aan
de gedachte tot uitbreiding van het bezette gebied, zooals die den vorigen ochtend
was gerezen.
Daarmee kom ik aan een volgenden indruk, die van de menschen, die Nederland
hier vertegenwoordigen. Wij hebben daarmee een vrij intensief contact gehad. Op
Dinsdagavond werd ons door den resident, den heer Klaassen, in gezelschap van
generaal De Waal, beiden met echtgenooten, een intiem eten aangeboden bij een
Chinees, uiterst genoeglijk en, ter inleiding van verdere contacten, zeer geslaagd. Na
onze prachtige tocht van Woensdagmorgen was er 's avonds een borrel bij generaal
De Waal, die in een schitterend huis van een Chineesch millionnair woont, ergens
boven Bandoeng op den weg naar Lembang. Die avond was uitermate geschikt om
mij te laten begrijpen waarom de geestelijke atmosfeer in het leger vrij bedenkelijk
is. Met slechts enkele uitzonderingen, die men op de vijf vingers van zijn hand kan
tellen, was dit een demonstratie van het beperkte verstand van den gemiddelden
officier, dat hij zeker niet vermocht te compenseeren door een overvloedig
alcoholgebruik.
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Ik vind het een vrij bedenkelijk teeken, indien op een avond ter eere van een paar
speciale gasten ongeveer de helft van het gezelschap duidelijk zat is en tegen mij
dienovereenkomstige taal uitkraamt. Tot de uitstekende uitzonderingen behoorde
een overste Wiersma, commandant van het Friesche bataljon, die ons den volgenden
Donderdagmorgen begeleidde op den tocht langs zijn posten langs de Tjitaroem. Een
vriend van Algra, kennelijk ook anti-revolutionnair, maar een zeer reëel denkend
man, die een hoofd uitstak boven de rest van het gezelschap. Het was wel noodig,
dat Roosenburg opmerkte dat wij nu ook beslist eens naar Soerabaja moesten gaan,
omdat wij daar een heel anderen indruk van de officieren zouden krijgen. Dat zegt
genoeg.
Een totaal anderen indruk kregen wij van het B.B. De heer Klaassen, resident van
Bandoeng, had Woensdag tegen Van Poll een opmerking gemaakt over de
oogstvooruitzichten en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid dat er in dit gebied
rijst over zou zijn. Van Poll raadde mij aan dit met Klaassen nog nader te bespreken.
Toen ik daar Donderdagmorgen met dezen over sprak en hem vertelde eigenlijk nog
eens een uurtje rustig met hem te willen spreken, kwam hij met de vraag of wij bereid
waren het gezelschap uit te breiden en dat gesprek te voeren met een grooter aantal
van zijn B.B.-ambtenaren. Wij vonden dit best en hebben toen Donderdagmiddag
van vijf tot half acht een uiterst geanimeerd gesprek gehad met een twintig van deze
heeren. Nu kan men ze uit een dergelijke discussie natuurlijk onmogelijk allemaal
ineens schatten, maar ik moet zeggen dat mijn totale indruk werkelijk voortreffelijk
was. Het is een vragen- en antwoordenspel geworden, waarin onzerzijds een bijna
bedenkelijke openhartigheid is betracht. Wij hebben echter met nadruk verzocht de
feitelijkheden, die hier werden besproken, binnen deze muren te houden. Die
verzekering werd ons voluit gegeven. Ik noemde als afschrikwekkend voorbeeld
mijn mededeeling aan de bestuursleden van de vereenigde politieke partijen inzake
de twee derde wegblijvers op de eerste oproeping voor het eerste transport van
miliciens naar Indië, zooals ik die van kolonel Van Houten had gekregen (zie
bespreking, G.V. blz. 59 en 60)1..
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Deze mededeeling vond ik later terug in het blaadje van ‘Indië in Nood’. Dit leek
mij een voorbeeld van schending van vertrouwen, waartegen wel eenig bezwaar
bestaat! Natuurlijk werd mij verzekerd, dat dit van de zijde van het B.B. nooit te
verwachten was. Er waren er een paar bij, die kennelijk uit den Trouw-hoek praatten,
dat is ook niet te verwonderen. Overigens kan ik zeggen, dat de stelling, die wij
verdedigden, nl. dat eerst Linggadjati dient te worden onderteekend, teneinde ons
grond onder de voeten te verschaffen en dat wij daarna bij elke practische bespreking
tegenover de republiek een uiterst stugge houding dienen aan te nemen, wel ingang
vond. Men begrijpt, dat op het oogenblik het opzeggen van het bestand en
grootscheepsche militaire actie ons in moeilijkheden zou brengen, in het bijzonder
ook op financieel gebied. Wel is bij het B.B. de meening overheerschend en deze
reis heeft bij mij dezen indruk versterkt, dat wij van de gewone bevolking weinig
last zullen hebben.
Ik ontmoette Woensdagmorgen reeds den heer Kernkamp, den man, waarvan
sprake is op blz. 631., wiens brief door Gerretson werd gepubliceerd. Deze man bleek
een schoonzoon van Van Hoogstraten te zijn en ik heb hem nog eens bijzonder
onderhouden over de m.i. foutieve opvatting omtrent de gevolgen van de
regeeringspolitiek ten aanzien van de bestrijding der corruptie. Ook in deze
vergadering heb ik ditzelfde punt naar aanleiding van een opmerking van hemzelf
nog eens aangehaald als voorbeeld van de taak, die wij hier in dit land ook in de
naaste toekomst zeker zullen moeten blijven vervullen. Ik stelde het zoo, dat in een
volkomen gereglementeerde wereld als China er ook in de corruptie, d.w.z. in de
prijs van de verschillende menschen, een zeker tarief zit en de corruptie dus a.h.w.
een bepaalde methode van distributie van het nationale inkomen beteekent, als men
wil een vreemde methode van salarieering van het overheidspersoneel. In een land
als Indonesië bestaat te dier zake echter nog in het geheel geen regel en het is de
vraag, of die er in te krijgen is. Juist omdat aan dit laatste gerechte twijfel bestaat,
zou er voor ons alleen maar de mogelijkheid zijn om de corruptie volop te bestrijden
met dezelfde hardnekkigheid als vroeger het geval was, alleen met andere middelen.
In het slotwoord van deze vergadering heb ik er nog eens op gewezen, dat
Nederland in dit land in een uiterst moeilijke positie
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verkeert en wij a.h.w. opnieuw en langs andere wegen dit land moeten ‘veroveren’,
althans daarin een plaats voor ons moeten winnen.
Aan deze bespreking als geheel bewaar ik de aangenaamste herinnering en ik
vertrouw, dat zij ook wel eenig resultaat zal hebben gehad. Later vernam tenminste
de heer Roosenburg van een paar van de jongere ambtenaren, dat zij van het geheel
zeer onder den indruk waren geraakt. Zij zullen in ieder geval hebben begrepen dat
de overwegingen, die er de commissie-generaal toe hebben geleid het akkoord van
Linggadjati te ontwerpen, niet zoo lichtzinnig of dilettantisch zijn als sommige lieden
dit meenen te moeten afschilderen. Donderdagavond was er een groote receptie,
althans iets dat daarop geleek. De resident had ongeveer 100 menschen geïnviteerd,
die in de officierssocieteit bijeen waren. Dit was het gebouw, dat vroeger tot paleis
van den legercommandant diende en waarin ik in 1936 bij generaal Boerstra had
gelogeerd. Er was wel het een en ander veranderd! Wij kregen daar de gelegenheid
om met verschillende groepjes van menschen te spreken. Natuurlijk was het
onmogelijk om met iedereen te spreken. Zij behoeven bovendien ook niet allen
afzonderlijke vermelding. Aan één tafeltje bijeen trof ik representanten van
Oost-Indonesië, gedeeltelijk met hun dames. Deze menschen hebben buiten
Oost-Indonesië een eenigszins wonderlijken status. Zij critiseerden het feit, dat zij
geen invloed hadden op den gang van zaken in Oost-Indonesië. Ik heb getracht hen
duidelijk te maken, dat men voor het uitoefenen van het stemrecht toch ook ingezetene
van een staat dient te zijn. Het is nu eenmaal de straf voor het vertrek uit het eigen
land, dat men dan op den gang van zaken geen invloed meer heeft. Het zal er straks
voor hen om gaan dezen invloed uit te oefenen in de plaats, waar zij wonen, of terug
te gaan naar Oost-Indonesië.
Graag wil ik ook nog even een gesprek vermelden met den heer Veldman, een
man, die aan den dienst van de volksgezondheid als arts is verbonden en met wien
ik in het voorjaar van 1946 als minister-president die eigenaardige briefwisseling
heb gehad in den stijl van ‘Beste kameraad’ en waarin wij elkander een beetje den
mantel hebben uitgeveegd. Het bleek mij nu, dat deze man hier min of meer de leiding
van de oppositie voert. Met een fotograaf Tyssen, die hij op het oogenblik naar
Holland zou hebben gestuurd, schijnt hij, zooals Verboeket mij mededeelde, samen
de Garoedazender te hebben georganiseerd. Ik heb een kwartiertje met dezen man
gesproken. Hij had natuurlijk de gewone aanvallen op Van
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Mook, die toch vaak o zoo eenvoudig zijn te ontzenuwen, in het bijzonder wanneer
zij gaan over het militaire beleid aan het einde van den oorlog. Daarna had hij een
gesprek met den resident gehad en den heer Klaassen verzekerd, dat hij verschillende
dingen nu toch wel eenigszins anders zag. Dit maakte op mij den indruk van inderdaad
wel juist te zijn en ik vroeg mij verwonderd af hoe zooiets mogelijk is. Is dit het
gewone verschijnsel, dat deze menschen toch eigenlijk geen redelijk argument hebben
bij hun bestrijding van hetgeen in het verleden is gebeurd? Is hun oppositie dan
heelemaal alleen op het sentiment terug te voeren? Wanneer het blijkt dat men iemand
met wat sterke feiten in een kwartier den redelijken grondslag van zijn houding
heelemaal, althans grootendeels, onder zijn voeten heeft weggeslagen, dan moet men
toch wel aannemen dat er in de houding van zulke menschen weinig redelijkheid als
leidende kracht aanwezig was.

Dinsdag 4 Maart 1947
Een afzonderlijk woord wil ik wijden aan de Soendaneezen. Het belangrijkste, dat
ik in Bandoeng heb opgestoken, is misschien wel het feit, dat, niettegenstaande de
Pasoendan-beweging nog niet heel sterk is en vooral ondanks het feit, dat deze geen
leiders heeft, die werkelijk 100 % goed zijn, daar politiek toch veel meer in zit dan
men hier in Batavia in het paleis vaak geneigd is aan te nemen. Er bestaat nl. van
ouds een scherpe tegenstelling tusschen de Soendaneezen en de Javanen. Die gaat
zoo ver, dat men twee baboes van deze verschillende landaard meestal niet tegelijk
kan houden. De tegenstelling tusschen deze volkeren werkt door tot in de onderste
lagen toe. Nu er bovendien bijkomt, dat de materieele verzorging van de
Soendaneesche bevolking door de republiek maar uiterst matig is en zij nogal misère
van de Javanen heeft ondervonden, is het in het geheel niet onmogelijk dat de 10
millioen Soendaneezen in West-Java er straks de voorkeur aan zullen blijken te geven
een afzonderlijken staat te vormen. Zij zullen dit even goed kunnen als Oost-Indonesië,
dat dezelfde bevolkingsgrootte heeft, doch minder welvarend is dan de Soenda-landen.
Op voorstel van Mr. Visser, een van de leidende figuren van de z.g. Bandoengsche
Studiegroep, die onder den schuilnaam Montanus o.a. pro Linggadjati schrijft in het
Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode, had ik een gesprek met Mr. Koestomo,
die op het
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oogenblik op het residentiekantoor te Buitenzorg werkzaam is en voor een bepaalde
opdracht tijdelijk in Bandoeng is gedetacheerd. Deze man is een vermogend
Indonesiër, gehuwd met een Nederlandsche vrouw, zelf van Javaanschen bloede,
maar wiens familie meer dan een eeuw in het Soendaland heeft geleefd. Hij vertelde
mij o.a. dat de positie van de republiek in de Soenda-landen niet al te sterk was.
Sjahrir zou probeeren dit te verbeteren, o.a. door hem een positie als
secretaris-generaal aan te bieden. Hij heeft dat geweigerd en is aan onzen kant blijven
staan. Natuurlijk kwam ook van zijn kant in hoffelijke en bedekte termen het verwijt,
dat Nederland meer aandacht schenkt aan de revolutie dan aan de loyaliteit. Ik heb
getracht hem er van te overtuigen dat dit in schijn juist is, maar dat de werkelijkheid
pas goed zal gaan spreken na de onderteekening van het basis-accoord, zonder hetwelk
wij meenen in dit land grootere moeilijkheden te zullen produceeren dan met dit
accoord. Met dit laatste was hij het vierkant eens. Ik heb hem echter de verzekering
gegeven, dat onzerzijds het als een plicht wordt beschouwd er straks voor te zorgen
dat ook in het Soenda-land de artikelen 3 en 4 van Linggadjati zonder terreur kunnen
worden toepast. Mocht het blijken, dat er toch terreur ontstaat, dan mag Nederland
er niet tegenop zien hier geweld tegenover te plaatsen, ook al zouden de gevolgen
desastreus zijn. Door dit standpunt voelde deze man zich geheel bevredigd. Het wil
mij voorkomen, dat, indien Linggadjati wordt geteekend, hierin een van de
allerbelangrijkste politieke elementen schuilt.
In een gesprek met Van Mook in een vergadering van de commissie-generaal
bleek gelukkig, dat ook hij tegenover deze ontwikkeling minder afkeerig staat dan
vroeger uit zijn houding tegenover de Pasoendan-beweging wel eens kon worden
afgeleid. Terecht merkte hij daarbij op, dat, indien de republiek in kleinere stukken
uiteen valt en de Vereenigde Staten dus gaan bestaan uit een grooter aantal staten
met een beperkter vermogen, de bevoegdheden van deze kleinere staten ook geringer
zullen worden en die van het centrale gezag der federatie grooter. Hij meende dan
dat daar de kans lag voor hen, die thans in de republiek strijden voor de eenheid van
Indonesië via de republiek, om dit toch te bereiken door middel van de federatie,
waarin zij dan persoonlijk hun invloed zullen doen gevoelen, niet zoozeer als
representant van de overgebleven republiek, maar in het bijzonder als leidende
persoonlijkheden. Natuurlijk schuilt er in dit laatste een gevaar. Hatta en Soekarno
aan het hoofd van de Vereenig-
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de Staten van Indonesië lokt mij wel bitter weinig aan, omdat het vrij waarschijnlijk
is dat zij dan in deze federatie tegenover Nederland een politiek zouden voortzetten,
die zij thans in de republiek voeren. Toch geloof ik, dat wij ons door de kwalijke
mogelijkheden, die hierin schuilen, niet mogen laten afschrikken. Het zal onze plicht
zijn de verschillende volksgroepen ook in Java en Sumatra de kansen te geven, die
zij zelf voor verwezenlijking vatbaar achten.
Wij plakten nog een dag aan ons verblijf in Bandoeng vast, ten einde te bekomen
van de drukte van de beide min of meer officieele dagen. Nadat ik Vrijdagavond had
kunnen gebruiken om vier bladzijden van dit verslag1. aan Juffrouw Lenderink te
dicteeren, keerden wij Zaterdagmorgen2. vroeg langs den weg naar Batavia terug.
Ook dit was tot Buitenzorg een onvergetelijke tocht door een landschap, waarvan ik
reeds van vorige reizen een enormen indruk had behouden, maar die nu opnieuw
werd bevestigd. De Preanger is een stuk land met een prachtige natuur, die zulk een
enorme bekoring op ons uitoefent, doordat het vóór alles den indruk maakt een ideaal
oord voor menschelijke bewoning te zijn. Wij reden er door in een tijd, toen overal
de padi groen stond, hetgeen aan het landschap een uitermate vruchtbaren aanblik
bezorgde, doch ook op het moment, dat de padi goudgeel zal zijn, moet dit een
overweldigend schoonen aanblik opleveren. De heer Klaassen had er voor gezorgd,
dat de heer Schmoutziguer, controleur in Tjiandjoer, ons nabij zijn standplaats
opwachtte om ons van de omstreken het een en ander te laten zien. Hij wachtte ons
op op het punt, waar de weg naar Bodjongpitjoeng afbuigt van den grooten weg. Wij
reden langs deze plaats door de vlakte van de Tjihea, de Tjisokan en de Tjibinong
naar Tjiandjoer. Dit is een enorme rijstvlakte, die er prachtig bij staat. Een zeer
vruchtbaar gebied, dat eenmaal door malaria ontvolkt dreigde te worden en waar de
systematische bestrijding hiervan, o.a. door het volstrekt gelijktijdig oogsten en
daarna gelijktijdig droogleggen van het geheele gebied, op afdoende wijze plaats
vond. Verder is hier vroeger een modelbedrijf van 1000 H.A. geweest, dat als proef
voor den rijstbouw moest gelden. Het is gelukt daar de normale oogst van 1 à 2 ton
per H.A. op te voeren tot 7 à 8 ton. Zeker lukt dat niet overal, maar een verdubbeling
van de huidige productie per H.A. over geheel Java behoort nog tot de mogelijk-
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heden. Men kan zich denken, wat dit voor de economie van het land zou beteekenen,
indien dat gelukte.
Tjiandjoer is een van de drie belangrijke plaatsen van de Soenda-landen. Een oud
garnizoen, dat ook thans weer vol soldaten ligt. Het is thans het eindpunt van de
spoorbaan uit Bandoeng, die pas weer geopend is en die ons een 60 KM. wegtransport
kan besparen. Toch zullen wij binnen zeer korten tijd ook het gedeelte
Buitenzorg-Tjiandjoer in bedrijf moeten stellen, want het transport langs den weg is
werkelijk een onmogelijke zaak. Afgezien van de vernieling van den weg is het
ruïneus voor het auto-materiaal.
Een van de belangrijke evenementen op deze terugreis was het bezoek aan de
thans weer in bedrijf gestelde thee-onderneming op de helling van de
Goenoeng-Gedeh, welker administrateur, de heer Laubman, ons zeer hoffelijk ontving
en de fabriek toonde. Helaas kwamen wij op een dag, dat de fabriek niet in bedrijf
was, want zij draait nog maar vier dagen in de week. De pluk en de leverantie door
de bevolking is nog onvoldoende voor de capaciteit van dit bedrijf. Toch is het ook
verwonderlijk om te zien met welk een energie de menschen op zulk een onderneming
weer beginnen. De mooie administrateurswoning is tot den grond toe vernield, maar
dit belet de menschen niet om met elkaar samen hokkend in een klein huis toch het
werk aan te vatten.
Ook hier had men dezelfde ervaring opgedaan als de heer Faber met zijn groentetuin
in Tjisaroea, nl. dat de bevolking, zoo gauw de situatie eenigszins stabiel blijkt te
zijn, de werkzaamheden van voor den oorlog hervat. In deze fabriek wordt veel z.g.
bevolkingsthee verwerkt en het was merkwaardig hoe snel de bevolking weer met
de leverantie van blad is begonnen. Een kleine persoonlijke noot, die toch ook
beteekenis heeft, vertelde de heer Laubman. Toen hij in het laatst van het vorige jaar
per auto terugkeerde op de toen nog ontvolkte onderneming, was het gerucht van
zijn terugkeer door de streek gegaan en zijn oude tuinjongen, dien hij twintig jaar
had gehad, stond hem op te wachten, begroette hem, keek in de auto, zag de koffer
van den baas en nam deze zonder commentaar op de schouder. Zulk een houding
van de bevolking, die als het ware de tusschenliggende periode in hun daden
wegwisschen, maakt op deze blanken enormen indruk. Het is geen wonder, dat
honderden van deze verhalen naar Nederland worden geschreven en daar als even
zoovele argumenten tegen de regeeringspolitiek worden gehanteerd. Men vergeet er
dan bij te vermelden, dat ook de regeeringspolitiek, die op
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samenwerking met dit volk berust, zulk een verhouding noodig heeft, omdat er anders
van deze samenwerking juist geen spaan terecht kan komen.
Na een oponthoud op de helling van de Poentjak tengevolge van een verstopping
door het kapseizen van een zwaren transportwagen, waarop men twee lichte tanks
had geladen, welk feit ons een indruk gaf van de slijtage van het militair materiaal,
kwamen wij om drie uur in Batavia aan. Daar vonden wij in de eerste plaats het
telegram, dat de geboorte van onzen eersten kleinzoon1. berichtte. Dat feit beheerschte
het beeld voor ons persoonlijk natuurlijk vrij sterk. Dat was ook niet zoo erg moeilijk,
want overigens waren er geen emotioneele feiten.
Op Zondagmorgen 2 maart kwam in CG 272. machtiging om den in ons CG 85
vervatten brief te verzenden. De minister schrijft het voor en daarmede is het
afgeloopen. Slechts een paar niet principieele redactiewijzigingen werden er in
verlangd. Ik vond dat nu eens buitengemeen plezierig, omdat het mij ontsloeg van
de noodzakelijkheid van verdere discussies met de andere leden van de
commissie-generaal. Nu Vrijdag Verzijl is aangekomen en wij met een college van
zes personen hebben te werken, wordt dit wel buitengewoon bezwaarlijk. Onze
instructie zegt natuurlijk, dat wij er naar moeten streven eenstemmige besluiten te
nemen3.. Ik heb echter het gevoel dat, indien wij dat als noodzakelijk stellen, wij
betrekkelijk moeilijk tot resultaten zullen komen. Daarom geloof ik dat wij er nogal
eens toe zullen moeten overgaan om in telegrammen de meening van verschillende
leden afzonderlijk te vermelden.
Zaterdagmiddag bij mijn thuiskomst vond ik een ontwerp-telegram van Posthuma
en een van De Boer, dat zij meenden persoonlijk te moeten verzenden. Ik heb getracht
ze er van te overtuigen, dat dit een geschikte methode is om den minister heelemaal
in de war te helpen. Gelukkig slikte De Boer zijn telegram in, toen de opdracht van
den minister kwam om dezen brief te verzenden, en met Posthuma heb ik besproken,
dat wij het over veel punten in zijn telegram toch eigenlijk roerend eens zijn en het
dan een beetje een vreemd

1.
2.

3.

Willem Schermerhorn, zoon van Teun.
1 maart 1947 CG 27; het antwoord aan de republikeinse delegatie is op 2 maart 1947
uitgegaan. Zie Handelingen der Staten-Generaal, Bijlagen 1946-1947, no. 421. 4; Smit, Het
akkoord van Linggadjati, p. 107-109.
Artikel 9, derde lid, der instructie (zie bijlage II).

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

331
figuur maakt, wanneer iemand een afzonderlijk telegram stuurt en den schijn wekt
alsof de andere leden het er volstrekt mee oneens zijn. Bovendien was het telegram
niet alleen tot Jonkman gericht, maar ook tot Lieftinck en Huysmans. Het wil mij
voorkomen, dat ook dat niet heelemaal juist is, omdat de commissie tenslotte
ressorteert onder den minister van overzeesche gebiedsdeelen. Het is tenslotte gelukt
om met een zacht lijntje ook dat telegram onder de tafel te werken en wij zullen nu
morgen een telegram opstellen, waarin nog eens de moeilijkheden van de situatie
worden toegelicht. Het oefenen van eenigen druk is toch wel noodzakelijk, hoe
vervelend het overigens ook moge zijn. Dat werd nog weer eens gedemonstreerd
door een verhaal van Bannier, dat hij gisterenochtend deed na afloop van een
vergadering met de ondernemers. Hij had in een telefoongesprek op Vrijdag 28
Februari aan den heer Götzen gevraagd of het telegram CG 861., dat wij op Zondag
23 Februari hadden verzonden, al behandeld was. Dit is het telegram, waarin de
financieel-economische noodtoestand aan de hand van cijfers is uiteengezet. De heer
Götzen antwoordde, dat hij dit juist voor zich had liggen en dat het vandaag nog in
afschrift naar de ministers Lieftinck en Huysmans zou worden gezonden. Op de
vraag of het Maandag in den ministerraad zou worden behandeld, kon de heer Götzen
slechts zijn twijfel uitspreken. Hij vermoedde dat dit niet het geval zou zijn, omdat
de minister geregeld in de Eerste Kamer zat. Indien men dan bedenkt, dat er op dat
moment nog 15 dagen over waren om te beslissen in verband met het ultimatum, dat
wij toch eigenlijk in CG 85 hebben gesteld en dat door den minister is aangenomen,
dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat het zeer moeilijk zal zijn om
werkelijk op 15 Maart te weten, waar wij aan toe zijn. Het mag nu hoogstens 20
Maart worden, maar langer kunnen wij ons onmogelijk aan het lijntje laten houden,
zonder hier rampen te verwekken.
Zondagmiddag had ik een eerste lang gesprek met Verzijl. Mijn indruk is, dat hij
niet al te goed geïnformeerd hier is gekomen. Weliswaar heeft hij vier gesprekken
met den minister gevoerd, maar de verschillende stukken, en in het bijzonder de
telegrammen, heeft hij niet bestudeerd. Slechts een enkel telegram, waarschijnlijk
CG 832., heeft hij met den minister besproken. Zijn indruk was in het algemeen dat
minister Jonkman in den loop dezer gesprekken al
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verder terug week, indien het ging om militaire maatregelen. Verzijl meende in dit
opzicht belangrijk verschil tusschen Jonkman en Beel te constateeren. De laatste had
tegen hem de opmerking gemaakt dat verschillende van zijn partijgenooten reeds
een kater hadden van de behandeling van Linggadjati in de Kamer. Dat wil ik best
gelooven, omdat de leidsman van deze fractie, prof. Romme, al die weken afwezig
is geweest en nu de oppositie wat vrijer kan ademhalen. Natuurlijk zijn er ook wel
redenen aan te wijzen voor twijfel aan de juistheid van aanvaarding van Linggadjati,
indien men wil afgaan op de uiterlijke verschijnselen, die men in deze weken bij de
republiek heeft kunnen vaststellen. Intusschen is deze motiveering van Beel wel
typeerend. Hij wordt als premier natuurlijk sterk beïnvloed door alle argumenten,
die het bestaan van het Kabinet bedreigen. Toch heb ik een vermoeden, dat, indien
het om de beslissing gaat om een bestand op te zeggen, ook Beel nog wel eens achter
zijn ooren zal krabben en zich zal afvragen, wat er eigenlijk staat te gebeuren.
Typisch is in dit verband ook het telegram CG 251. van Jonkman als antwoord op
ons zeer geheime telegram CG 782.. Hij meent uiteen te moeten houden: a. de politieke,
b. de militaire en c. de financieel-economische problemen. Hij merkt dan op, dat bij
a. geen geweld past, bij b. geweld noodzakelijk kan zijn. Ja, dat is theoretisch
natuurlijk juist. Ook Verzijl zeide, dat Jonkman meende geen nieuwe rechtsorde door
geweld te mogen vestigen. Ik geloof echter, dat men beter zeggen kan dat het vestigen
van een nieuwe rechtsorde door geweld weinig vruchtbaar is, terwijl, indien men op
een der gronden b of c geweld toepast, dan toch precies hetzelfde effect wordt
verkregen als wanneer men er politiek nog meer uit zou willen kloppen, b.v. indien
de republiek halsstarrig weigert Linggadjati anders dan in de versie van 15 November
te teekenen. Uit dit telegram maak ik op, dat Jonkman in dit laatste geval geen
militaire bezetting nastreeft en dus volledig door de knieën zou willen gaan. Ik geloof
dat dat in Nederland niet wordt aanvaard. Dat zou het einde van het Kabinet, dus
tòch oorlog beteekenen.
Aan het einde van het gesprek met Verzijl heb ik hem de verschillende
telegrammen, die betrekking hebben op de thans nog openstaande wegen meegegeven
met de vraag deze alle te bestudeeren. Ook de nota Analyse en perspectieven van het
Indonesische
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vraagstuk van medio Februari1. heb ik hem ter lezing gegeven. Mijn bedoeling is nl.
alle begaanbare paden zoo ver mogelijk te exploreeren en daarover met Den Haag
zoo goed mogelijk tot overeenstemming te komen, omdat geen tijd te verliezen is.
Helaas komt de Indonesische delegatie pas 7 Maart in Batavia terug, zoodat het zeer
de vraag is of wij dan nog voor den 15den klaar kunnen zijn.
Ten einde den thans ingeslagen weg zoo goed mogelijk te prepareeren, heb ik,
waarmede ook de andere heeren het eens zijn, Zondag het ontwerp-protocol, zooals
Samkalden dat had opgemaakt, laten ronddeelen ter bestudeering op Maandag.
Vanmorgen hebben Verzijl en Samkalden dit stuk samen bewerkt en het gaat
Woensdag 5 Maart als telegram2. naar den Haag.
Het loopt met den tijd natuurlijk toch al in den knoop, want, eer wij van Den Haag
hierop antwoord hebben, zal het wel volgende week worden, dus hooguit 11 of 12
Maart. Dan, indien noodzakelijk, deze documenten nog bespreken met de Indonesische
delegatie zal toch, naar ik vrees, wel veertien dagen in beslag moeten nemen. Zij
hebben verder zeer goed in de gaten, dat er bij ons een zekere tijdnood is en ik geloof
daarom dat zij zich niet al te zeer zullen haasten.

Donderdag 6 Maart, 18 uur
Dat ontwerp-protocol is inderdaad gisteren Haar gekomen en verzonden. Het is met
zorgvuldigheid gebeurd en er zijn zelfs enkele zinsneden in opgenomen, die de
minister in de toelichting aan de Eerste Kamer3. had weggelaten. De belangrijkste
daarvan is de ontbindende voorwaarde voor het geval geen financieel-economisch
accoord tot stand mocht komen. De tirade: ‘Mocht de uitwerking van het accoord in
het bijzonder ten aanzien van deze belangrijke aangelegenheid onoverkomelijke
moeilijkheden opleveren, dan zijn partijen uiteraard niet meer gebonden aan dit
accoord. Zij zullen dan opnieuw naar overeenstemming hebben te streven naar hun
onderscheiden verantwoordelijkheid’ heeft nog een punt van discus-
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Bijlage IV.
5 maart 1947 CG 91 en 92.
Bijlage B van de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag der Commissie van
Rapporteurs over het ontwerp van de wet tot vaststelling van hoofdstuk XIII der Rijksbegroting
voor het dienstjaar 1947; Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1946-1947, Eerste
Kamer, no. 300, XIII, p. 26-34.
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sie uitgemaakt. Van Mook, Van Poll en ik hebben in het begeleidingstelegram1.
betoogd, dat wij deze tirade er liever niet in hebben. Het geeft blijk van wantrouwen
a priori. Verder zijn er andere dingen, o.a. de militaire samenwerking, waarvoor dit
in even sterke mate geldt, omdat dit waarschijnlijk in dit land de rust en orde en de
veiligheid voor de ondernemers mee zal bepalen, maar de hoofdzaak is dat wij
meenen, dat het niet-bereiken van een financieel-economisch accoord op bevredigende
wijze het politiek accoord zelve niet aantast, maar alleen het tot stand komen van de
rechtsorde, die er uit moet voortvloeien kan vertragen en misschien zelfs daarvoor
een beletsel is. Is dat het geval, dan wordt toch immers automatisch het accoord
krachteloos, juist omdat het slechts een basis-overeenkomst is. Alleen de
de-factoerkenning van de republiek blijft dan natuurlijk de belangrijke post in het
voordeel van de republiek. Het is echter wel duidelijk, dat het ontbreken van een
financieel-economisch accoord op den duur ook het leven voor de republiek uiterst
bezwaarlijk zou maken. Het uitvoerverbod voor ondernemingsproducten en het
conflict rondom de inbeslagname van de Martin Behrman2. en andere schepen toont
duidelijk aan de republiek, dat het zonder financieel-economisch accoord niet zoo
eenvoudig gaat en dat de-factoerkenning slechts gelimiteerde beteekenis heeft. De
Boer, Verzijl en Posthuma wenschten dezen zin echter te handhaven, omdat de
minister deze in de Kamer uitdrukkelijk heeft gebruikt3.. Nu vind ik dat een
eigenaardige redeneering voor leden van de commissie-generaal. Immers wij gaan
daarmede duidelijk op de stoel van den minister zitten. Indien iets twijfelachtig is,
kan ik het mij voorstellen, maar nu de minister zelve hierover een beslissing heeft
genomen door deze tirade uit de samenvatting, die hij aan de Eerste Kamer gaf, weg
te laten, meen ik dat correctie onzerzijds op de opvattingen van den minister weinig
pas geeft.
Trouwens in dat opzicht heeft Verzijl nog een zonderlinge opmerking in datzelfde
telegram laten maken, nl. dat hij geen verantwoordelijkheid kon aanvaarden voor
den brief van CG 85, hoewel hij wel aanwezig was geweest bij de verzending daarvan,
wegens de daarin opgenomen z.i. onjuiste interpretatie van de prioriteit uit de
regeeringsverklaring. Ook dat is in wezen hetzelfde. Immers deze
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5 maart 1947 CG 91.
Zie p. 308, noot 1.
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interpretatie van de prioriteit hebben wij eenvoudig uit een telegram van den minister
overgenomen. De commissie-generaal draagt te dier zake geen enkele
verantwoordelijkheid, noch collectief, noch individueel. De minister heeft aldus
beslist en hoogstens kan men zeggen, dat men het er niet mee eens is, maar over
verantwoordelijkheid valt in dit geval in het geheel niet te praten: die is bij den
minister en bij niemand anders.
Het begint er anders aardig op te lijken, dat er toch volgens deze gedachtenlijn
door sommige heeren wordt doorgewerkt. Ik lig vandaag met wat koorts op mijn bed
en Samkalden brengt mij met een nogal bedroefd gezicht een ontwerp-telegram1.,
dat Verzijl heeft opgemaakt en waarvan Samkalden weliswaar een paar van de laatste
alinea's door wat praten heeft weten weg te werken, maar dat in zijn geheel toch nog
een vrij vervelenden indruk maakt. Aanvankelijk werd er regelrecht uitgegaan van
kwade trouw van de Indonesische delegatie, die wel niet voor 13 Maart zou
antwoorden. Dit is trouwens de geheele geest van dit telegram. Zeker, wij zitten te
werken tegen een bepaalden tijdstermijn. Maar laten wij toch niet de fout begaan
alleen de republiek de schuld te geven van het verloopen van maanden na 15
November, eer Linggadjati geteekend kon worden. Het is juist, dat zij pas 19 Januari
uit Midden-Java kwamen en dat wij al op 9 Januari waren gearriveerd. Wij moesten
echter op 21 Januari nog aan den minister seinen om de ons toegezegde covering
letter. Pas 4 Februari waren wij in staat om die te verzenden. 14 Februari heeft de
republiek daarop geantwoord, nadat er in Djocja een beslissing was genomen, die
anders uitpakte dan Sjahrir had verwacht en wij hadden tijd noodig tot 2 Maart om
daarop weer een brief te sturen. Indien wij dan nu van kwade trouw spreken, indien
wij verwachten, dat de republiek niet voor 13 of 14 Maart zal antwoorden, dan moet
ik eerlijk zeggen dat ik dat toch niet vind getuigen van een scherp inzicht in den gang
van zaken, noch van den wezenlijken wil om deze zaak langs vreedzamen weg, zij
het ook met moeite, tot een oplossing te brengen. Van de periode tusschen 15
November en 1 Maart, d.i. rond 110 dagen, zijn eigenlijk maar 10 dagen in beslag
genomen door de procedure van Indonesische zijde, de overige 100 dagen zijn aan
Nederlandsche zijde verbruikt. Nu vind ik dat er nog best 10 dagen aan Indonesische
zijde bij mogen

1.

Bedoeld wordt het concept voor het telegram, dat op 7 maart 1947 als CG 94 is uitgegaan.
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komen, zonder dat men mag spreken van kwade trouw en dergelijke dingen. Men
verliest dan m.i. alle verhoudingen uit het oog.
Ik had het eigenlijk nog nooit zoo scherp uitgerekend als ik nu hier achter mijn
dictaphoon doe. Wanneer wij morgen vergaderen over dit ontwerp-telegram, dan
wil ik dit de heeren toch eens voor de neus houden. Er wordt dan telkens geschermd
met het feit, dat de Indonesische delegatie pas op 19 Januari aankwam, terwijl wij
reeds op 9 Januari hier waren, maar laat men wel bedenken, dat, indien zij op 10
Januari op de stoep hadden gestaan, wij ook hadden moeten wachten met het
verzenden van de covering letter tot 4 Februari om de eenvoudige reden, dat wij die
nog niet uit Den Haag hadden ontvangen. Ik vrees, dat wanneer Nederland aan dezen
datum van 15 Maart een absolute beteekenis zou toekennen en de verhouding van
20 tot 100 dagen, die door elk van de partijen is verbruikt, dan zou worden
gepubliceerd, deze niet in ons voordeel zou blijken. Ik vind het ook werkelijk
eenigszins irriteerend, dat uit den hoek, waar men in November en December voor
rustige behandeling heeft gepleit, nu de grootst mogelijke aandrang tot haast vandaan
komt. Toen wilden de liberale heeren ook schriftelijke behandeling in de Kamer met
alle gevolgen van dien. Thans worden hun drie geestverwanten in de
commissie-generaal bepaald opstandig bij de gedachte, dat de Indonesiërs misschien
hun antwoord op een brief, waarvoor wij 20 dagen noodig hadden om die te
verzenden, niet binnen 10 dagen klaar hebben. Het wordt je met zulke redeneeringen
wel eens lastig gemaakt om je in gedachten niet op de stoel van de republikeinen, in
plaats van op onze Nederlandsche stoel, te plaatsen.
Ook de laatste alinea van het telegram, dat de heeren vandaag hebben ontworpen,
is de moeite waard: ‘Waarom langer uitstel onmogelijk is, bleek reeds uit CG 861..
Beslissing is zeer dringend, zoowel voor commissie-generaal als zoodanig met het
oog op de door haar te voeren of voor te bereiden actie als voor de individueele leden
ter bepaling van ieders verantwoordelijkheid.’ Ik moet eerlijk zeggen, dat ik er nooit
van gehoord heb, dat het de bedoeling is dat de commissie-generaal acties voert of
voorbereidt, anders dan in onderhandelingen met de republiek. Voor zoover men
militaire acties op het oog heeft, meen ik dat die zoowel worden voorbereid als
gevoerd door het algemeen bestuur, d.w.z. door den landvoogd.
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Ik betwijfel of het dreigement in de staart op Jonkman wel prettig werkt. Wat er ook
gebeurt, ik wensch in ieder geval aanteekening, dat ik deze laatste alinea niet voor
mijn rekening wensch te nemen. Ja, ja, het is langzamerhand wel duidelijk, welke
de gevolgen zijn van de aanvulling van de commissie-generaal met leden, die op
deze wijze bereid zijn con amore mede te werken tot de verwezenlijking van
Linggadjati! Een ding is echter zeker, ik zal de ruzie niet maken, noch probeeren hen
tot ons standpunt over te halen, doch de keuze laten aan den minister als zijnde de
eenige verantwoordelijke persoon. Trouwens, over aanvulling van de
commissie-generaal gesproken, heb ik dezer dagen van mijn dagboek wel weer eenig
plezier gehad.
Uit een brief van Frans Goedhart, dien ik dezer dagen ontving1., bleek mij dat in
een bespreking van de fractie met een aantal van onze ministers, in antwoord op een
aanval over de benoeming van Posthuma, Lieftinck had opgemerkt dat Posthuma
door mij zou zijn voorgesteld. Dit gaf natuurlijk een niet onaanzienlijk tableau en
Goedhart concludeerde daaruit, dat dit opnieuw een bewijs was, dat ik mijn
medewerkers wel eens wat zonderling uitzocht. Ik herinnerde mij de details van deze
zaak niet precies meer. Dezer dagen zat ik echter nog eens in mijn dagboek te
bladeren, zooals ik dat wel eens een enkelen keer meer doe als ik over een zaak mijn
geheugen wil opfrisschen, en vond op blz. 1032. een verslag van een lunch met
Lieftinck, waarbij wij spraken over de toekomstige ontwikkeling in de
commissie-generaal. Ik schreef daar: ‘Ik begrijp, dat hij in het bijzonder voor de
financieel-economische vraagstukken graag iemand aan de commissie-generaal
toevoegt. Hij noemde den naam van den heer Posthuma, mede-directeur van de
Nederlandsche Bank, een man, die mij zeer aanvaardbaar voorkomt’. Hier blijkt dus
zonneklaar, dat niet ik Posthuma heb voorgesteld, maar Lieftinck. Wel is het juist,
dat ik mij er toen accoord mee heb verklaard op basis van de onderstelling, dat deze
man onze politiek zou ondersteunen. Dat laatste herinnerde ik mij wel in het gesprek
aldus te hebben gesteld. Het zaakje ligt dus eenigszins anders dan Lieftinck in de
Kamerfractie heeft verteld. Dit verhaaltje, zooals het in mijn dagboek staat, is heusch
juist, want dat heb ik onmiddellijk na het gesprek gedicteerd. Ik zou het prettig vinden,
indien Lieftinck een komende gelegenheid gebruikt om deze fout te herstellen. Wel
is hij dan natuurlijk volkomen gerechtigd om er bij te
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zeggen, dat ik deze candidatuur toen aanvaardbaar achtte. Men zal er dan ook wel
bij willen bedenken, dat mij destijds van de latere uitspraken van Posthuma in
particuliere gesprekken nog niets bekend was, en dat ik, indien zulks wel het geval
ware geweest, daar zeer bepaald anders over zou hebben gedachta..
Ik was er eigenlijk alleen maar eens gaan luisteren, omdat Posthuma en De Boer
er naar toe gingen en ik met mijn eigen ooren ook wel eens wilde hooren, wat daar
behandeld werd. Vooral ook de manier waarop interesseerde mij. Ik had al zooveel
verhalen gehoord van onbevredigende besprekingen tusschen Van Mook en
ondernemers, dat ik nu wel eens zelf wilde hooren, waar dit op vast zit. Ik moet
zeggen, dat ik het geheel ten slotte ook niet bevredigend vond, zoowel om de
problemen, die werden gesteld, als om de wijze, waarop deze werden behandeld; om
de wijze, waarop er gesproken en misschien nog meer om de manier, waarop er niet
gesproken werd. Het is duidelijk, dat in den gedachtengang van Van Mook op het
oogenblik een rol speelt de druk, die hier ook van Amerikaansche zijde komt, om
de goederenvoorraden van Java en Sumatra te mobiliseeren en niet uitsluitend via
den smokkelhandel aan Engeland ten goede te laten komen en nog meer aan
Singapore-Chineezen. Aan den anderen kant weet iedereen, dat het een oud plan van
Van Hoogstraten is om een algemeene politiek te voeren, die vergelijkbaar is met
die van de tabaksmaatschappijen, die voor een zacht prijsje hun eigen producten
hebben gekocht en met grove winsten in Amerika van de hand deden, zoodat zij op
het oogenblik ruim in hun geld en vooral in hun deviezen zitten. De andere
ondernemers hebben dit tot heden steeds geweigerd, in de onderstelling dat zij
daarmede hun juridische positie verzwakten. Ik kan dat niet begrijpen, omdat ik meen
dat er bij een betaling van misschien 25 % van de werkelijke waarde altijd de reserve
kan worden gemaakt dat dit een vergoeding voor transportkosten en andere onkosten
is en dat overigens alle rechten blijven voorbehouden. Maar ik ben geen jurist en wil
dus geen absoluut oordeel geven1.. De tabaksmaatschapa. Hieronder is - vermoedelijk omdat de dictaphoon niet ingeschakeld was - een gedeelte van
de tekst uitgevallen. Uit de voortzetting blijkt dat het hier gaat om een bespreking tussen
Van Mook en de ondernemers over de afvoer der ondernemingsprodukten.
1. Op 28 januari 1947 (zie p. 224, noot 1) was de in- en uitvoerregeling afgekondigd, waardoor
de uitvoer van ondernemingsprodukten werd gebonden aan een vergunning. Practisch kwam
dit neer op een blokkade, waardoor in Singapore jegens ons een geprikkelde stemming was
ontstaan en gedreigd werd met een boycot, welke het gevaar meebracht dat deze ook zou
kunnen overslaan naar de rijsthavens Saigon, Bangkok en Rangoon.
Van Britse zijde in Singapore - waar men rekening had te houden met de invloed der Chinezen,
die zich de voordelige smokkelhandel niet gaarne zagen ontgaan - waren voorstellen gedaan
een organisatie in het leven te roepen, welke de uitvoer van produkten uit republikeins gebied
zou legaliseren door afgifte van importpermits. De vraag was nu of men op de Britse
voorstellen al dan niet moest ingaan.
Van ondernemerszijde werd betoogd dat wij het pressiemiddel, dat in de blokkade was
gelegen, niet uit handen moesten geven, daar het legaliseren van de uitvoer nadelig zou
praejudiciëren op de teruggave der ondernemingen aan de eigenaars.
Van Mook daarentegen verweet de ondernemers, dat deze alle risico legden op het
gouvernement. Wanneer een boycot mocht uitbreken en wij hierdoor geen rijst zouden
krijgen, zou dit aan het gouvernement worden verweten. Bovendien achtte Van Mook het
helemaal niet zo zeker dat de ondernemers met handhaving van de huidige blokkadetoestand
beter zouden zijn gediend. Wanneer er voor de Republiek geen uitzicht mocht bestaan op
spoedige uitvoer, zouden de zich daar bevindende voorraden wel eens in handen der bevolking
kunnen verdwijnen.
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pijen zijn echter ook geen kinderen. Wat mij echter het meest bevreemdde en waaraan
ik ten slotte ook uitdrukking heb gegeven, is, dat men op dit oogenblik, nu wij toch
binnen enkele weken voor beslissingen van verre strekking komen te staan, dit punt
ter sprake brengt. Immers, indien Linggadjati geteekend wordt, komt dit geheele
vraagstuk op een andere basis aan de orde. Wordt het niet geteekend en volgt hier
of daar gewelddadige bezetting, dan is een dergelijke regeling evenmin noodig. Het
geheele geval leek mij dus van dit punt uit bezien op het oogenblik verloren tijd.
Er zat echter nog wat anders achter, nl. dat de delegatie, die naar Singapore was
geweest om te trachten daar de markt te bezweren, met een plannetje was terug
gekomen om allen export op Singapore te concentreeren en daar een
contrôle-organisatie met medewerking van de Singapore-autoriteiten op touw te
zetten. Langs dien weg

Wanneer van de opbrengst der produkten 20% ten goede zou komen aan de Republiek en
10 à 15% als commissie aan de Chinese tussenhandel, dan zou 65% ten bate komen van de
ondernemers in de vorm van deviezen, terwijl via de genoemde 20% goederen het land
zouden binnenkomen ten bate der bevolking. Van Mook vond het daarom voor alle
betrokkenen - het gouvernement van Ned.-Indië, de ondernemers en de Indonesische bevolking
- nog niet zo'n slechte transactie, wanneer men tegen een lumpsum van 20% zou afkomen
van alle claims, welke de Republiek ter zake van beheer of onderhoud der ondernemingen
zou kunnen geldend maken.
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zou men dan buiten de grens allen smokkelhandel de kop in kunnen drukken. In de
eerste plaats geloof ik niet aan de deugdelijkheid van die contrôle. De Chineezen
zullen trachten door het laatste gaatje, dat mogelijk is, te kruipen om de grove winsten,
die zij behalen, te behouden. Dat Singapore dit voorstelt, is verder zeer begrijpelijk:
men probeert den handel uit Indonesië zooveel mogelijk over Singapore te leiden in
de hoop dien ook voor de toekomst te behouden, althans voor een gedeelte. Vroeger
is Singapore nl. omslaghaven geweest voor een groot deel van den Archipel en dat
is na den eersten wereldoorlog vrijwel verloren gegaan. Het is dus duidelijk, dat de
Nederlandsche scheepvaart zeer tegen dit plannetje is gekant. Uit de vergadering had
er ook geen mensch een goed woord voor over, ondanks de sterke verdediging door
Mr. Ursone. Het wil mij toeschijnen, dat er wel een oplossing is te vinden door deze
onderhandelingen met Singapore wat sleepende te houden. Laat ons hopen, dat over
een maand de situatie duidelijker zal zijn. Wat de ondernemers echter betreft, had
ik den indruk dat deze heeren ook niet heel ronduit zeggen wat zij er van denken.
Achteraf mopperen zij vreeselijk, maar er zijn slechts enkelen, die hun meening
behoorlijk geven. Van die enkelen is voor mij de heer Bolderhey, directeur van de
H.V.A., de beste.
Vanmorgen had ik Bannier aan mijn bed voor een interessante bespreking, naar
aanleiding van een nota van den heer De Waard van de economische afdeeling van
het departement van overzeesche gebiedsdeelen. Deze nota is voortreffelijk en ik
wil die laten reproduceeren en aan de leden van de commissie-generaal aanbieden.
Voor den heer Posthuma lijkt mij deze nota bepaald fnuikend. In het bijzonder, omdat
deze uitgaat van de stelling, dat het politieke gebaseerd moet zijn op het economische.
In deze nota wordt aangetoond, dat reeds tusschen de twee wereldoorlogen en vooral
tusschen de jaren '30 en '40 de economische verhouding tusschen Nederland en Indië
bezig was zich geleidelijk tot een volstrekt zakelijke relatie tusschen twee betrekkelijk
onafhankelijke economische machten te ontwikkelen. Dat klopt volkomen met onze
gedachte inzake de toekomstige Hooge Commissariaten van Nederland in Indonesië
en van Indonesië in Nederland, die over en weer de eenzijdige zakelijke belangen
behartigen. Het huidige Commissariaat voor Indische zaken is dan als het ware de
voorlooper van het Hooge Commissariaat voor Indonesië en behoort als zoodanig
onafhanke-
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lijk te zijn van den minister van overzeesche gebiedsdeelen. Wij kregen beiden echter
den indruk, dat in het Nederlandsche Kabinet iemand als Huysmans zich eigenlijk
Unie-minister gaat voelen. Het merkwaardige is, dat men er blijkbaar van uitgaat dat
de economische zaken in het algemeen tot het gebied van samenwerking in de
Unie-organen zullen moeten worden gerekend. Wij beiden meenden dat de meeste
economische aangelegenheden in de Hooge Commissariaten zullen worden behandeld,
dat daartusschen een onderling contact zal ontstaan. en dat hetgeen gemeenschappelijk
blijkt te zijn dan pas in de economische Unie-organen terecht komt. Voor
tegenstrijdige economische belangen is in de Unie-organen echter geen plaats. Dat
zou slechts aanleiding tot spanningen geven, omdat dan, zooals ook in het verleden,
Nederland altijd zou streven naar een oplossing, die wel past in een koloniaal stelsel,
maar niet meer in de huidige verhoudingen. Grappig is, dat iemand als Huysmans,
die waarschijnlijk over deze situatie en de aan den gang zijnde ontwikkeling vóór
den oorlog nooit heeft gepeinsd, thans plotseling door de politieke realiseering van
hetgeen op economisch gebied bezig was te ontstaan, is opgeschrikt en toch tracht
de tegenstelling, die er bestaat, tot gelding te doen komen. Over deze materie zal op
den duur nog vrij veel discussie ontstaan.
Deze week schonken wij hier weer eenige aandacht aan de buitenlandsche politiek.
In de eerste plaats door de inzending van een nota-Van Mook - waarmede de
commissie-generaal heeft ingestemd - die het voorstel doet inleidende stappen te
nemen tot het bijeenroepen van een Zuid-Oost-Azië-conferentie. Hier zouden de
herstelplannen voor Birma, Ceylon, Malakka, Indonesië, Indo-China en de
Philippijnen moeten worden besproken tusschen vertegenwoordigers van de nieuwe
regeeringen dezer landen en die van Amerika, Frankrijk, Engeland en Nederland.
De achtergrond hiervan is, dat de belangen van de vier blanke staten weliswaar
verschillen vertoonen, maar dat die in het niet zinken tegenover de tegenstellingen
tusschen Zuid-Oost-Azië eenerzijds en China en India, met Rusland op den
achtergrond, andererzijds. Indien men dan verder bedenkt, dat India een initiatief
ontplooit door de komende Inter Asiatic Relations Conference in Delhi, en dat ook
Australië op het vinkentouw zit en tracht den mooien man te spelen tegenover de
nieuwe regeeringen, dan is het noodzakelijk dat wij niet wachten totdat Australië
een dergelijk initiatief ontplooit, zooals op het
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oogenblik al dreigt. Het spreekt vanzelf, dat men langs den weg der economische
problemen de politieke benadert en, zonder daarover een woord te spreken, de
politieke situatie daardoor toch in belangrijke mate kan beïnvloeden. Ik hoop dat
deze nota op overzeesche gebiedsdeelen niet een maand blijft liggen, aleer deze
buitenlandsche zaken bereikt, zooals het geval was met het voorstel tot de instelling
van de Directie Verre Oosten van buitenlandsche zaken1., en evenmin is het te
wenschen, dat daarna deze nota ergens op buitenlandsche zaken onder een stapeltje
verdwijnt, want daarvoor is zij te belangrijk. Ik hoop dat ook de ministers, die deze
regels eventueel zullen lezen, deze zaak in de gaten willen houden.
Een tweede punt was onze nieuwe gezant in Australië. Merkwaardig was, dat
gisteren Van Mook vertelde, dat hij daarover had zitten peinzen en een particulieren
brief aan Van Boetzelaer had geschreven, waarin hij hem had aangeraden P.J. Schmidt,
thans in New York, als zoodanig te benoemen, omdat dit een man van de Partij van
de Arbeid is, die voor deze functie zeker de bekwaamheid bezit. Het trof merkwaardig,
want juist hadden Sanders en ik het er ook over gehad om denzelfden naam onder
de aandacht van de Nederlandsche autoriteiten te brengen, hetgeen hierbij eveneens
geschiedt. De verhalen, die men hoort uit Australië ten aanzien van den voorganger2.,
zijn zoo bar, dat iets van deze kracht werkelijk niet meer mag gebeuren. De tweede
man, die daar zit, de heer De Ranitz, schijnt bitter weinig beter te zijn. Het kan
natuurlijk best zijn, dat b.v. Drees zich de wilde periode van Piet Schmidt al te goed
herinnert, maar daar zou ik toch tegenover willen plaatsen, dat de man, die in New
York waardig gekeurd wordt om de directie te voeren over de afdeeling Europa van
het secretariaat der Vereenigde Naties, daar blijkbaar toch wel tot het een en ander
in staat wordt geacht. Ik hoop, dat Van Boetzelaer dit advies van Van Mook niet in
den wind slaat en dat ook zijn ambtgenooten, voor zoover mogelijk, daarover
zijdelings eens willen spreken.

Vrijdag 7 Maart, 19.30 uur
Vanmorgen om half twaalf hebben wij vergaderd over het telegram CG 943., waarvoor
Verzijl en Posthuma gisteren een concept

1.
2.
3.

Het filiaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Batavia, zie p. 192.
Van Aerssen Beyeren van Voshol.
Van 7 maart 1947; zie p. 335, noot 1.
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hebben gemaakt. Van Poll had er een paar verstandige wijzigingen in voorgesteld,
die ik direct heb overgenomen, omdat zij ook mijn bezwaren volkomen dekten.
Merkwaardig is, dat Verzijl in zijn gedachten telkens op de stoel van den minister
gaat zitten, zooals ik, geloof ik, al eens eerder heb opgemerkt1.. Ik begin dat
langzamerhand te begrijpen, omdat hij tegen Jonkman en ook tegen Beel heeft gezegd,
dat hij wel ging, maar zich zijn definitief oordeel over de aanvaardbaarheid van zijn
functie voorbehield. Nu had ik oorspronkelijk sterk den indruk, dat dit sloeg op de
verhoudingen in de commissie-generaal. Ik ben er echter nu wel duidelijk achter, dat
het in de eerste plaats de politiek is van het Kabinet, die hij niet vertrouwt. Vandaar
dat hij zich buitengewoon vastklampt aan de verklaring van den minister in de Tweede
Kamer en de afwijkingen, die hij meent te zien in de latere telegrammen en in het
bijzonder in onzen brief van 2 Maart aan de Indonesische delegatie, niet voor zijn
rekening neemt. Ik wilde vanmorgen in dit gesprek deze zaak eens duidelijk en scherp
stellen, want het leek er aanvankelijk op alsof Verzijl meende, dat wij eigenlijk het
heele geval van de interpretatie foutief hadden gehanteerd, toen wij Sjahrir niet
hebben tegengesproken bij zijn bewering, dat discussie toch niet helpen kon over
welke punten dan ook, omdat de minister gebonden was aan het votum van de Kamer2..
Ik heb hem toen den geheelen toestand nog eens uitgelegd, te beginnen met de
stemming, zooals die tijdens de Kamerbehandeling en na de motie-Romme ten
aanzien van de wederzijdsche verbintenis duidelijk bestond, daarbij gesteund ook
door de uitspraak van prof. Romme zelf in een recent gesprek, waarin deze ten slotte
wel de protocol-methode aanvaardde, mits er geen belangrijke materieele verschillen
ten aanzien van den inhoud van regeeringsverklaring en ministerieele redevoering
aan den dag zouden treden3.. Tegenover de Indonesische delegatie bezaten wij bij de
allereerste ontmoeting op 22 Januari, toen wij nog niet in het bezit waren van de ons
toegezegde covering-letter, geen enkele bevoegdheid om de ministerieele stukken
op eenigerlei punt discutabel te stellen. Daarom is, naar mijn opvatting, de theorie,
dat de Indonesische delegatie den tijd tusschen 9 Januari en 2 Maart heeft laten
verloopen zonder haar bezwaren kenbaar te maken, naar onze meening irreëel. Im-
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Zie p. 315.
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mers, het is volkomen begrijpelijk dat zij van haar standpunt hoogstens het
fundamenteele bezwaar tegen de procedure uitsprak, zonder echter op den materieelen
inhoud in te gaan. Immers zelfs de minister zou naar de letter van de
motie-Romme-v.d. Goes van Naters bevoegdheid missen over den inhoud dezer
stukken te discussieeren met als gevolg, dat er een wezenlijk punt aan zou worden
veranderd. In deze positie was het volkomen duidelijk dat de opsomming van
bezwaren door de republiek geen andere beteekenis zou kunnen hebben dan ons de
stof in handen te spelen, op grond waarvan wij zouden kunnen zeggen dat dit toch
niet de moeite waard zou zijn om niet op onze voorwaarden te teekenen1.. Om dit
gevaar te ontloopen, zou de republiek als bezwaren naar voren moeten brengen
allerlei punten, die zij onder andere omstandigheden misschien niet als zoodanig zou
hebben gehanteerd. Aangezien Verzijl vanmorgen weer met diezelfde opmerking
kwam, heb ik hier nog eens uitdrukkelijk den nadruk op gelegd. Ik heb hem verder
verteld, dat de commissie-generaal wel degelijk in telegrafisch verkeer met den
minister is getreden omtrent de vraag op welke wijze wij uit deze impasse zouden
kunnen geraken.
Hetgeen ik vanmorgen echter niet heb verteld en dat toch in dit betoog ook wel
belangrijk zou zijn geweest, is ons telegram CG 63 van 30 Januari2. en het antwoord
CG 5 van den minister daarop van 31 Januari3.. In CG 63 hebben wij, nadat er eerst
in een telegram CG 4 van de minister4. sprake was geweest van allerlei andere
voorwaarden, gevraagd of wij tot onderteekening zouden kunnen overgaan op slechts
twee voorwaarden a de aanvaarding door de republiek van hetgeen in de
regeeringsverklaringen van 10 en 19 December en in de toelichting van de
commissie-generaal werd medegedeeld over de overeenkomst van Linggadjati: b
het uitvaardigen en doen naleven door den opperbevelhebber van de T.R.I. van het
bevel tot staking van het vuren. Daarop verklaarde de minister zich in CG 5 accoord
op de voorwaarden a en b, bovendien accoord met ons verzoek, dat de zakelijke
inhoud van de toelichting en de regeeringsverklaringen voldoende was, met dien
verstande dat mitsdien onze interpretatie der overeenkomst aldus integraal wordt
aanvaard.
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Als men nu dit telegram nog eens overleest, dan zal ook Verzijl kunnen begrijpen
dat wij met den besten wil van de wereld toch eigenlijk onwaarachtige politiek zouden
hebben bedreven, indien wij het zouden hebben voorgesteld alsof er over deze zaak
nog veel viel te praten. Nadat wij op 4 Februari, met het oog op het vertrek van de
Indonesische delegatie voor een ministerraad naar Djocja, den brief tijdig hadden
verzonden, kwam op 14 Februari het afwijzend antwoord. Tenminste, afwijzend voor
zoover de eene voorwaarde betreft. Toch geloof ik dat de commissie-generaal in dit
verband één politieke fout heeft gemaakt en zich heeft laten beïnvloeden door de
verwijten, die ons in de vorige periode zijn gemaakt. Wij hebben nl., om nog iets
achter de hand te hebben, in den oorspronkelijken brief van 4 Februari weggelaten
dat met den zakelijken inhoud kon worden volstaan. Toch is dat een beetje schijn,
want in het systeem om niet alles tegelijk op tafel te leggen en hen de kans te geven
wat af te dingen, hadden wij ondergronds wel laten weten dat wij tot deze formule
bereid en gemachtigd waren. Op 10 Februari hoorden wij intusschen uit de radio de
officieele verklaring van een republikeinsch ministerie, die wij onmiddellijk
doorseinden, waarop wij een eerste weifelend antwoord van de regeering kregen in
CG 8 van 9 Februari1., dat al een reactie was op een eerder door ons doorgeseind
radiobericht. Dat begon wel grappig met de opmerking: ‘Wij blijven uitgaan van Uw
overtuiging, dat Uw toelichting op ontwerp-overeenkomst in overeenstemming met
de door U gevoerde onderhandelingen en dat de regeerings-verklaring daarop aansloot,
zoodat geen sprake van nieuwe Nederlandsche voorstellen.’ M.a.w. als het niet klopt,
dan is het eigenlijk jullie schuld. Ja, ja, dat is een bekende klank voor de
commissie-generaal. Dit mankeerde er nog precies aan. Gelukkig is dat later
weggezakt en, toen wij op 14 Februari ten slotte den officieelen brief kregen, zijn
wij in CG 772. direct met voorstellen bij de regeering gekomen, waaruit de verdere
gedachtenwisseling tot op heden is voortgevloeid. Uit deze mededeelingen kon
Verzijl gelukkig concludeeren, dat de commissie-generaal werkelijk niet anders heeft
kunnen handelen dan zij heeft gedaan. Ik zal hem morgen die paar telegrammen, die
ik vanmorgen niet ter sprake bracht, nog eens laten zien, om hem de situatie duidelijk
te maken. Immers ik wil
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consequent trachten de zaak zoo te spelen, dat, indien het voor een aantal leden der
Commissie tot een conflict komt, dit niet zal gebeuren in de boezem der commissie,
doch tegenover de regeering. Ik heb den indruk, dat er een vrij behoorlijke kans is,
dat het dien kant uit gaat.
Vandaag heeft Verzijl een ontwerp-telegram voor CG 951. gemaakt, waarin hij de
methode-Van Poll bestreed en afwijst. Aan het eind daarvan hebben zij er nog weer
eens op gewezen, dat De Boer, Posthuma en Verzijl geen afwijkingen van den
materieelen inhoud der Nederlandsche interpretatie kunnen aanvaarden. Dat is
eigenlijk een herhaling van wat er in CG 912. al gezegd is, waarin dezelfde heeren er
op wijzen, dat zij de tirade betreffende het financieel-economisch accoord in het
protocol wenschen te handhaven en dat het weglaten zou wijzen op voor hen
onaanvaardbare wijziging in het regeeringsstandpunt. Als men in parlementairen
stijl dergelijke woorden beziet beteekent dit dat, indien de regeering deze alinea toch
weg laat, deze heeren eigenlijk genoopt zijn om af te treden en dat zij anders
eenvoudig een figuur slaan. Dit is waarschijnlijk toch niet regelrecht hun bedoeling;
daarom betreur ik het gebruik van zulke zwaar geladen woorden. Het slot van CG
943., waarin gezegd wordt dat de beslissing zeer dringend is, zoowel voor de
commissie-generaal als zoodanig als voor de individueele leden ter bepaling van
ieders houding, komt uit denzelfden hoek, die blijkbaar opnieuw met de portefeuille
wil rammelen. Indien nu een soortgelijk verhaal in CG 95 nog weer eens op naam
wordt gesteld, dan zal de minister er waarschijnlijk wel achter zijn, dat het niet op
naam gestelde bedekte dreigement uit CG 94 ook niet van Van Poll en van mij
afkomstig is. Ik vond het echter flauw om daarvan aanteekening te verzoeken4.. Wel
is op mijn voorstel het woord ‘verantwoordelijkheid’, dat er aanvankelijk stond,
vervangen door ‘houding’. Immers, de verantwoordelijkheid van de individueele
leden wordt niet bepaald door de vraag of de minister een beslissing neemt, noch
door de vraag welke beslissing hij neemt. Het is de vraag van de houding, die wij
aannemen naar aanleiding van de wijze, waarop de
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minister meent zijn verantwoordelijkheid tegenover de Kamer te moeten dekken.
Als men dit dus alles zoo overziet, dan lijkt het er aardig op alsof de
commissie-generaal op uiteenspatten staat. Toch wordt ook hier de pap nooit zoo
heet gegeten als ze wordt opgediend.
Hoe merkwaardig de menschen toch soms redeneeren, bleek in datzelfde gesprek
van vanmorgen ook weer met Verzijl. In een gesprek met onzen fractie-voorzitter
Van der Goes was deze zaak uitvoerig aan de orde gekomen en had Verzijl
uitdrukkelijk gesteld, dat hij de republikeinen wel degelijk het recht toekende om de
zaak, zooals wij die op tafel leggen, discutabel te stellen. Verzijl voegde er zelfs aan
toe, dat deze meening hem in de oogen van Van der Goes tot het bekleeden zijner
functie geheel acceptabel maakte. Ik vraag mij echter in allen gemoede af wat of dit
theoretische standpunt voor waarde heeft, indien men dan in Batavia eigenlijk de
meening verkondigt, dat iedere afwijking van het oorspronkelijke Nederlandsche
standpunt onaanvaardbaar is. Ik heb maar geen poging gedaan om op deze slak zout
te leggen.

Zondag 9 Maart, 14 uur
Hiernaast is op Zondagmiddag een rijsttafel met 24 gasten en ik lig hier rustig met
een beetje malaria in mijn bed. Alle dingen hebben zoo hun eigen bekoring in het
leven: de rust van het ziek zijn, als het tenminste niet al te beroerd is. Je kunt er van
alles mee van je lijf houden en dat is in dit bestaan niet zoo slecht. Bovendien heeft
het deze dagen het groote voordeel, dat ik mij rustig kan concentreeren op de
problemen, waarvoor wij zijn gesteld.
Gisteravond had ik behoefte om Jonkman eens op te bellen, eigenlijk alleen om
hem te zeggen hoe zeer ik ingenomen ben met de beide redevoeringen, die hij in de
Eerste Kamer heeft gehouden1.. Hoogstens kan ik er bij denken, dat het jammer is,
dat hij dat niet vier maanden eerder heeft gedaan. Ik vroeg hem om wat extra
exemplaren er van, omdat ook in het binnenland voor deze redevoeringen
belangstelling bestaat. Hij gaf ook direct toe, dat zij duidelijk voor consumptie in
die streken bedoeld waren. Het is inderdaad een ver-

1.

Bedoeld worden de beide redevoeringen van 28 februari en 5 maart 1947 tijdens de
behandeling der begroting van het departement van Overzeese Gebiedsdelen. Handelingen
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ademing, dat de minister nu eens niet, zooals in December, alleen gesproken heeft
tegen het Nederlandsche front, daarbij naar buiten eigenlijk weinig blijk gevend van
het bestaan van een internationaal en zelfs ook nog van een Indonesisch front. Nu
was dit volkomen anders. En ik voelde mij bij de lezing van deze redevoeringen
daarom ten zeerste verheugd. Ik heb er ook den indruk aan ontleend, dat Jonkman
nu werkelijk de illusie heeft laten varen dat hij met de oppositie nog tot een verstandig
accoord kan komen. De uitlatingen van de heeren Reyers, Pollema en Algra1. zullen
hem daarvan waarschijnlijk afdoende hebben genezen. Ik hoop dat dit een definitieve
keuze beteekent.
Zoo ooit, dan ben ik nu er van overtuigd dat een vastberaden en in de oogen van
velen eenzijdige politiek de eenige oplossing is om er uit te komen. Nederland
schippert nu al 1½ jaar zonder eenig resultaat. Het vorige Kabinet heeft dit moeten
doen tegenover een onwillig niet op verkiezingen steunend parlement, zooals ook
de Amerikaansche journalist Kain in een gedegen artikel, dat onlangs verscheen,
terecht heeft opgemerkt. Toch neem ik het mijzelf achteraf nog kwalijk, dat wij de
Kamer niet in veel sterkere mate hebben gefrustreerd en het eenvoudig op een conflict
hebben laten aankomen. Hadden wij in Februari 1946 werkelijk doorgezet en bij een
nederlaag de Kamer naar huis gestuurd en verkiezingen uitgeschreven onder het
motto der regeeringsvoorstellen van 10 Februari, onmiddellijk na de stichting van
de Partij van de Arbeid, dan zou Nederland er vandaag waarschijnlijk anders hebben
uitgezien.
Het tweede Kabinet is begonnen met dezelfde fouten te maken, hoewel er minder
noodzakelijkheid voor bestond en er al leergeld was betaald. Eindelijk schijnt nu
Jonkman er de brui aan te geven en ronduit voor zijn meening uit te komen op een
manier, die doet denken aan die, welke bij Logemann gebruikelijk was.
Het is dus geen wonder, dat deze redevoeringen mij verheugden en ik er behoefte
aan voelde om dit Jonkman te zeggen. Dit gesprek leverde voor mij nog weer eens
opnieuw het bewijs, dat Jonkman en ondergeteekende op het oogenblik politiek
voeren langs dezelfde lijn: ook hij wil Linggadjati onderteekend hebben.
Ten aanzien van de mogelijkheden daartoe ben ik echter van
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gisteren op vandaag weer niet optimistischer geworden. Sanders is gisteravond bij
Boediardjo geweest en Boediardjo vanmorgen op ziekenbezoek bij mij. Onze brief
van 2 Maart is voor Sjahrir een teleurstelling geweest, hoe vreemd of het ook moge
klinken. Men zou in normalen Westerschen gedachtengang zeggen, dat zij nu
verheugd zouden zijn de gelegenheid te hebben hun eigen gedachtengang er tegenover
te plaatsen, maar niets is minder waar dan dat. Soekarno heeft blijkbaar de stemming,
die bestaat, vrij goed weergegeven toen hij zei, dat hij vond dat Linggadjati nu vrijwel
uitgegekookt was. Verder praten bracht het gevaar voor aanbranden mee. Dit gesprek
leerde, dat zij maar één ding willen: met de minste moeite Linggadjati onderteekend
te krijgen.
Intusschen had Sanders in het gesprek van gisteravond nog wel een slim idee aan
de hand gedaan, dat door Boediardjo werd geaccepteerd. De republiek is bereid om
de notulen aan de overeenkomst te verbinden. Nu stelde Sanders het zoo voor, dat
de toelichting van de commissie-generaal eigenlijk niet anders was dan het document,
waarin de inhoud van deze notulen in leesbaren vorm is gebracht. Er zou dus voor
de republiek geen bezwaar moeten bestaan om ook de toelichting van de
commissie-generaal onder de notulen te begrijpen. Misschien zouden er dan verder
van Nederlandsche zijde nog een paar punten uit de regeeringsverklaring overblijven,
die in een laatsten covering-letter, die niet langer behoeft te zijn dan één bladzijde,
zouden kunnen worden vermeld. Ook vanmorgen bleek Boediardjo voor deze methode
nog wel te voelen, hoewel hij natuurlijk geen garantie kan geven dat ook zijn baas,
die op het oogenblik nog tot Dinsdag bezig is uit te rusten in Linggadjati, er mede
zal instemmen. De gedachte sluit natuurlijk aan op de wetenschap, die wij reeds
vroeger hadden, nl. dat men tegen de toelichting van de commissie-generaal
betrekkelijk weinig bezwaren had. Boediardjo vroeg wel met belangstelling of de
methode van de vrijwaring tegen aanspraken van de republiek, anders dan uit de
regeeringsverklaring voortvloeit (de methode-Van Poll), heelemaal van de baan was.
Ik heb hem ronduit gezegd dat deze op het oogenblik voor het Kabinet niet
aantrekkelijk blijkt, vooral omdat men dan eerder voor de Kamer terecht moet komen
dan in het geval van een protocol of zooals nu volgens het voorstel-Sanders.
Verder bevestigde dit gesprek mij nog eens, dat het bezoek van Romme aan
Indonesischen kant een uiterst pijnlijken indruk heeft gemaakt. Hij heeft zijn crediet
bij de Indonesiërs door de volstrekte
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negatie van de republiek compleet verspeeld. Ik was er wel bang voor, maar had
eigenlijk nog nauwelijks het idee, dat het zoo erg was als vanmorgen uit dit gesprek
met de rustige figuur, die Boediardjo is, het geval bleek te zijn. Het is inderdaad ook
niet zeer fijngevoelig om door bemiddeling van Van Poll aan Sjahrir persoonlijk te
laten vragen faciliteiten te willen verleenen voor het zenden van de Indonesische
Katholieke-Partijbestuursleden uit Djocja naar Batavia en verder zich van de republiek
niets aan te trekken, ondanks alle prachtige tiraden, die de heer Romme daarover in
de Tweede Kamer heeft ten beste gegeven. Ik meen, dat het argument, dat eerst
Linggadjati geteekend moest zijn, in dit verband niet deugdelijk was en eigenlijk,
juist omdat hij de man van de motie is, nog extra irriteerend werkte. Ook het feit,
dat hij Zondagavond, voor dat hij Dinsdag vertrok, plotseling toch nog wel met
republikeinsche afgevaardigden wilde spreken, kon de zaak niet meer redden. Hij
had Salim willen spreken, maar die lag in het ziekenhuis, en moest toen volstaan met
Tanzil en een paar ondergeschiktere figuren. Bovendien was dit gesprek hoogst
onbevredigend, omdat Romme, naar het verslag van den kant van Tanzil zegt, zeer
uit de hoogte deed, weinig of niets zei en een poging deed om de heeren te laten
praten. Wel, de jongelui zijn heusch slim genoeg om deze houding na vijf minuten
door te hebben.
Verder deed Boediardjo heel aardige verhalen over den gang van zaken in Malang,
waarover in republikeinsche kringen in het algemeen zeer groote voldoening bestaat.
Het K.N.I.P. vertoonde aan inwendige partij-discipline, aan stijl en bekwaamheid
van de afgevaardigden een zeer grooten vooruitgang in vergelijking tot een soortgelijk
congres een jaar geleden. In dit opzicht zijn er nauwelijks enthousiastere
beschrijvingen denkbaar dan die ik gisteravond kreeg van Van Randwijk, die
gistermiddag van zijn tocht naar Malang en Madioen is teruggekeerd. De
beschrijvingen, die hij gaf van de dorst naar kennis en de wijze, waarop die bevredigd
wordt, zijn ook wel buitengewoon. Kinderen van 10 tot 12 jaar had hij les zien geven
in lezen en schrijven aan oudere menschen. De vakorganisaties zorgen voor onderwijs
aan de koelies in de fabrieken. In het kantoor van de textielfabriek Plered was een
afzonderlijke afdeeling voor de vakvereeniging, die belast was met de sociale zorg
en de contrôle op de arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk alles hypermodern, maar Van
Randwijk moest toegeven, dat dit alles niet in evenredigheid was tot het rendement
van de bedrijven. Maar hij had weer ge-

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

351
lijk met zijn opmerking, dat al deze dingen toch ook weer een geweldig élan ten
gevolge hebben.
Ik heb met hem nog eens overlegd over de manier, waarop men deze dingen nu
in Nederland moet brengen. Het is immers afschuwelijk, dat men zoo weinig van de
situatie in het algemeen wil begrijpen.
Ik kreeg vandaag een brief van Mansholt1., die mij door Palar bezorgd werd. Het
is een beschouwing, die voor mij zeer verhelderend is, maar niet in elk opzicht
opwekkend. Hij schrijft: ‘Al met al is jouw positie moeilijk. En hoe langer hoe meer
vrees ik dat de regeering in den Haag van de werkelijkheid in Indonesië vervreemdt!
Misschien ook Jonkman’. In dezen zin zit een kern van waarheid, zij het ook dat ik
er een paar aanteekeningen bij plaats. Of de afstand voor de regeering als geheel nu
zooveel grooter is geworden dan in de October-November-periode betwijfel ik. Ook
toen begreep de meerderheid niet wat er aan de hand is. Of zij het tijdens onze
besprekingen beter is gaan begrijpen, betwijfel ik eerlijk gezegd nog wel. Of zij nu
verder is afgedreven, zal waarschijnlijk meer afhangen van hetgeen hier dan van
hetgeen in Nederland gebeurt. In Nederland gebeurt nl. in den geest waarschijnlijk
niet al te veel en hier van republikeinsche zijde beteekent langer dralen het al meer
ondergraven van het nog aanwezige vertrouwen en het, ook bij de besten, optreden
van misnoegen en teleurstelling over den gang van zaken. Of er bij Jonkman een
vergrooting van den afstand optreedt, betwijfel ik eigenlijk. Mijn indruk is, vooral
uit zijn laatste redevoeringen en uit onze telefoongesprekken, dat hij de werkelijkheid,
die hier speelt, een beetje dichter nadert. Helaas wat laat. Het maakt in de republiek
na de redevoeringen van 10 en 19 December natuurlijk een vreemden indruk, indien
de minister nu in de Eerste Kamer zegt: het was achteraf bekeken misschien beter
geweest, indien wij op 15 November maar hadden geteekend in plaats van
geparafeerd2.. Van een tactisch standpunt is er voor deze uitlating iets te zeggen, maar
hij vergeet waarschijnlijk, dat zulk een uitspraak ook een andere reactie mogelijk
maakt. In ieder geval ben ik het volkomen eens met Mansholt, dat de ministers van
de Partij van de Arbeid op den buitengewonen ministerraad, die nu jl. Vrijdag moet
zijn gehouden, scherp naar voren brengen dat Linggadja-

1.
2.

Gedagtekend 5 maart 1947.
Handelingen der Staten-Generaal 1946-1947, Eerste Kamer, p. 467, 2e kolom.
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ti spoedig onderteekend moet zijn, hoe dan ook, met protocol of door openlaten van
aanvaarding der door ons gegeven interpretatie.
Van Palar hoorde ik het een en ander over den gang van zaken in de partij ten
aanzien van het Indonesische vraagstuk. Ik moet zeggen dat ik dit alles niet heelemaal
onbevredigend vond, integendeel. Men begint een al straffer standpunt in te nemen,
naarmate het gevaar voor een anderen gang van zaken nadert. Ook hierin is Nederland
een beetje laat, want Palar en ik waren het er roerend over eens, dat de Maasbode
gelijk had, toen deze krant schreef, dat bij de aanvaarding der motie-Romme-Van
der Goes de Partij van de Arbeid onder het juk van de Katholieke Volkspartij was
doorgegaan1.. Op het oogenblik verzet de partij zich en ik hoop dat men dat in deze
dagen met alle energie zal volhouden, want het gaat nu inderdaad om principieele
beslissingen. Wanneer het Kabinet thans niet het standpunt inneemt, dat Mansholt
in zijn brief formuleerde, maar vasthoudt, dan gaan wij automatisch den weg van
het geweld op. Laat niemand zich daarover eenige illusie maken. Het staat voor mij
als een paal boven water, dat de republiek op het oogenblik niet meer tot een
wezenlijke wijziging van standpunt bereid is.
Ook Van Mook heeft vandaag zijn hart eens uitgestort over den gang van zaken
met de commissie-generaal in een nota, omdat er volgens hem zou zijn gebleken dat
er tusschen sommige leden der commissie en hem een belangrijk verschil van
instelling bestaat ten opzichte van de beteekenis der ontwerp-overeenkomst van
Linggadjati, die zich demonstreert in de uiteenloopende waarde, die wordt gehecht
aan juridische formuleeringen en interpretaties in en om de ontwerp-overeenkomst.
Het is volkomen duidelijk, dat dit een verhaal is, gericht tegen Verzijl en Posthuma.
Van Poll zei het vandaag in wat eenvoudiger woorden dan in de nota, toen hij
opmerkte: ‘De hemel beware ons voor de deskundigen’. Natuurlijk laat Van Mook
er op volgen, dat het bij hem niet in het algemeen is een zekere weerstand tegen
juridische formuleeringen. Er zijn omstandigheden, waaronder hij deze zeer op prijs
stelt en weet te waardeeren. Zijn strijd gaat dan ook om het verschil in beoordeeling
van de omstandigheden. Tusschen de regels van het betoog, waar ik het van harte
mee eens ben, blijkt dan duidelijk te lezen dat de heeren, die langs deze lijnen
redeneeren, in den grond de overeen-

1.

Het artikel getiteld: Linggadjati een succes der K.V.P., kwam voor in het nummer van 4
februari 1947.
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komst toch eigenlijk niet willen, omdat men er eenvoudig vanuit gaat, dat aan de
overzijde slechts kwade trouw in het spel is. Het teekent het groote verschil in de
snelle toenadering tot 15 November en het omgekeerde proces na dien tijd. Hij begint
de laatste alinea dan aldus: ‘Om deze redenen kan ik op dit oogenblik, met betrekking
tot de ontwerp-overeenkomst, alleen belangstelling hebben voor de zeer algemeene
lijnen, waarover wij het met een deel van de republiek of met een deel van de
Indonesische nationalistische wereld nog eens kunnen blijven of worden en lijken
mij discussies over verder gaande details, waarborgen, interpretaties of aanvullende
bepalingen alleen een verdere vertraging op te leveren, die voert tot een open oorlog,
waarbij wij, met de beste bedoelingen, hen tegen ons krijgen en daardoor den weinigen
steun, dien wij internationaal hebben, geheel zullen verspelen. In zulk een oorlog,
aangenomen zelfs dat wij hem financieel en economisch ten einde kunnen voeren,
zullen de meeste grondslagen voor een duurzame samenwerking verdwijnen. Aan
onze zijde zou hij de oude, koloniale gevoelens, die nog verre van verdwenen zijn,
krachtig doen herleven. Aan Indonesischen kant zal het vertrouwen in ons, bij het
politiek bewuste deel der samenleving, vrijwel verdwijnen. Zulk een oorlog, op deze
wijze begonnen, beteekent het einde van Linggadjati, wat ook de regeering moge
verklaren’. Hier staat het kort en duidelijk.
Ik ben benieuwd wat de heeren er bij denken en nog nieuwsgieriger naar wat zij
er van zeggen. Van Posthuma staat voor mij op het oogenblik in ieder geval vast,
dat hij behoort tot die groep, waarvan ook Mansholt schreef, dat zij zoo wenschen
te manoeuvreeren in Indië, dat wij in een positie geraken, dat wij in ons ‘recht’ zouden
zijn, indien wij tot gewelddadige bezetting zouden moeten overgaan. Dit streven
acht ook hij terecht uiterst gevaarlijk, des te gevaarlijker omdat ook in den
ministerraad die voorstelling van zaken nogal eens boven tafel komt, nl. dat wij
slechts hebben te zorgen, dat wij internationaal sterk staan en het recht aan onze zijde
hebben, indien het zoover is, dat wij er op los moeten slaan. Men spreekt dan nog
van recht, helaas. Kijk, niet dat ik er niet op let, dat wij geen dingen doen, die ons
in een verkeerde positie plaatsen, maar ik vind dit als uitgangspunt van een politiek,
die toch eigenlijk aan samenwerking volgens Linggadjati niet gelooft en in zijn
achterhoofd altijd de gewelddadige bezetting herbergt, eenvoudig afschuwelijk. Hier
is voor mij van een con amore aanvaarden van Linggadjati niet de minste sprake
meer. Het is volkomen in tegenstelling met de politiek,
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zooals die klinkt uit de redevoeringen van den minister in de Eerste Kamer. Zal men
straks bij de uitbreiding van de commissie-generaal uit deze redevoeringen werkelijk
de consequentie trekken?

Woensdag 12 Maart. 21,30 uur
Vanavond spreekt Van Mook voor 400 officieren. Voorlichting dus op het hoogste
niveau. Het zou voortreffelijk zijn, indien ook in deze sfeer de hoeveelheid
vooropgezette meeningen en vooroordeelen niet zoo overweldigend groot was. Nu
vind ik het eigenlijk een riskante onderneming. Het kan zijn, dat het lukt, maar ik
beschouw Van Mook, zooals ik hem nu in vergaderingen heb leeren kennen, wel als
een scherpzinnig man, maar zeker niet als een redenaar en een slagvaardig debater.
Vaak agressief uit een soort verlegenheid.
Bovendien is het voor mij de vraag of ook van dezen avond niet, als van zoovele
dingen, gezegd moet worden: te laat. Ik heb den indruk, dat alles bezig is zich toe te
spitsen. Ik zit hier deze week op mijn kamer en lig grootendeels in bed, maar ik moet
eerlijk zeggen, dat ik het soms waardeer in de rust van deze hooge blanke kamers te
kunnen verkeeren in plaats van te midden van tot het uiterste geprikkelde menschen.
Heb ik daarom op het oogenblik die wonderlijke rust in mijzelf, die mij er bijna toe
brengt om te gelooven dat de menschen, die ik rondom mij zie, niet in staat zijn de
fataliteit, die zij gedeeltelijk zeker niet verlangen, van zich af te wentelen?
Vanavond kwam De Boer bij mij binnen, toen ik alleen was. Ik zat toevallig achter
mijn bureau. Hij viel naast mij op de vensterbank neer met het hoofd in beide handen
en zeide: ‘Ik houd het niet meer uit, dit is verschrikkelijk’. Inderdaad geloof ik, dat
beide uitspraken juist zijn. Ik heb een lang gesprek met hem gehad en halfweg kwam
toevallig Van Poll binnen en was het oude driemanschap weer bij elkaar en het was
merkwaardig hoe na een openhartig gesprek, waarin wij nog eens scherp analyseerden
hoe alles gekomen was, zooals het is, de oude sfeer tusschen ons toch weer
terugkeerde. Ik heb De Boer uitgelegd, dat ik een van de grondslagen van zijn conflict
zie in het feit, dat wij in de October-November-periode met vereende krachten bezig
zijn geweest met een stuk scheppend werk, dat in worsteling geboren is en waarin
op 15 November de beide betrokken partners absoluut een zeker geloof hadden. Wij
waren het er over eens, dat, indien wij toen gezamenlijk in hetzelfde tempo zouden
hebben doorgewerkt zonder onderbreking, er thans in dit
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land al dingen tot stand zouden zijn gebracht, die een groot gedeelte van de critici,
zeker in de Nederlandsche gemeenschap hier, tot zwijgen zouden hebben gebracht.
Maar het heeft niet gekund. Alle knappe menschen met elkaar, die hun verachting
uitspraken over het dilettantenwerk van Linggadjati, hebben deze ontwikkeling de
voet dwars gezet.
In het Nederlandsche parlement heeft Nederland een hooge borst opgezet en zich
waarschijnlijk boven zijn krachten opgeblazen. De commissie-generaal is zoodanig
beklad en belasterd, dat wij ons prestige tegenover de Indonesiërs als college hebben
verloren en alleen nog maar wat persoonlijk crediet over hebben. Nederland laat ons
immers toch in ons hemd staan? Wij zijn teruggekeerd in een positie, waarin wij
chapeau bas konden spelen naar den kant van Den Haag en helaas ook tegenover de
Indonesische wereld, die zich op het oogenblik allerlei dingen meent te kunnen
permitteeren, waarvan op 15 November geen sprake was. Gani permitteert zich op
het oogenblik een toon, die nergens op lijkt. Van scheppend werk is geen sprake
meer, alleen van afwachten en lijdelijk toezien hoe aan weerskanten alles verglijdt.
Dat is het wat in wezen De Boer niet kan verdragen, dat is het wat hem toch
waarschijnlijk dezer dagen er wel toe zal brengen het bijltje er bij neer te leggen. Dat
hij daarbij door het spreken met allerlei menschen, die ook met de zaak verlegen
raken, bovendien nog een stuk van zijn rust en evenwicht kwijt raakt, blijkt duidelijk
en de beide nieuwe heeren doen er verder evenmin goed aan. Neen, het is een
afschuwelijke situatie en toch was dit gesprek met de oude club in volstrekte
vriendschappelijke vertrouwelijkheid weldadig. Maar met De Boer heb ik werkelijk
te doen. Dit geheele psychologische proces is gemakkelijk genoeg te begrijpen, maar
daarmee is het conflict niet opgelost. Hoe verward alles is, blijkt wel uit het feit, dat
hij nu alleen nog maar uitweg ziet in den weg, waarin hij in October-November niet
het minste geloof had.
Van Mook kwam gisteravond bij mij zijn nood klagen over het feit, dat twee van
zijn departementsdirecteuren, nl. Gieben en Van Hoogstraten, zich er over beklaagden
dat er allerlei willekeurige acties van commissarissen-generaal persoonlijk uitgaan,
die het beleid van de Indische regeering doorkruisen. Posthuma voert gesprekken
metallerlei ondernemers, waarin hij hen steun toezegt tegenover het standpunt van
de Indische regeering. Hoe dwaas de verhoudingen dan worden, bleek b.v. uit het
feit dat de heer Den Hertog, directeur van de In-
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ternatio, den heer Van Hoogstraten opbelde en vroeg om een onderhoud. Hij vroeg
er tevens bij of het goed was, dat hij de heeren Posthuma en De Boer meebracht.
Indien men dan verder bedenkt, dat in het begin de heer Posthuma weigerde met den
heer Van Hoogstraten te spreken, zoolang deze niet eerst zijn opwachting bij hem
zou hebben gemaakt, dan zijn nu door een dergelijke introductie van
commissarissen-generaal door een ondernemer bij den directeur van Economische
zaken de verhoudingen toch wel eenigszins verschoven. Trouwens, dergelijke acties
zijn ook in strijd met onze instructie. Het naar buiten optreden van de commissie-leden
kan slechts in opdracht van de vergadering geschieden1. en over de richtlijnen moet
daar eerst een besluit worden genomen. Van Mook heeft vanmorgen een vrij
principieele nota omtrent deze werkwijze ingediend, zich daarbij beroepend op de
instructie van de commissie-generaal. Ik zal die de volgende week, na den terugkeer
van Van Mook uit Pontianak, in een vergadering ter sprake brengen. Dat kan ook
nog wel weer eens een beetje pijn geven.
Misschien behoeft het tegen dien tijd ook niet meer. Het wordt immers al
duidelijker, dat er een groote kans is, dat Linggadjati zoodanig onderteekend wordt,
dat deze heeren een benoeming tot commissaris-generaal niet meer zullen kunnen
aanvaarden. De heer en mevrouw Van Poll hebben gisteren gegeten bij den heer en
mevrouw Posthuma in Hotel des Indes. Natuurlijk is daar ook over de zaken
gesproken. Van Poll is er nu volkomen zeker van, dat Posthuma vierkant tegen
Linggadjati is. Hij heeft nadrukkelijk en met zooveel woorden gezegd, dat hij vindt,
dat wij in dit land de baas moeten blijven. Afgezien van het feit, dat deze man dus
zeker niet con amore achter Linggadjati staat, kan hij ook nog als bewijsstuk worden
aangevoerd voor al diegenen, die willen ontkennen dat er nog voorstanders van het
koloniale systeem in Nederland zijn overgebleven. De eerlijkheid, die in zulk een
uitspraak ligt opgesloten, kan ik waardeeren, maar het is zonder meer duidelijk, dat
Posthuma in dit land, indien Linggadjati onderteekend wordt, onaanvaardbaar is.
Wordt er niet onderteekend en komt er oorlog, dan is hij hier niet noodig.
Van Poll heeft vandaag Beel in een brief mededeeling gedaan van deze houding
van Posthuma, zoodat het Kabinet er straks de consequenties uit kan trekken. Het is
anders wel een zuur geval voor het

1.
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Kabinet. Waarschijnlijk zullen zij echter niet in de pijnlijke situatie komen, dat zij
hem terug moeten laten gaan, want, indien het Kabinet beslist dat er, óf nieuwe
onderhandelingen moeten worden gevoerd, óf de methode-Van Poll wordt aanvaard,
dan lost m.i. dit probleem zichzelf op. Verzijl heeft vandaag al een telegram gezonden
aan zijn vrouw, dat zij 18 Maart maar niet moet komen, want dat zij elkander anders
misschien onderweg zullen tegenkomen.
Verder belde vanavond Van Mook op of Sanders naar Boediardjo wilde gaan met
een laatste waarschuwing, dat de toestand in de Sidoardjo-delta onhoudbaar is
geworden en dat wij geen genoegen kunnen nemen met het lijdzaam wachten totdat
aan republikeinsche zijde al dan niet maatregelen worden genomen. Sanders was er
niet, vandaar dat ik De Visser heb gevraagd naar Boediardjo te gaan om hem deze
boodschap over te brengen. Teruggekomen, vertelde De Visser mij dat Boediardjo
was begonnen met te zeggen, dat morgen generaal Oerip hier zou komen ter
bespreking van de kwesties over de demarcatielijnen, zoodat die dan met hem zouden
kunnen worden besproken. Gelukkig heeft De Visser gezegd, dat dat zonder
perspectief was, dat er nu genoeg was gepraat en dat er nu spijkers met koppen
moeten worden geslagen. Boediardjo heeft toen beloofd met generaal Oerip, die toch
over dit gebied gaat, omdat thans alles tot militair gebied is verklaard, nog in Djocja
te zullen telefoneeren, vóór hij 's avonds naar Batavia zou vertrekken. Ik hoop, dat
dit gelukt is. Het is ook van de republiek een uitermate stomme politiek. Wanneer
wij aanbieden om te helpen bij het voorkomen van deze catastrophe, dan zouden zij
toch verstandig doen dit aan te nemen. Op deze wijze spelen zij alleen de
geweldaanbidders van onzen kant in de kaart.

Donderdag 13 Maart 1947, 12.45 uur
De tegenstellingen spitsen zich hoe langer hoe sterker toe. Vanmorgen zat ik rustig
met Sanders het een en ander te overleggen, toen Posthuma, Verzijl en De Boer met
een opgewekt gezicht mijn kamer binnen kwamen zeilen met het telegram CG 301.
in hun handen. Nu is dat telegram weer alles behalve duidelijk en rechtlijnig. Het
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sluit aan op CG 941., maar over het protocol van CG 91 en 922. wordt in alle talen
gezwegen. Samkalden stuurde mij vanmorgen van zijn bed, waarin hij met geelzucht
ligt, bij wijze van mop een telegram-ontwerp, dat luidde: ‘Uit Uw CG 30 is
gedachtengang herhaal gedachtengang ministerraad ons duidelijk, doch wij hebben
behoefte aan Uw beslissing herhaal beslissing’. Dat is heel aardig aangevoeld en dat
bleek ook wel uit de reactie van de drie heeren. Jonkman had als van ouds weer naast
elkander gezet de politieke, de militaire en de economische overwegingen. Bij de
militaire wordt populair de gedachtengang gevolgd: indien jullie blijven schieten,
moeten ook wij militair ingrijpen. Bij de economische wordt gezegd, dat wij op
korten termijn regelingen moeten tot stand brengen, die in de directe behoeften
voorzien en verder een regeling voor den im- en export en een algemeene
financieel-economische regeling moeten treffen. Indien dat niet gelukt, dan moeten
wij zeggen dat Nederland zich deze zaken langs eigen wegen zal verschaffen, hetgeen
dus ook oorlog beteekent. Men kan zich voorstellen, welk een verheugd gezicht
Posthuma hierbij trok. Toen ik wees op punt E3. in de politieke opsomming, zei Verzijl
met een heel glunder gezicht: ‘Ja, maar wij hebben den datum van 15 Maart gesteld,
de regeering heeft dat aanvaard, dus de republiek heeft nog maar één dag den tijd,
terwijl het volkomen zeker is, dat dit geen bevredigend resultaat oplevert’.
Ziedaar de gedachtengang van de heeren. Hieruit sprak duidelijker dan uit wat
ook de volstrekte onwil om tot de onderteekening van Linggadjati te geraken. Ik heb
het gesprek afgesneden en gezegd, dat wij er om vier uur in een vergadering van de
commissie-generaal wel op terug zullen komen. Van Mook spreek ik voor dien tijd
nog. Die had vanmorgen Warners en Spoor bij zich over de Soerabajageschiedenis,
die ook zonder eenigen twijfel aanleiding geven zal tot moeilijkheden en waar twee
standpunten tegenover elkaar zullen komen te staan.

1.
2.
3.

Zie p. 335, noot 1.
Zie p. 333.
Dit punt luidde a.v.: ‘Indien Indonesische delegatie dezen weg onbegaanbaar mocht achten
[d.w.z., indien zij mocht weigeren om eventuele bezwaren tegen onze interpretatie op te
geven] ware haar te vragen hoe zij zich denkt tot onderteekening te komen, rekening houdende
met door ons noodzakelijkerwijze gegeven en oprechte interpretatie’.
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Zaterdag 15 Maart 1947, 12.30 uur
Vandaag is het de dag, waarop wij volgens onzen brief van 2 Maart Linggadjati
hadden willen teekenen. Het is er ver vandaan! Ik zie den toestand uiterst somber in
en, ondanks het gebruik van alle middelen, is er nog geen uitzicht op verbetering.
Donderdagmiddag hadden wij vergadering van de commissie-generaal, waarin Verzijl
er op aandrong om direct een bespreking te houden met de Indonesische delegatie,
daarin gesecundeerd door Posthuma. Ik heb dat ronduit geweigerd en gezegd, dat ik
dat ook niet zou doen, wanneer enkele leden hierop zouden staan. Dat ging een beetje
hard tegen hard en, naar de motiveering gevraagd, heb ik opgemerkt, dat ik het
onwaardig vind om, alvorens zij antwoord op onzen brief van 2 Maart hebben gegeven
en de termijn is verstreken, de heeren achterna te loopen. Gelukkig sloot ook De
Boer zich hierbij aan.
Er werd in deze vergadering ook nog het gesprek aangeroerd, dat Verzijl den
vorigen avond met Sanders had gevoerd over de notulen van de bespreking van 7
Maart. Deze waren niet gemaakt en het had de achterdocht van Verzijl blijkbaar
opgewekt, dat de door Weisglas gemaakte notulen van de 58e vergadering door dezen
aanvankelijk waren voorzien van het opschrift ‘59e’, dat later was veranderd in ‘58e’.
Verzijl heeft toen blijkbaar gedacht, zooals hij tegen Sanders ook zei, dat de notulen
van die vergadering van 7 Maart waren ‘weggemaakt’. Daarbij ging hij zoover te
insinueeren, dat dit zou zijn gedaan op instigatie van Van Mook. Dat hij op deze
gedachte kwam, was, omdat hij juist Van Mook had willen vastnagelen op de
uitspraak, dat hij in de Singapore-affaire1. geen beslissingen zou nemen, alvorens de
commissie-generaal daarin te hebben gekend. Ik heb in die bespreking ronduit
gevraagd hoe Verzijl aan dit in het college ongewone wantrouwen kwam en kreeg
toen te hooren, dat hij van vier verschillende menschen in het secretariaat over het
ontbreken van deze notulen vier verschillende antwoorden had gekregen. Toevallig
had hij dit gevraagd aan meisjes, die van deze zaak volkomen niet op de hoogte
waren, waarvan de eerste de secretaresse van Posthuma2. is, die eigenlijk heelemaal
niet in het secretariaat is opgenomen. Hij had dit echter verzuimd te vragen aan
Sanders en aan Samkalden, de menschen, die bij deze bespreking aanwezig waren
geweest. Het is mij gelukt hem dit volkomen duide-
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lijk te maken, waarbij hij zich ten slotte ook heeft neergelegd. Ik vind het anders vrij
miserabel, dat een van de leden met een zoo groote hoeveelheid achterdocht uit
Nederland hier is aangekomen, dat hij zulke dingen voor mogelijk houdt.
Intusschen is het natuurlijk wel duidelijk, dat er van ondergrondsch contact, dat
bestaat en ook in de pers wordt gesuggereerd, gebruik wordt gemaakt om te trachten
tot een bevredigende behandeling van zaken met de Indonesiërs te geraken. Dit loopt
door bemiddeling van Sanders en van Boediardjo en voor een gedeelte regelrecht
tusschen Sanders en Sjahrir. Verder is ook de aanwezigheid alhier van Palar, die aan
republikeinsche zijde uitstekende contacten heeft, van groot nut. Ik geloof niet, dat
alle heeren deze ondergrondsche contacten op hun juiste waarde weten te schatten
en het bestaan er van toejuichen. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik dit echter samen met
Van Poll op onze verantwoording speel. Ook Van Mook, die op het oogenblik in
Pontianak zit, is hiervan op de hoogte. Hij had trouwens aangeboden om er langs
zijn eigen kanalen voor te zorgen, waarop de commissie-generaal geen enkele critiek
kan uitoefenen, en desnoods was hij bereid zelf met Sjahrir te gaan praten.
Het slot van alles is geweest dat gisteravond Sanders twee uur lang tot half twaalf
toe met Sjahrir heeft gesproken, maar voorloopig zonder resultaat. Wij zouden hem
graag een voorstel uit de handen peuteren, dat neerkomt op de methode-Van Poll of
op de aanvaarding van de toelichting van de commissie-generaal als leesbaar gemaakte
notulen, aanvaard door beide partijen. Het is echter volkomen duidelijk, dat het
psychologisch oogenblik thans zoo slecht is als maar eenigszins denkbaar. Van
buitenlandsche zijde, in het bijzonder uit Azië, krijgt de republiek allen mogelijken
steun. Er landde gisteren een vliegtuig van de Philippijnen, dat 2 ton kinabast
uitvoerde en er komt er dezer dagen nog een, dat de Indonesische delegatie naar het
Aziatisch Congres in New Delhi zal transporteeren1.. Vandaag was er een bericht,
dat er een vliegtuig uit Egypte was geland met den Egyptischen consul-generaal aan
boord. Dit gaat alles thans door de lucht, d.w.z. door de achterdeur, zonder dat wij
er eenige contrôle op kunnen uitoefenen. Het is duidelijk, dat de republiek zich sterk
voelt. Zij kennen zonder eenigen twijfel, al was het alleen maar uit de rede van Stikker
uit de Eerste Kamer2.,
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onze economische zwakheid; zij kennen die zonder twijfel echter ook via kanalen
alhier. Men heeft aan republikeinsche zijde in het algemeen het gevoel, dat het in
het binnenland goed gaat. Men gaat daar de nieuwe oogst tegemoet en dan is er
voedsel genoeg.
Hoofdzaak is echter dat de vertrouwenscrisis, die in het binnenland enorme
afmetingen heeft aangenomen, helaas ook schijnt te zijn overgeslagen op den geest
van een man als Sjahrir, wanneer hij tegen Sanders zegt dat er een zoo enorme onwil
aan Nederlandsche zijde is om deze zaak loyaal uit te voeren, dat hij er ernstig aan
twijfelt of men, ook al onderteekent men op het oogenblik, het militaire conflict
straks zal kunnen vermijden. Hij vreest dat het alleen maar uitstel van executie
oplevert, op grond van den enormen onwil aan onzen kant. Ik vind het wel
buitengewoon droevig, dat alles zoo ontzettend vergleden is. Sjahrir vreest, hoewel
hij volgens Sanders beslist nog naar een oplossing blijft streven, dat verdere concessies
hem het vertrouwen zelfs van zijn eigen partij zullen kosten. De weerstand tegen
iederen stap verder schijnt van dien kant even groot te zijn als aan onzen kant het
geval is. Het Dagblad1. wijdt er vandaag een hoofdartikel aan en weet er kennelijk
ook geen raad mee, want zij zeggen, dat, wanneer de Indonesiërs op hun stuk blijven
staan, dat zij slechts het naakte Linggadjati wenschen te onderteekenen, men dan
naar een middel moet zoeken om het toilet, dat Romme en Van der Goes van Naters
voor dit accoord hebben geschapen om zijn de meerderheid van het Nederlandsche
publiek afstootende naaktheid te bedekken, zonder al te veel gerucht weer in de kast
te bergen. Ja, en dan volgt er verder op een tirade, dat dit voor de Nederlandsche
volksvertegenwoordiging toch eigenlijk onmogelijk is zonder haar prestige in
belangrijke mate te verliezen.

15 Maart 1947, 19 uur
Ik zie een heel klein gaatje. Het lange gesprek van Sanders met Sjahrir schijnt
gisteravond op laatstgenoemde volgens Boediardjo toch grooten indruk te hebben
gemaakt. Sanders heeft nu een concept van een brief, waarin natuurlijk de afwijzing
voorkomt van den gedachtengang van onzen brief van 2 Maart. Ik had niet anders
verwacht, maar waar het om gaat is de alinea, waarin zij de opening geven. Deze
wijst in de richting van de methode-Van Poll. Ik acht
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dit op het oogenblik ook inderdaad de eenige en laatste kans. Indien het Nederlandsche
Kabinet deze niet grijpt, dan wordt het hier zonder eenigen twijfel oorlog en heeft
de aanwezigheid van de com-commissie-generaal hier te lande niet langer beteekenis.
Vanavond laat gaat Sanders de redactie nog even bespreken en hoopt dan den brief
mee te brengen. De oplossing zal dan moeten worden gevonden door een aanteekening
op de overeenkomst, die wij dan morgen met Van Poll zullen ontwerpen en naar Den
Haag seinen.
Overigens een lange vergadering hedenmiddag, op verzoek van Posthuma en
Verzijl. Deze beide heeren hadden een ontwerp-telegram, dat er op neer komt dat er
nu toch geen land meer met de Indonesiërs te bezeilen is en dat de maatregelen,
beschreven in CG 781., nu maar moeten worden genomen. Dit beteekent, dat zij de
regeering regelrecht adviseeren tot het voeren van oorlog. Er is nog eens uitvoerig
heen en weer gepraat over de perspectieven en de grondslagen. Ik heb mij af en toe
een beetje geërgerd over de lichtvaardigheid, waarmee deze beide heeren, die de
Indonesiërs nauwelijks kennen, over dit volk spreken, maar ik heb mij er bitter weinig
bij opgewonden, heel weinig gezegd en ten slotte de opmerking gemaakt, dat de
standpunten zoover uiteen liggen, dat er toch geen mogelijkheid bestaat elkander te
overtuigen. Het is dus beter het ook niet te probeeren en daar veel tijd en energie aan
te verspillen.
Vandaag een stelletje telegrammen, waar wij ook niet veel wijzer uit konden
worden. Jonkman suggereert in CG 352., dat wij, in afwachting van de onderteekening,
op grond van wederzijdsche bereidheid tot samenwerking maar vast op practisch
gebied moeten gaan beginnen. Dit is een volstrekte onmogelijkheid: de
vertrouwenscrisis is zoo sterk, dat deze basis voor de samenwerking alleen hersteld
kan worden door de onderteekening en dan nog zal het, door al wat er is gebeurd,
een reusachtige toer zijn.
Merkwaardig is ook de vraag in CG 363. om het resultaat van de studie-Verzijl
over de methode-Van Poll. Deze is immers op 8 Maart in CG 954. al toegezonden.
Een vroolijke noot was in dit geval dat, toen Van Poll deze opmerking tegen Verzijl
maakte, deze antwoordde: ‘Als het telegram ten minste niet achtergehouden is’. Of
dit alleen maar een vroolijke noot is, betwijfel ik. Hij schijnt be-
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zield te zijn door een enorm wantrouwen tegen al hetgeen hij hier ontmoet. Het lijkt
mij een vrij slechte basis om daarop een samenwerking met de Indonesiërs te bouwen.

Maandag, 17 Maart 1947, 16.30 uur
Na Zaterdagavond is er vrij veel gebeurd en er zijn twee dagen vol emoties verstreken.
Zaterdagavond om vijf minuten voor twaalf kwam Sanders onze slaapkamer binnen
en maakte mij wakker met de mededeeling: ‘Het is in orde, ik heb den brief. Het is
zoo ver’. Natuurlijk het bed uit en ik zal dit oogenblik niet gauw vergeten. Sanders,
van wien de spanning en de vreugde gelijktijdig afstraalden, meer dan vermoeid,
wees er met voldoening op dat de tekst van de alinea, die de opening geeft voor een
oplossing, nog wat beter was uitgevallen dan aanvankelijk de bedoeling van Sjahrir
was geweest. Twee lange gesprekken met Sjahrir en Boediardjo hebben dit resultaat
ten gevolge gehad. In het telegram CG 1041. spreken wij over officieuze contacten.
Inderdaad, maar wel efficient en met groote bekwaamheid door den tusschenpersoon
tot stand gebracht. Van Poll en Van Mook waren volledig op de hoogte van deze
acties. Den anderen heeren heeft Sanders, vóór de verzending van hun telegram CG
1052., waarin zij zeggen niet op de hoogte te zijn van de in CG 104 vermelde officieuze
contacten met de Indonesische delegatie, gezegd, dat hij overleg heeft gepleegd met
Boediardjo en dat deze brief daarvan het resultaat is. Hetgeen hij heeft verzwegen
is het feit, dat ook Sjahrir zich in het gesprek heeft gemengd en het is misschien wel
zoo goed, dat dat maar geheim blijft. Ook de opmerking, die Sjahrir vanmorgen tegen
mij maakte: ‘Sanders is een buitengewoon fijne kerel’, kan naar aanleiding van deze
besprekingen beter in het geheim tusschen hem en mij blijven. Toch is het duidelijk,
dat de persoonlijkheid van Sanders in dit geheel een belangrijke rol heeft gespeeld.
Het is, als altijd, een probleem van vertrouwen. Dat heeft hij volledig gewonnen.
Den volgenden morgen heb ik zelf den brief onmiddellijk aan de codekamer
gegeven, die hem op telegrampapier getypt en als CG 1023. naar Nederland heeft
doorgezonden. Het spreekt vanzelf, dat
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Van Poll met dit resultaat eveneens zeer verheugd was en meende, dat er nu een
opening bestond. De brief werd 's morgens ook aan De Boer gegeven en 's middags
kregen Verzijl en Posthuma er eveneens kennis van.
Uitermate gelukkig was ik met het feit dat Posthuma, Verzijl en De Boer nog
Zaterdagavond in CG 1011. ondubbelzinnig hun wantrouwen tegenover de Indonesiërs
hebben uitgesproken door te zeggen dat de situatie thans volkomen duidelijk is, dat
op basis van fundamenteele oneenigheid overeenstemming nu eenmaal onmogelijk
is, tenzij louter in zinledige formules en dus als bewust nationaal zelfbedrog. Volgens
hen rest er thans niets anders dan a vaststelling, dat met deze wederpartij een accoord
is buitengesloten en b het besluit om de regeeringspolitiek zonder haar voort te zetten.
Dit zou echter noodzakelijkerwijs de maatregelen meebrengen, welke de
commissie-generaal in haar CG 782. eenstemmig als consequentie van mislukking
der onderhandelingen aangaf en waarop ook CG 30 tertio3. aan het slot volgens de
heeren schijnt te zinspelen. Gelukkig heb ik op het laatste moment aan dit telegram
CG 101 een tirade geplakt, dat Van Poll en Schermerhorn zich hun oordeel
voorbehouden tot een antwoord van de Indonesische delegatie zal zijn verkregen op
CG 30 primo sub E, dus dat wil zeggen op de vraag of zij meent dat men tot
onderteekening kan geraken. Ik heb dit natuurlijk gedaan in de hoop, dat wij een
antwoord zouden krijgen in den zin als door Sanders werd bewerkt en is bereikt.

Dinsdag 18 Maart, 13.30 uur
Toch wil ik, ondanks de verleiding om bij dit oogenblik te beginnen, het gisteren
afgebroken verhaal regelmatig vervolgen.
Het hierboven vermelde voorbehoud gaf ons Zondag de vrijheid om een lang
telegram CG 1044. op te stellen namens Van Poll, Van Mook en mijzelf, waarin wij
nog eens ondubbelzinnig hebben gezegd, dat deze brief van Sjahrir een laatste en
voor hem uiterste poging was om langs vreedzamen weg er uit te komen. Ik heb
duidelijk gemaakt, dat men niet op meer behoefde te rekenen en dat de
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regeering dus voor de ondubbelzinnige en onontkoombare keuze stond tusschen
aanvaarding van den inhoud van dezen brief of militair geweld op groote schaal. In
dit telegram hebben wij overigens den tekst van de bepalingen, die op de
overeenkomst zouden moeten worden geschreven, voorgesteld en uitvoerig toegelicht.
Ik achtte het echter ook nog noodzakelijk er nogmaals den nadruk op te leggen dat
de gedachtengang uit CG 351., waarbij men ons suggereert om hangende de
onderteekening alvast practisch te gaan werken, volstrekt illusoir is. Ik had namelijk,
geheel onafhankelijk van dit telegram CG 35, zijdelings de mededeeling ontvangen
dat er op het oogenblik in Nederland met deze gedachte werd gespeeld. Daarom vond
ik het noodzakelijk haar nog eens met alle kracht als onbruikbaar af te wijzen, als
niet in staat om de definitieve keuze te ontgaan of zelfs maar te verschuiven. Ook
hebben wij nog eens duidelijk gesteld, dat het onzin is, dat wij de wereld zouden
kunnen laten gelooven, dat een militair conflict aanvaardbaar zou kunnen zijn, omdat
wij dit motiveeren op economische en niet op staatkundige gronden.
Afzonderlijke vermelding verdient in dit verband het feit, dat Posthuma en Verzijl,
terwijl ik hier in mijn kamer bezig was met de bespreking van dezen tekst met Sanders
en Samkalden, in het kantoor daarvan kennis namen en aan Hannie Lenderink
mededeelden, dat zij er het een en ander aan wilden toevoegen. Sanders is toen naar
de heeren toegegaan en heeft hun medegedeeld dat dit telegram de consequentie was
van de laatste alinea van ons CG 1012. en dat zij natuurlijk de volle vrijheid hadden
om aan de regeering te seinen, hetgeen zij noodzakelijk achtten. Sanders merkte
echter op dat, indien zij het nog weg wilden hebben, het verstandiger was het als een
zelfstandig telegram te doen, omdat de codekamer dan met codeeren kon beginnen
gelijktijdig met het codeeren van CG 104. CG 1053. is hiervan het resultaat, dat zegt,
dat van machtiging tot onderteekening door de commissie op deze basis geen sprake
kan zijn, omdat a deze gedragslijn in regelrechten strijd zou zijn met de uitdrukkelijke
verzekering van den minister aan de volksvertegenwoordiging b zij in strijd is met
de door de Kamermotie vastgelegde voorwaarde van wederzijdsche verbintenis en
c zij ook vrijheid en veiligheid van de geïnterneerden in den geest van de algemeene
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Kamermotie1. nog in het minst niet verzekert. Zij zeggen ten slotte, dat de feiten
overtuigend bewijzen, dat de overeenkomst zal worden gesloten op de verwerpelijke
basis van fundamenteele oneenigheid, wat ook de gekunsteldste formules niet kunnen
verbergen. Deze leden handhaven dus hun advies van CG 101.
Ik was over dit telegram CG 105 eerlijk gezegd buitengewoon tevreden. De
scheiding der geesten moet nu ook aan het Kabinet voldoende bekend zijn. Jonkman
moet nu begrijpen, dat zijn methode om wat conservatiever leden aan de
commissie-generaal toe te voegen tot een volkomen onhanteerbare en onwerkbare
situatie leidt. Daar komt nog bij - en dat is voor mij een zeer belangrijk punt - dat
ook de Indonesiërs tegen deze beide heeren de grootst mogelijke bezwaren hebben,
die zij ook zeer duidelijk in gesprekken tot uitdrukking brengen. Het is eigenlijk zóó,
dat zij de gezindheid van de Nederlandsche regeering zullen afmeten aan de keuze,
die zij doet tusschen Verzijl en Posthuma eenerzijds, Van Poll en Schermerhorn
anderzijds. Zoo is het in een gesprek tusschen Sjahrir en Sanders zeer duidelijk
gesteld. Sanders heeft deze probleemstelling toegegeven en er bij gezegd, dat de
brief van 15 Maart, zooals die in het gesprek tusschen Sanders en Sjahrir is
opgebouwd, aan mij en aan Jonkman het middel in handen geeft om deze keuze ook
inderdaad op zoodanige wijze te doen geschieden, dat niet de krachten van het
wantrouwen, doch die van het wederzijdsch vertrouwen ruim baan zullen krijgen.
Bovendien zat bij mij de gedachte voor, dat, indien de regeering zou kiezen ten gunste
van den gedachtengang van CG 104 en niet van CG 105, er dan voor in ieder geval
twee van deze heeren geen mogelijkheid voor samenwerking zal over blijven.
Zondagmiddag kwam Van Mook uit Pontianak terug. Hij kwam direct bij mij om
ongeveer vijf uur en was zeer duidelijk nerveus. Al heel snel bleek mij, dat de grond
daarvoor in de niet meer te keeren actie te Soerabaja lag. Het ging er in dit gesprek
op een oogenblik om of hij Sjahrir te voren zou inlichten of niet. Hoe geprikkeld hij
was, bleek toen ik de inderdaad niet zeer gelukkige opmerking maakte, dat hij daartoe
als landvoogd de bevoegdheid bezat. Toen spoot hij even op met de mededeeling
dat de commissie-generaal er
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ook nog was en mede een stuk van de verantwoordelijkheid voor deze zaak had te
dragen. Dit laatste gaf ik onmiddellijk toe en verklaarde mij daartoe ook bereid. Wij
hadden daarover nog een gesprek van een klein uur, Van Mook, Sanders en ik, en
het slot was, dat Van Mook toch van plan was een persoonlijken brief aan Sjahrir te
schrijven, die Sanders dan 's avonds tusschen 11 en half twaalf met een mondelinge
boodschap bij Sjahrir zou bezorgen. Natuurlijk maakte Van Mook het voorbehoud,
dat hij dit tevoren met generaal Spoor wenschte te bespreken, omdat hij ook diens
goedkeuring op dit plan wenschte te hebben. Overigens zou het volstrekt onder ons
blijven en zou de mededeeling van de commissie-generaal op Maandagmorgen, nl.
op het moment, dat de actie begon, de officieele mededeeling zijn.
's Avonds om twaalf uur keerde Sanders van Sjahrir terug, zeer onder den indruk
van de wijze, waarop deze man de mededeeling had opgevat. De brief van Van Mook
was midden in de roos geweest en had den eersten schok hierover bij hem zeer
behoorlijk opgevangen.
Het was overigens weer een wilde Zondag, want 's avonds moest ook de brief van
de commissie-generaal over het Soerabaja-incident nog worden gemaakt. Ik had
Verzijl en Posthuma laten waarschuwen en gezegd, dat dit concept nog kwam, zoodat
zij zaten te wachten in de kamer van De Boer. Om half twaalf werd hun het concept
voorgelegd en, tegen mijn verwachting in, op enkele kleinigheden na aanvaard.
Terwijl dit in het net werd getikt, bleef ik in de kamer van De Boer zitten en dronken
wij gezamenlijk een splitje uit de flesch whisky, die ik nog altijd van September af
in de kast had staan als present van den vertegenwoordiger van de K.L.M. in Karachi.
Er ontwikkelde zich toen een merkwaardig gesprek, waarin Posthuma met het nogal
dwaze idee kwam, dat hij wel eens een gesprek met Sjahrir zou willen hebben om
hem voor te stellen zoo snel mogelijk onze troepen over Java te verspreiden. De Boer
trok hiertegen nogal scherp van leer en noemde dit volmaakt onmogelijk en irreëel.
Hij zei zooiets, dat, indien Nederland op 15 November tot onderteekening had kunnen
besluiten, er misschien kans zou hebben bestaan, dat dit nu tot stand zou zijn gebracht.
Deze kans heeft Nederland voorbij laten gaan. Hij gaf nog weer eens een duidelijke
uiteenzetting, dat tot 15 November de gang van zaken absoluut aanvaardbaar was
geweest, ook voor hem persoonlijk, maar dat daarna de ellende was begonnen; dat
Nederland, dat zich eerst een
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hooge borst door middel van de motie-Romme had gepermitteerd, nu langzaam maar
zeker retireerde. Ik heb dat laatste natuurlijk in het geheel niet tegengesproken, want
deze indruk maakt het naar buiten inderdaad. Eén ding werd mij uit dit gesprek
volkomen duidelijk, nl. dat de regeering ons onder het mom van deskundigen een
paar politieke leden van de ergste soort op ons dak had gestuurd, die van de Oostersche
mentaliteit nog veel minder begrijpen dan, naar sommige lieden zeggen, de origineele
commissie-generaal zou doen.
Ik moet zeggen, dat ik dezen Zondagnacht de slaap niet al te best kon vatten. Wij
hadden in sterke mate het gevoel, in het bijzonder Sanders, Van Poll en ik, dat wij
een spel hebben gespeeld onder het motto ‘Er op of er onder’. Ik heb daarbij formeel
incorrect gehandeld door op Donderdag, 13 Maart, Sanders op Boediardjo en Sjahrir
af te sturen met een klaargemaakt plan, nl. om te zeggen, dat dit mijn volledige zegen
had en dat het er nu om ging de laatste kans ook inderdaad zelf te scheppen. De
methode-Van Poll móest voor hem aanvaardbaar worden gemaakt. Het is gelukt en
als Nederland in dit critieke stadium aan één man dank is verschuldigd, dan is het
aan Sanders. Zeker, achteraf zijn wij tot de conclusie gekomen, dat het veel
verstandiger was, dat hij dit deed dan ik dit in een gesprek met Sjahrir zou hebben
geprobeerd. Hij kon dingen zeggen, gedeeltelijk namens en gedeeltelijk over ons,
die ik mij nooit zou hebben kunnen veroorloven. Zijn openhartigheid kon nog verder
gaan dan de mijne. Het was dan ook niet zulk een groot wonder, dat Sanders ook
volgens Van Mook de aangewezen man was om Zondagnacht Sjahrir de ongelukkige
boodschap over Soerabaja te brengen; evenmin een wonder, dat Sjahrir
Maandagmorgen in het gesprek, dat ik toen met hem heb gevoerd, opmerkte, dat hij
Sanders een buitengewoon fijn mensch vond, in wien hij groot vertrouwen had.
Na de emotie van Zondag kwam Maandagmorgen als eerste begin van de
ontknooping het telegram CG 381., dat suggereert te onderteekenen, wederzijds onder
deze voorbehouden: dat wij daardoor tot niets meer en anders worden gebonden dan
tot wat de Kamerstukken zeggen en in de tweede plaats, dat op arbitrage pas een
beroep zou kunnen worden gedaan, nadat de partijen ter zake van de interpretatie
nader tot overeenstemming zijn gekomen.
Dit leek ons de eerste stap op den goeden weg. Zeker, de arbi-
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trage zat er nog tusschen, maar overigens was het ronde aanvaarding van de
methode-Van Poll. De arbitrage meenden wij echter zoo te kunnen oplossen, dat zou
worden opgenomen, dat zij niet zou kunnen worden ingeroepen over artikelen,
waarover de interpretatie verschillend zou zijn. Langs dien weg meenden wij aan
het voorstel van de regeering te kunnen beantwoorden. Er was dien Maandagmorgen
een lichte vreugde in ons kamp, omdat wij er een ontspanning in voelden en in ieder
geval was belangrijk, dat in het telegram stond, dat tegen een actie van algemeen
karakter met verbreken van het bestand, als bedoeld in ons CG 781., bij de regeering
overwegende bezwaren bestonden. Verder zeer duidelijk, dat militaire maatregelen
wegens uitblijven van de onderteekening werden verworpen. Dit moest voor de beide
opstellers van het telegram CG 105 toch wel een duidelijke aanwijzing zijn, dat hun
politieke lijn beslist niet werd gevolgd. 's Middags waren er twee
ontwerp-telegrammen, één van Verzijl en één van Samkalden, met volstrekt
tegengestelde strekking. Wij besloten om vijf uur naar aanleiding van deze
telegrammen te vergaderen.
Met Van Mook en Van Poll had ik intusschen afgesproken, naar aanleiding van
CG 38 aan Sjahrir een bezoek te brengen en hem mede te deelen, dat naar onzen
indruk de onderteekening zeer nabij was en de brief van 15 Maart de sleutel tot de
oplossing had gebracht. Ik was aangekondigd met de mededeeling, dat ik deze maal
nu eens goed in plaats van slecht nieuws had. Ik moet zeggen dat dit gesprek, dat
later vanzelf ook voor een belangrijk gedeelte over Soerabaja ging, mij prettig
aandeed. Ik heb hem ronduit gezegd, dat de scheiding der geesten bezig was zich te
voltrekken en dat ik op grond daarvan thans weer de vrijheid van handelen had, die
noodig is voor een regelrecht persoonlijk contact tusschen de hoofden der beide
delegaties. Ik kon dan ook niet nalaten, toen ik hem begroette te zeggen: ‘Daar ben
ik dan eindelijk weer!’
Bij het gesprek over Soerabaja onder vier oogen, zei hij, dat dit geval een rampzalig
gevolg was van een zekere onmacht hunnerzijds om deze zaak te regelen en van de
hypergevoeligheid, die er aan hun kant op het oogenblik bestaat om te erkennen, dat
zij het niet zonder hulp af kunnen. Hij meende, dat dit ook in de naaste toekomst nog
wel moeilijkheden zal opleveren en dat wij daar alleen met tact overheen komen. Op
het eind van het gesprek haalde hij er Soe-
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rachman bij, die ook meende dat dit een ellendige geschiedenis was, waarin één punt
voorkwam, dat hij niet begreep. Hij was nl. zelf op 6 Maart naar Modjokerto geweest
en had radiotelegrafisch laten vragen om een ontmoeting met den heer Hunger, hoofd
van het territoriaal bestuur (H.T.B.) te Soerabaja, dien hij persoonlijk kende en
waarmee hij het uitstekend zou kunnen vinden. Op 8 Maart had hij echter van den
troepencommandant telegrafisch bericht teruggekregen, dat men op deze ontmoeting
geen prijs stelde en hij het moest trachten te regelen via Batavia. Hij maakte daarom
de opmerking, dat nu de menschen in Modjokerto en elders zouden zeggen:
‘Natuurlijk wilden de Nederlandsche militairen geen plaatselijk overleg, omdat dit
potje te vuur stond.’ Ik weet persoonlijk natuurlijk niet wat hier achter zit. Toch zijn
zulke dingen betreurenswaardig. Later hoorde ik van Van Mook, dat ook hij dit te
laat had gehoord en dat men zich excuseerde met de mededeeling, dat het niet alleen
om Soerachman zou gaan, maar ook om een aantal kwalijke lieden namens Soetomo.
Wat er van waar is, weet ik niet, het is alleen weer eens een aanduiding er van hoe
moeilijk de samenwerking zal zijn. Ik heb hem nog de gedachte aan de hand gedaan,
dat er misschien iets voor zou zijn te zeggen, indien Van Mook en ik naar Soerabaja
zouden gaan en hem daar in Modjokerto zouden ontmoeten, ten einde een radicale
oplossing voor deze affaire tot stand te brengen. Deze gedachte leek hem zeer
aanvaardbaar. Bij nader overleg met Sanders is dit plan bij mij toch weer in de beenen
gezakt en ik geloof, dat ik hem dat ook nog wel moet seinen. Ik zal het nog even met
Van Mook overleggen.
Maandagmiddag hadden wij om vijf uur dus vergadering van de
commissie-generaal, waarin ik begon met een inleiding, uitdrukking gevende aan de
gedachte dat de regeering in CG 38 nu toch een duidelijke beslissing had genomen,
zij het ook, dat er nog een enkel voorbehoud voor de onderteekening was gemaakt.
Een beslissing, die uitsprak, dat men den algemeenen militairen weg niet wenschte
en de onderteekening op basis van de methode-Van Poll aanvaardde. Ik merkte, naar
ik geloof terecht, op, dat een aantal onzer zich daarover van harte verheugde en dat
ik natuurlijk wist, dat er ook ander inzicht, gebaseerd op meer twijfel, mogelijk was.
Ik citeerde echter de uitspraak in het telegram CG 104, dat wij de onvermijdelijke
onzekerheid van het accoord verkiezen boven de zekerheid van de ramp, welke een
militair conflict zou beteekenen. Ik legde er daarbij nogmaals den nadruk op, dat ik
dat niet zoo stelde uit een bewust-
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zijn van militair onvermogen, doch uitsluitend ten gevolge van het feit, dat langs
dezen weg in het huidige stadium geen enkel koloniaal probleem meer tot oplossing
komt.
Wie schetst echter de stomme verbazing van iedereen, behalve van Verzijl en
Posthuma, toen eerstgenoemde met een effen gezicht aan mij vroeg wat er eigenlijk
voor bijzonders in dit telegram CG 38 stond, met andere woorden, wat er eigenlijk
het novum van was. Ik heb toen uiteengezet, dat dit de eerste duidelijke uitspraak
was, die wij kregen na Januari; dat er bepaalde wegen, die hij had geadviseerd, zijn
afgewezen en andere wegen worden geopend. In dit verband heb ik er ook nog op
gewezen, dat het niet zonder beteekenis was - ook Sjahrir had dat vanmorgen met
een zekere voldoening gehoord - dat dit telegram geen antwoord was op den
Indonesischen brief van 15 Maart, noch op onze telegrammen 104 en 105, omdat de
minister dit CG 38 Zaterdag had verzonden, terwijl onze telegrammen Zondag zijn
verstuurd. Ik meende dus wel degelijk van een novum te kunnen spreken. Inmiddels
had ik een telefoongesprek met Jonkman aangevraagd om hem op het kruisen van
onze telegrammen eens te wijzen. Dit telefoongesprek kwam door tijdens de
vergadering, juist onder de discussie met Verzijl over het novum. In dit gesprek
begon Jonkman direct met te zeggen, dat de brief van 15 Maart van de Indonesische
delegatie hem alleszins aanvaardbaar voorkwam. Hij meende dat, nu hij ons telegram
CG 104 had gelezen, de aanteekening op de overeenkomst veel eenvoudiger zou
kunnen zijn dan wij hadden voorgesteld, immers zou kunnen bestaan in een verwijzing
naar den brief van 15 Maart. Ik begreep, dat hiermee de kogel radicaal door de kerk
was. Hij vertelde binnen enkele oogenblikken een gesprek met Beel en Van Boetzelaer
te zullen hebben en dat hij van plan was dit voorstel in den ministerraad te brengen,
waarna hij dan om 3 uur zijn antwoord en definitieve beslissing van het Kabinet zou
seinen. Ik kon niet nalaten hem te zeggen, dat deze beslissing aan een kring van
menschen rondom ons heen een groote bevrediging zou schenken, terwijl wij niet
anders dan hem persoonlijk uitermate erkentelijk konden zijn voor de wijze, waarop
hij deze zaak op het oogenblik behandelde. Hij repliceerde toen nog het een en ander,
doch dit stuk van het gesprek verliep kennelijk aan beide zijden niet zonder emotie.
Het was een onvergetelijk oogenblik, toen ik in de vergadering terugkeerde en
met een volkomen strak gezicht met de maximale zelfbeheersching, die ik kon
opbrengen, mededeeling deed van het-

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

372
geen de minister had gezegd en waarvan het mij bekend was, dat dit als een bom in
de vergadering zou vallen. Verzijl had nu het novum, dat hij aanvankelijk ontkende,
compleet thuis. Ik verbond er geen commentaar aan, dan alleen dat nu de discussie
over deze beide ontwerp-telegrammen niet de minste beteekenis meer had en wij
verstandig zouden doen de beslissing van den ministerraad, die binnen enkele uren
zou vallen, af te wachten en daarnaar onze houding te bepalen. De vergadering was
er stil van, al was ook de reactie duidelijk merkbaar verschillend. Ook nu weer bleek
mij, dat De Boer in deze zaak een eigen plaats inneemt. Zoowel uit de bestrijding
van Verzijl inzake het novum, als uit de opmerking, die hij daarna maakte, bleek het
mij dat de combinatie De Boer-Verzijl-Posthuma uit de laatste telegramwisseling
toch eigenlijk niet bestaat, omdat de grondslagen, waarop deze heeren staan, volstrekt
verschillend zijn. Voor De Boer is het een menschelijke worsteling, voor de beide
andere heeren zeer bepaald en zichtbaar niet.
Nadat de vergadering was gesloten, begon Posthuma nog met een venijnigen
aanval op Samkalden, als medewerker van Kritiek en Opbouw1., wiens naam daar in
één rij staat met dien van de veelgesmade Beb Vuyk. Het sprak vanzelf, dat Posthuma
daarover den wind van voren kreeg en Idenburg vertelde, dat zelfs de
gouverneur-generaal De Jonge, die er niet tegenop zag ambtenaren weg te werken,
die zijn politiek dwarsboomden, nooit den moed had gehad om hen te verbieden
buiten hun ambt om van hun meening blijk te geven door middel van medewerking
aan tijdschriften. Posthuma trachtte zich toen nog te beroepen op het feit, dat het
toch een beetje anders ligt met iemand, die staatkundig adviseur is van de
commissie-generaal dan met een willekeurigen ambtenaar. Ik heb er geen woord
over gezegd, omdat ik het de moeite niet waard vond, anders zou ik bijna gezegd
hebben dat het feit, dat Samkalden aan dit tijdschrift meewerkt, aan Indonesische
zijde het geloof in de oprechtheid van de commissie-generaal alleen maar versterkt.
Verder werd er terecht de opmerking gemaakt, dat het meer aankomt op de vraag
wat de heer Samkalden schrijft dan óf hij schrijft en medewerker is.
Het is toch eigenlijk godgeklaagd, dat Posthuma bij het scheiden van de markt
nog zulk een demonstratie wenschte te geven van zijn ongeloof in, en eigenlijk van
zijn afkeer van, de samenwerking met Indonesiërs. Begrijpt hij niet dat, wanneer
Linggadjati ondertee-
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kend is, in het cultureele vlak ook zij, die op verantwoordelijke posten staan, zooals
Samkalden slechts tot op zekere hoogte doet, inderdaad naast Indonesiërs zullen
moeten willen staan, ook in de lijst van medewerkers aan een tijdschrift?
Toen ik dit weer hoorde, dacht ik nog even aan de opmerking van Drees in zijn
brief aan mij1., dat een benoeming van Posthuma toch een a-politieke was. Wel, ik
ben benieuwd of hij er inmiddels achter gekomen zal zijn, dat dit een fundamenteele
vergissing is. Posthuma vertegenwoordigt wel degelijk een politiek standpunt, alleen
niet dat van de regeering.
Gisteren heb ik Ritman van de Nieuwsgier op verzoek van Verboeket ontvangen
en hem background information gegeven. Dit was nuttig, ten einde hem over de
Soerabaja-affaire een beschouwing te kunnen laten schrijven, waarin toch het
optimisme bleef doorschemeren.
Daarna een lang gesprek tot bij elven met Sanders en Van Randwijk over de
combinatie V.N. en J.M.2.. Daarover waren wij het betrekkelijk vrij snel eens.
Belangrijker waren nog de beschouwingen, die wij gezamenlijk aan de situatie konden
wijden. Ook Van Randwijk was tot de conclusie gekomen, dat veel van hetgeen de
republikeinen organiseeren toch eigenlijk nog maar kinderspel is. In het bijzonder
had hij dat ervaren op het Ministerie van Voorlichting alhier. Wij waren het er over
eens, dat er nog veel zou moeten gebeuren, ook veel weerstand overwonnen, om tot
degelijke toestanden alhier en goede organisatievormen te geraken. Zijn indruk was
echter onveranderd dezelfde, nl. dat zij ten slotte toch graag met Nederlanders
samenwerken op één voorwaarde en die is, dat wij de goede menschen hier krijgen.
Er was aan hem gevraagd in Nederland een soort selectieapparaat op te maken en
daar een lijst samen te stellen van menschen, die politiek in ieder geval aan den
goeden kant staan. Sanders en ik hebben hem er op gewezen, dat dergelijke
particuliere pogingen wel bruikbaar zijn, maar dat er toch groote bezwaren aan vast
zitten. Rechtsposities moeten worden geregeld en al wat dies meer zij en dat zal toch
langs den weg van officieele instanties moeten gebeuren. Toegegeven zij echter, dat
het verzamelen op lijsten voorloopig een onschadelijke bezigheid is, die straks
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van dienst zal kunnen zijn. Sanders wees hem er op, dat ook al enkele andere instanties
hiermee bezig zijn, de Vereeniging Nederland-Indonesië en ook een enkele particulier,
zooals ir. Van Dam.

Woensdag, 19 Maart 1947, 7 uur
Eer de nieuwe dag begint een klein overzicht van gisteren. CG 391. bracht gistermorgen
vroeg de bevestiging van het telefoongesprek met Jonkman. Er was op geen enkele
manier aan den inhoud daarvan geknibbeld, integendeel de geest, die er uit sprak,
kon niet beter en om dit aan te duiden en dit historische document ook voor mij
persoonlijk vast te leggen, laat ik den tekst hieronder compleet volgen:
‘PRIMO machtig U onverwijld onderteekenen in aansluiting op antwoord
Indonesische delegatie en verzoek onmiddellijk bericht wanneer
onderteekening vastgesteld.
SECUNDO hartelijk gelukgewenscht met dit nieuwe resultaat Uwer missie.
TERTIO wil Sjahrir mededeelen, dat wij met hem vertrouwen in het
welslagen onzer samenwerking tot oplossing van de nijpende problemen
van herstel en opbouw en betreuren tengevolge inundaties een
onvermijdelijk geworden beperkte militaire operatie Soerabaja.
Uw CG 104.
Er kan mede worden volstaan:
AAA in antwoord op den brief van de Indonesische delegatie haar te
schrijven dat inderdaad de bedoeling van de Nederlandsche regeering is
als door de Indonesische delegatie verondersteld in den zin beginnende
met “wanneer het echter” en dat wij op die basis tot onverwijlde
onderteekening bereid zijn. BBB aan de voet der overeenkomst ware te
verwijzen naar de notawisseling laatstelijk van 15 Maart en Uw nota onder
AAA bedoeld conform laatstelijk mijn CG 12.’
Ik liet het direct aan Van Poll lezen, die er eveneens uitermate verheugd over was.
De Boer was naar den kapper, zoodat ik het hem nog niet kon laten zien. Daarna
stapte ik naar Van Mook, die nog niet bij de hand was, maar aan wien ik het telegram
in zijn slaapkamer liet brengen. Hij kwam zeer snel voor den draad met een
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uitermate verheugd gezicht. Ik kan mij voorstellen, dat deze gang van zaken hem
wel een zeer groote bevrediging geeft. Het is ook aan alle kanten aan hem te merken.
Wij besloten zoo gauw mogelijk, overeenkomstig het verzoek van den minister, aan
Sjahrir een brief te schrijven, waarin de geparaphraseerde inhoud van dit telegram
werd opgenomen, welke brief hem naar Djocja zou moeten worden doorgeseind.
Verder zou Van Mook den tekst van een communiqué opstellen, dat wij dien
middag zouden vrijgeven op een oogenblik, dat de zekerheid bestond, dat Sjahrir dit
telegram in zijn handen had. Ik sprak daarna 's morgens den heer Zeverijn, met wien
ik Zondag tijdens de rijsttafel hier op het paleis ook al een uitstekend gesprek had
en die zich had doen kennen als een groot voorstander van onze politiek. Hij
verheugde zich met ons van harte over dit resultaat en feliciteerde ons. Zondags had
hij nog in dat gesprek gezegd, dat hij mij den moed en de kracht toewenschte om
deze zaak door te vechten. Ik heb hem toen gezegd, dat het eer op den moed en de
kracht van Jonkman en het Kabinet aankwam dan op de mijne. Hij maakte de
opmerking, dat dit besluit van de regeering waarschijnlijk ook nog wel invloed zou
hebben op de samenstelling van de commissie-generaal. Ik kon niet nalaten daarop
kort te antwoorden met: ‘Voor mijn part’. Ik maakte echter direct de opmerking, dat
ik dit ten aanzien van De Boer uitermate zou betreuren, omdat ik den indruk had dat
hij dit eventueel zou doen op grond van een persoonlijk conflict, dat hem voor een
belangrijk gedeelte van buitenaf en in het bijzonder ook van Nederlandsche zijde
was bezorgd. Later op den ochtend kwam De Boer bij mij met de vraag of ik had
medegegedeeld, dat hij zou heengaan. De heer Bolderhey had dit nl. van Zeverijn
gehoord en hem getelefoneerd. Ik heb hem toen de toedracht verteld en daarmee was
hij natuurlijk volkomen tevreden.
Na eenigen tijd kreeg ik het effect op de heeren Posthuma en Verzijl onder mijn
neus in den vorm van het telegram CG 1061., dat als volgt luidt:
‘Voor geval dat regeering voornemens mocht zijn ook in thans bereikte stadium
commissie-generaal nog te laten voortbestaan en haar formeel zelfs nog uit te breiden,
zien wij ons na beslissing regeering van gisteren tot ons leedwezen gedwongen in
anticipatie op een dezer dagen te verzenden gemotiveerden brief U te verklaren dat
wij
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thans niet meer bereid zijn eventueele benoeming te aanvaarden.’
Van die zijde is dus de kogel door de kerk.
Overeenkomstig zijn voornemen had De Boer, al den vorigen avond een
afzonderlijk telegram gezonden, dat hij eerst aan mij, Van Poll en Van Mook had
laten zien. Met De Boer heb ik bij die gelegenheid nog een vrij lang gesprek gehad,
waarin ik hem mijn analyse van zijn geestestoestand nog eens duidelijk heb gegeven.
In dat gesprek kwam op onverwacht bittere wijze naar voren, dat hij de benoeming
van Posthuma met zooveel nadruk als financieel-economisch deskundige in de
commissie-generaal, met volstrekte negatie van zijn eigen functie in het economisch
leven, toch hoog had opgenomen en dat ook dit hem bijzonder had gegriefd. Dit
kwam er uit, nadat hij tegen mij zei dat de Nederlandsche regeering hem persoonlijk
eigenlijk nog extra beroerd had behandeld. Ik heb hem toen voor de volledigheid
van het beeld - nadat hij zelf zijn groote misnoegen te kennen had gegeven over het
feit, dat de beide andere heeren steeds in de afgeloopen paar weken bij hem
neerstreken, hoewel hun uitgangspunt volstrekt anders was - gezegd, dat ik mij daar
altijd over heb verwonderd, want dat Posthuma en hij niet op één stoel thuishooren.
Ik vertelde hem toen ook, zooals ik zeide voor de volledigheid, de denigreerende
opmerkingen, die Posthuma zich vrij snel na aankomst over De Boer had veroorloofd
tegenover de directie van de Javasche Bank in aanwezigheid van de secretaris, die
een vriend is van De Visser, die dit op zijn beurt prompt aan mij had meegedeeld.
Dit was voor De Boer alleen maar een bevestiging van het beeld, dat hij al lang had.
Hij zei dan ook schamper: ‘Ik ben dat minachtende en denigreerende lachje van de
heeren meer dan zat’. Ik heb hem gezegd, dat dit lachje minstens even sterk mij trof,
maar dat ik mij daar nooit een seconde over had opgewonden, in de overtuiging dat
ons inzicht in deze geheele zaak belangrijk dieper was dan van de beide heeren samen,
die wel deskundig, maar politiek volstrekt onmondig zijn en, noch van Indonesië,
noch van de Indonesiërs, ook maar één keer blijk gegeven hebben een wezenlijk
inzicht te bezitten.
Trouwens, ik moet eerlijk toegeven, dat zij daar tot heden toe ook nauwelijks de
kans voor hebben gehad. Ik moet ook toegeven, dat ik hen daartoe zelfs niet heb
geanimeerd, omdat ik daarbij mijn hart vasthoud. De wijze, waarop Posthuma in de
weinige politieke besprekingen is opgetreden, benevens de onzin, dien hij Sjahrir
wilde opdisschen blijkens het gesprek van Zondagavond in de kamer Van

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

377
De Boer1., hebben mij alleen maar in deze neiging versterkt. Zoowel Van Mook als
Van Poll en ik vinden het echter uiterst beroerd als De Boer buiten boord stapt en
wij zijn dan ook van plan hem onder een maximalen druk te zetten en overigens
tegenover Den Haag alle middelen te gebruiken om hem voor aftreden te behoeden,
hetgeen naar mijn stellige overtuiging ook voor hem persoonlijk een enorme ramp
zou beteekenen. Hij zou dan zijn werk eindigen met een afkeer in het hart van het
land, waar hij zoveel jaren met voldoening is werkzaam geweest, een afkeer, die
zonder twijfel nog veel sterker zou zijn dan bij Van Mook in zijn bitterste periode.
De tragiek zou dan zijn, dat Van Mook er nu door de ontknooping van het conflict
waarschijnlijk onderuit komt en dat De Boer er aan ten gronde zou gaan. Dat klinkt
wel heel sterk, maar zonder twijfel is het niet overdreven. Dat hij de laatste weken
er telkens over sprak, dat hij niet in Nederland wilde blijven, maar zich bij zijn broer
in Argentinië zou voegen, maakt het volkomen duidelijk dat een uitdrukking als deze
niet geheel is misplaatst.
Ik ben hierover in dit dagboek een beetje uitvoerig, omdat dit een zaak is, die mij
hoog zit en die ik ook vastgelegd wil hebben voor het geval, dat het ons toch gelukt
om De Boer te behouden.
In de middaguren werkte ik mijn dagboek bij, waardoor de rust niet langer werd
dan een klein half uur, want om vier uur begon de vergadering van de
commissie-generaal. Deze vergadering was op zichzelf wel merkwaardig. Samkalden
heeft kans gezien om er heel lange notulen van te maken. Ik hoop, dat ieder van de
ministers, en in het bijzonder Lieftinck, de notulen van deze 63e vergadering met
aandacht zal lezen. Ik begon met de voorlezing van het telegram CG 392. en de
opmerking, dat de telefonische mededeeling van Jonkman van Maandagavond dus
in dit telegram haar volledige bevestiging vond, zoodat men kon constateeren dat de
ministerraad het besluit had genomen, dat tot de aanvaarding van den brief van Sjahrir
van 15 Maart als grondslag voor de verdere samenwerking kon worden overgegaan.
Uit het telegram CG 403., dat een afwijzing inhoudt voor Posthuma en Verzijl, zagen
wij dat dit besluit eenstemmig was genomen, hetgeen de waarde er van ook tactisch
nog versterkt. Daarna gaf Posthuma een verklaring, mede namens Verzijl, die uitliep
in de mededeeling, dat zij een benoeming tot

1.
2.
3.

Zie p. 367.
Zie p. 374.
Van 18 maart 1947.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

378
commissaris-generaal niet konden aanvaarden en daarvan den minister kennis hadden
gegeven. De motiveering, die Posthuma gaf, was zeer duidelijk en helder, nl. dat hij
niet kon aannemen dat een samenwerking in dit land, zooals voorzien in Linggadjati,
tot resultaten zou kunnen voeren, zonder dat daarbij het machtselement van
Nederlandsche zijde de grondslag zou vormen. Dit komt er dus ronduit op neer, dat
deze man uitsluitend gelooft aan het koloniale systeem en dat hij een tegenstander
van Linggadjati is. Ik heb in antwoord hierop betoogd dat hieruit duidelijk bleek, dat
de uitgangspunten van Posthuma en van de regeering, zoowel als van een aantal van
ons, hemelsbreed verschillen en dat daarom het door de heeren genomen besluit het
eenige logische en voor ons aanvaardbare is.
De Boer deed in aansluiting hierop toen mededeeling dat hij op 15 November in
de juistheid van Linggadjati geloofde, doch dat de wijze van behandeling in Nederland
het der commissie-generaal in de toekomst tegenover de Indonesiërs zoo moeilijk
zal maken, dat hij meende daaraan niet met succes te kunnen meewerken en daarom
den vorigen avond reeds een telegram had gezonden, waarvan hij trouwens aan Van
Poll, Van Mook en mij den inhoud had laten lezen, en waarin hij vroeg voorgedragen
te worden voor ontslag. Ik heb er toen in mijn antwoord den nadruk op gelegd, dat
er veel in het betoog van Den Boer zit, waarmee ik instem. Inderdaad heeft Nederland
het moeilijker gemaakt dan wenschelijk is, maar ik voegde er aan toe, dat ik bereid
was ook dezen verzwaarden strijd in dit land te blijven voeren. Tevens wees ik er
nog even op, dat ik den indruk had dat de motiveering van De Boer en van de beide
andere heeren bepaald niet dezelfde is en ook de geestelijke achter- en ondergrond
een volstrekt andere. Van Poll herhaalde als zijn standpunt de formuleering in CG
104, die van hem afkomstig was, dat hij de onvermijdelijke onzekerheid van het
accoord verkoos boven het alternatief, dat hij als een nationale ramp beschouwde.
Van Mook gaf een historische uiteenzetting van den gang van zaken en sprak er zijn
bevrediging over uit, dat dit ten slotte was tot stand gekomen, maar eindigde met op
te merken dat het besluit van Verzijl en Posthuma een wijs besluit was, want dat
samenwerking binnen de commissie-generaal, zooals ook de ervaring had geleerd,
met hen volstrekt onmogelijk was. Daarvoor waren de uitgangspunten te verschillend.
Ik heb er toen nog een schepje bovenop gedaan en betoogd, dat eensgezindheid van
uitgangspunt, behoudens kleine modificaties, volstrekt noodzakelijk is en dat, indien
de verschillen zoo groot zijn
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als thans is gebleken, men de moeilijkheden ondervindt dat de commissie-generaal
nu eenmaal anders werkt dan een college van burgemeester en wethouders. Daarin
is verschil van politiek inzicht mogelijk. In een commissie-generaal, die op
eenstemmige besluitvorming is ingesteld, leidt een dergelijk verschil tot verlamming
van het college.
Daarna stelde ik nog aan de orde welke consequenties de heeren voor het practische
werk uit hun bedanken zouden trekken. Posthuma en Verzijl meenden het technische
werk op economisch en juridisch gebied, dat zij onderhanden hebben, te moeten
voltooien. Verder vertelde Posthuma, dat Lieftinck hem in een telefoongesprek op
Maandagavond had gevraagd den bestaanden toestand nog enkele weken te
handhaven. Welk doel Lieftinck hiermee op het oog heeft, is mij volstrekt een raadsel.
Hoewel ik de heeren heb gezegd, dat ik uitstekend kans zie om, zooals dit in de
politiek gebruikelijk is, het persoonlijke van het zakelijke verkeer te scheiden, meen
ik toch dat dit van Lieftinck een misgreep is. Hun terugtrekking wordt absoluut
bekend en dan voert dit slechts tot scheeve verhoudingen. Aan het slot van de
vergadering deed Idenburg nog een duidelijk beroep op de groep, die Linggadjati tot
stand had gebracht, om ook aan de uitwerking daarvan te blijven meewerken. Idenburg
achtte dit ook tegenover de Indonesiërs van het grootste belang. Merkwaardig was,
dat Posthuma de vergissing beging te gelooven dat dit op hem gemunt was. Hoe dat
mogelijk was, is mij een raadsel; heel slim was het in ieder geval niet, want ik meen
dat hij aan de totstandkoming van Linggadjati part noch deel heeft gehad. Ik maakte
daarom daarna, zonder op Posthuma te reageeren, tegen De Boer de opmerking: ‘Je
begrijpt, dat dit een regelrecht beroep op jou is’.
Nadat om drie uur het communiqué was vrijgegeven, waarin mededeeling werd
gedaan van de bereidheid tot onderteekening, naar aanleiding van den brief van
Sjahrir van 15 Maart, hadden wij om vijf uur een groote groep buitenlandsche,
Nederlandsche en republikeinsche journalisten uitgenoodigd, niet voor een
persconferentie, maar eenvoudig om op het paleis een borrel te drinken en
ongedwongen met ons te praten, zonder dat dit reëele politieke beteekenis had. Dat
duurde intusschen van 5 tot 7 en het was heel pleizierig. Het eenige werkelijke
statement, dat ik heb afgegeven, was aan het Chineesche persbureau een volstrekte
tegenspraak van de vrees, dat op grond van deze beslissing van de regeering in
Nederland kans
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bestond op een burgeroorlog. Ziedaar weer eens een aardige aanduiding van de
gedachten, waartoe een felle oppositie, als in Nederland gevoerd, in het Chineesche
brein wel kan leiden.
Tijdens dit samenzijn had ik een telefoongesprek met Jonkman aangevraagd. Ik
gaf hem eenige reacties van republikeinsche zijde, die uitdrukking gaven aan de
vreugde om dit besluit, maar daarnaast ging het er mij eigenlijk om hem te zeggen,
dat wij het besluit van De Boer uitermate betreurden en er grooten prijs op stelden
hem op een of andere wijze te behouden. Jonkman zei dan ook, dat de regeering
voorloopig besloten had tot niet meer dan zijn ontslagaanvrage in beraad te houden.
Verder merkte hij op, dat hij ook met de dissidenten nog een correspondentie had en
een telegram had opgesteld, dat vanmorgen als CG 40 was gearriveerd. Ik heb hem
toen echter door de telefoon ondubbelzinnig gezegd, dat wij het terugroepen van
deze heeren als absoluut noodzakelijk en onvermijdelijk beschouwen. Samenwerking
met hen is uitgesloten en ik vertrouwde, dat de regeering daarvan de consequentie
zou trekken. Het moest hem duidelijk zijn geworden uit de telegrammen, die niet
door De Boer, maar wel door de beide andere heeren waren geconcipieerd, dat zij
op een volstrekt andere basis staan dan het Kabinet.

Zaterdag 22 Maart 1947, 10.30 uur
Wanneer ik naga hetgeen er na mijn vorige mededeeling van Woensdag 19 Maart is
gebeurd, dan is het beeld in hoofdzaak bepaald door het aftreden van De Boer en het
terugtrekken van Verzijl en Posthuma.
Woensdagmorgen om 12 uur had De Boer nog een gesprek met Van Mook, waarin
Van Mook probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Hij hanteerde het probleem
aldus, dat inderdaad de situatie moeilijker was dan in November, doch dat het nog
altijd twee kanten uit kon gaan: de zaak kon mislukken en dan zou hij gelijk hebben
gehad; de zaak kon echter ook nog redelijk verloopen en dan was het duidelijk, dat
zijn motiveering onvoldoende kracht had gehad. Toch bleek mij later in een gesprek
met De Boer, dat ook dit niet in staat was geweest om hem van zijn besluit terug te
brengen. Tijdens dit gesprek met Van Mook had De Boer hem de pertinente vraag
gesteld of hij met den minister had getelefoneerd en druk op hem uitgeoefend om
De Boer te behouden. Natuurlijk kon
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Van Mook dit zonder meer ontkennen, omdat het niet waar was. In het gesprek, dat
ik daarna met De Boer had, heb ik hem wel gezegd, dat ik in het telefoongesprek
met Jonkman van Dinsdagmiddag had te kennen gegeven, dat Van Mook, Van Poll
en ik zijn aftreden zeer sterk betreurden. Later hoorde Van Poll via Maassen, dat De
Boer toch het vermoeden had, dat wij Den Haag probeeren te beïnvloeden en dat hij
daartegen nogal bezwaren had. Van Poll meende toen, dat door deze wetenschap de
kans op aanblijven heelemaal was verkeken en hij vond het daarom jammer, dat ik
dit tegen De Boer had gezegd. Hij ging daarbij, zooals mij later bleek, van de
veronderstelling uit dat De Boer mij gezegd zou hebben, dat Van Mook en hij over
dit contact met den minister al een gesprek hadden gehad. Daarvan had De Boer
tegen mij echter geen woord gezegd, zoodat mijn mededeeling op zichzelf logisch
was en hij het toch ook achteraf misschien wel vreemd zou hebben gevonden, indien
de oude club, zonder er een vinger naar uit te steken, hem had laten vallen.
Donderdagmiddag deed ik opnieuw een laatste en uiterste poging om hem tot
andere gedachten te brengen. In dat gesprek bleek mij duidelijk de bittere wrok, die
er bij hem zat in het bijzonder tegen het Kabinet. Het feit, dat tijdens onze
aanwezigheid in Nederland de regeering vlot is ingegaan op de gedachte van de
oppositie om de commissie-generaal uit te breiden ten einde haar deskundigheid te
vergrooten, waarbij in den ministerraad nooit met een enkel woord er op is
gezinspeeld, dat De Boer het Indische bedrijfsleven en de economische aspecten
daarvan op zeer behoorlijke wijze kende, heeft hij zeer hoog opgenomen. Hierin is
Lief-tinck helaas niet zonder schuld. Van hem is de gedachte in het bijzonder
uitgegaan en hij is het ook geweest, die in den ministerraad deze zaak heeft
geintroduceerd van een zijde, die eigenlijk scherpe critiek inhield op het beleid van
de commissie-generaal inzake de economische problemen. Ik heb daartegen in de
vergadering van den ministerraad oppositie gevoerd van het standpunt uit, dat het
accoord van Linggadjati een politiek document is, dat er niet meer dan een raamwerk
tot stand is gebracht en de vulling op ieder gebied nog moet komen1.. Lieftinck zal
achteraf ook wel begrijpen, dat hij met zijn voorbeeld van het Fransche accoord met
Viet Nam niet erg sterk stond, want dat het bovenal gaat om de politieke situatie, die
de
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basis moet vormen voor de practische economische en financieele uitwerking. Doet
men het omgekeerd, dan levert men daarmee een bijdrage tot de verzwakking van
de vertrouwensbasis, zooals ook zonder twijfel in Viet Nam is gebeurd, al geef ik
direct toe dat men daar met een bepaald soort schurkjes en met veel Chineeschen
invloed te doen heeft.
Hoe het ook zij, opnieuw kwam voor den draad dat De Boer meent door de
oppositie extra te zijn vernederd en dat de regering op geen enkele wijze een poging
heeft gedaan om zoowel hem als ons te beschermen, doch in plaats daarvan zich van
ons heeft gedistantieerd. Nu is het verschil tusschen De Boer eenerzijds en Van Poll
en mij anderzijds, dat wij de politieke motieven, die met deze houding samenhangen,
gemakkelijker kunnen verwerken en daarmee aan dit geheele conflict een stuk van
het persoonlijke element kunnen ontnemen, dat De Boer zoo hoog zit.
Het was mij aan het einde van dit aan beide zijden sterk geëmotioneerde gesprek
wel duidelijk, dat er aan De Boer niet veel meer te veranderen viel. Ik heb toen nog
een laatste poging gedaan door den minister op te bellen en hem uitdrukkelijk te
vragen. De Boer een persoonlijk antwoord op zijn telegram te zenden, waarin op
hem een beroep wordt gedaan met het oog op de economische kennis van Indië, die
hij bezit. Ik heb dit Jonkman ronduit toegelicht en gezegd welk onheil men bij De
Boer heeft aangericht door de wijze, waarop er over de benoeming van Posthuma is
gesproken. Ik kan mij zijn wrok eigenlijk verduiveld goed begrijpen. Wanneer ik nu
zie, dat er uit Posthuma in al den tijd, dat hij hier zit, practisch nog niets is gekomen
dan een paar academische betoogen, die in den nood van deze situatie van geen
beteekenis zijn, terwijl De Boer deze zaken zoowel naar Indonesischen als naar
Nederlandschen kant van de volstrekt practische zijde aanpakt, dan zeg ik dat de
voorstelling van zaken, die bij onze besprekingen in Holland is gegeven1., er
psychologisch en practisch naast is geweest. Had men Posthuma hier uitsluitend als
financier en geldman geïntroduceerd, dan was het nog tot daar aan toe geweest, maar
nu er de heele economie bij kwam en hij zich ook in de practijk regelrecht op de
ondernemers wierp en als hun verdediger wenschte te poseeren, was het heel wat
anders.
's Avonds at Bannier bij ons en ook zijn kijk op dit ontslag is precies dezelfde.
Helaas bracht De Visser toen een telegram binnen,

1.

Zie p. 175.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

383
dat De Boer hem opgedragen had aan de codekamer te bezorgen, waarin hij
mededeelde niet te zullen onderteekenen en dat zijn besluit onherroepelijk was. Ik
heb het in het geheim nog even tegengehouden om ook Bannier nog een laatste kans,
na afloop van het eten, te geven. Ook dat was tevergeefs en het telegram ging weg1..
Ik had gehoopt dat Jonkman, naar aanleiding van mijn telefoongesprek dien middag
nog het door mij gevraagde telegram zou hebben verzonden, maar ik heb er tot heden
toe niets van gezien en daarom meen ik dat de laatste kans inderdaad is verkeken,
omdat Jonkman eerder kennis kreeg van het onherroepelijk besluit van De Boer dan
hij gevolg gaf aan zijn voornemen om dezen te antwoorden.
Natuurlijk wordt er in de Nederlandsche kringen alhier zeer verschillend over dit
ontslag gedacht. Ik voeg echter bij dit dagboek een exemplaar van het artikel, dat
Ritman Vrijdagmorgen in de Nieuwsgier2. liet verschijnen en dat, beter dan welk
betoog ook, de situatie weergeeft.
Zonder twijfel is de positie van de commissie-generaal door dit ontslag zeer
verzwakt, zoowel in Nederland als in Indonesië, ondanks alle critiek, die de oppositie
op De Boer heeft gehad. Dit verzwakkingsproces is na 15 November geregeld
voortgeschreden. Ik heb den indruk dat het Kabinet onvoldoende heeft beseft, dat
men daarmee in het eigen Nederlandsche vleesch sneed. Men kan nu eenmaal nooit
ongestraft de overheidsorganen laten bekladden, zonder er een woord tegen te zeggen.
Zeker, ik ben geen voorstander van tegenspraken op elke stompzinnige bewering in
de pers, maar er zijn ten slotte grenzen, die thans - uit de historie-De Boer blijkt dat
- zijn overschreden. Wordt het ontslag aangenomen, dan is het logisch dat nieuwe
benoemingen zullen volgen. Posthuma en Verzijl speculeeren in hun telegram ook
op de mogelijkheid, dat de regeering de commissie-generaal zal opheffen. Zeer
waarschijnlijk zal het echter het Kabinet wel duidelijk zijn geworden, dat dit college
tusschen 12 en 17 Maart kans heeft gezien het probleem van politieken aard, dat
Nederland in een impasse dreigde te brengen, op te lossen en dat er weinig kans zou
hebben bestaan om ditzelfde resultaat zonder dit college te bereiken. Het is duidelijk,
dat de diensten, die het college tot heden heeft bewezen, uitsluitend op het politieke
vlak liggen. Ik geloof ook niet, dat het juist is verder te willen grijpen.
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De toevoeging van z.g. a-politieke deskundigen is gebleken een groote vergissing te
zijn, die ook het Kabinet thans ronduit zal moeten erkennen. Ik heb indertijd in een
brief aan Drees al gezegd, dat ik het met zijn meening, dat de benoeming van
Posthuma geen politieke was, volstrekt niet eens was1.. Immers, politieke beïnvloeding
moge dan al niet de bedoeling zijn geweest dezer benoeming, zij heeft niettemin
politieke gevolgen gehad. Ik hoop dat Drees thans, na al hetgeen er is gebeurd, zal
begrijpen, wat ik met deze tirade in mijn brief heb bedoeld. Het conflict tusschen
deze deskundigen en de andere drie leden is nl. niet ontstaan over een technisch
probleem, dat op het terrein van hun deskundigheid ligt, doch uitsluitend over een
politiek probleem. Het is het wantrouwen tegenover de Indonesiërs, dat hierbij den
doorslag heeft gegeven. Dit houdt noch met economische wetenschap, noch met het
volkenrecht of het staatsrecht ook maar het minste verband.
Toen gisteren Van Heuven Goedhart mij door de telefoon vroeg hoe ik dacht over
de uitbreiding van de commissie-generaal, heb ik hem ronduit gezegd dat de
mislukking van één experiment op dit gebied mij voorkomt ruimschoots voldoende
te zijn. Laat de regeering de commissie-generaal blijven behandelen en gebruiken
als een politiek instrument; laat men de deskundigheid, die in dit land voor de
regelingen noodig is, in de Indische regeering brengen, voor zoo ver zij daar niet
reeds aanwezig is. Vindt men den directeur van financiën niet sterk genoeg, laat men
er dan uit Nederland een ander heensturen, die in staat is om met den president van
de Javasche Bank dit alles te behandelen en die dan ook, even goed als anderen,
voldoende inzicht moet hebben in de politieke situatie. Ook rijst bij mij de gedachte
dat Lieftinck geholpen kan zijn, indien hij in de plaats van Talma2. een man stuurt,
waar wat meer van uit gaat. Wenscht Lieftinck hier iets meer van te weten, dan moet
hij Bannier maar vragen. Voor de Nederlandsche economische problemen zou een
man aan de commissie-generaal kunnen worden toegevoegd op dezelfde wijze als
het geval was met Weisglas, d.w.z. wel van zwaarder ambtelijk formaat dan deze,
doch zonder dat hij lid wordt van het college.
De aanvulling van de commissie tot drie leden, met het oog op de vervanging van
De Boer, zal wel niet zoo eenvoudig zijn. Aan een
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kant zou er wat voor te zeggen zijn om een man uit het Indische bedrijfsleven zelf
te hebben van het soort van De Boer. Iemand als Raadsheer van de H.V.A. zou bij
nader onderzoek zeer waarschijnlijk politiek aanvaardbaar blijken te zijn. Doch hij
heeft het bezwaar van zijn functie, nl. dat hij de representant is van een maatschappij,
die in dit land wel een zeer bijzondere plaats inneemt en een uitgesproken
representante is van het koloniale stelsel. Bovendien staat de ervaring en de kennis
van deze figuur aan de Nederlandsch-In-dische regeering en aan de
commissie-generaal zonder meer ten dienste. Uit dien hoofde zou het dus weer niet
noodig zijn. Zoekt men in het politieke vlak naar een derde lid, dan zie ik er eigenlijk
maar drie, nl. Logemann, Kerstens en Joekes. Wanneer Kerstens niet een beetje een
eigenaardige persoonlijkheid was, dan zou een benoeming van hem als tweede
Katholiek nog zoo gek niet zijn. Maar mijn indruk is, dat hij hier niet erg reçu is. Ik
weet echter waarachtig niet, wie er uit de Katholieke wereld met eenige deskundigheid
en van voldoende formaat anders aan de commissie zou kunnen worden toegevoegd.
Natuurlijk zullen er bij de Katholieken beslist politieke bezwaren rijzen, indien het
derde lid uit de Partij van den Arbeid komt en zeker wanneer Logemann zou worden
gekozen. Nederland zal wel niet de consequentie durven trekken uit het feit, dat men
ten slotte den weg van de politiek van Van Mook-Logemann-Schermerhorn heeft
verkozen boven elke andere. Het zou dan ook niet onnatuurlijk zijn, indien men aan
dit driemanschap, aangevuld met Van Poll, de politieke leiding van deze zaak
toevertrouwde. Ik vrees echter, dat Nederland dat niet verdraagt en inzonderheid de
Katholieke partner niet. Ik zie dan de bui vanzelf al weer hangen, nl. dat voor de
zooveelste maal de invloed van de liberale wereld aanvaard wordt òf op basis van
deskundigheid, òf omdat er geen andere oplossing aanvaardbaar is. Het beroerde is
ook, dat menschen uit den Protestantsch-Christelijken hoek, die bruikbaar zouden
zijn, b.v. een man als De Niet, tot de Partij van den Arbeid behooren. Boven alles
hoop ik echter dat de minister nu zooveel leergeld heeft betaald, dat hij toch op zijn
minst ook ons om advies vraagt over zijn eventueele keuze,alvorens menzich
vastspijkert.
Gisteren is Mevrouw Verzijl per Skymaster gearriveerd. Aan-vankelijk had Verzijl
getelegrafeerd, dat zijn vrouw op 18 Maart niet zou moeten komen1.. Daarna had hij
echter aan De Visser een ander
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telegram gegeven, waarin hij dat besluit introk en haar vroeg te komen, waarbij hij
tegen De Visser de opmerking maakte: ‘Dan kan zij het eind van het drama hier ook
meemaken’. Maandag, vroeg in den avond, d.w.z. aan het begin van den ministerraad,
telefoneerde Posthuma met Lieftinck, die zonder twijfel de mededeeling dat de beide
heeren zich terugtrokken aan den ministerraad heeft meegedeeld. Ten minste, toen
ik Dinsdag met Jonkman telefoneerde, was het telegram, waarin zij hun standpunt
gaven, nog niet verzonden. De boodschap is dus beslist van Lieftinck gekomen.
Niettegenstaande dat is Mevrouw Verzijl Dinsdagmorgen uit Amsterdam vertrokken.
Men heeft eenig stampij gemaakt over het uitkomen van mevrouw Van Poll en van
mijn vrouw, maar een dergelijke brutale grofheid tegenover de Indische gemeenschap
als hier is gepleegd zou aanleiding kunnen geven tot een critiek, die ver boven die
op ons beiden zou moeten uitgaan. Ik denk echter wel, dat Elsevier nu geen neiging
heeft om door Jo Spier een vuile prent over dit geval te laten teekenen. Ik moet eerlijk
zeggen, dat mij deze geschiedenis van Verzijl persoonlijk bitter tegen valt.
Vanmorgen een lang gesprek met Spoor en Koets over de Soerabajageschiedenis.
Koets bracht verslag uit van zijn bevindingen, die voor de republiek uiterst bezwarend
zijn. Sjahrir zou, volgens een door de Nefis1. onderschept telegram, Dinsdagmorgen
naar Modjo-kerto hebben geseind om weerstand te bieden, opdat de geest van de
troep zoo goed mogelijk gehandhaafd bleef. Het zou niet gek zijn, wanneer ik Sjahrir
dat telegrammetje eens onder zijn neus hield. Overigens was er een bericht, dat
gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet klopte, nl. dat de republiek aan de
commissie-generaal den eisch zou hebben gesteld om Modjokerto en omgeving te
ontruimen. Ik kon Spoor geruststellen, van een dergelijken eisch is tot heden geen
sprake en wanneer zij dien stellen, krijgen zij het heele verhaal van Koets over hun
hoofd. Overigens was het in dit gesprek, dat Spoor een mededeeling deed over
onderschepte telegrammen van een vreemde mogendheid, waarover ik in dit dagboek
op het oogen-blik niet verder wil uitweiden2.; ik wil alleen even het moment van de
mededeeling aan mij vastleggen. Dit wordt een geruchtmakend zaakje.

1.
2.

N.E.F.I.S. = Netherlands Forces Intelligence Service.
Deschrijver bewaart aan dit voorval, waarover het dagboek verder niet rept, geen enkele
herinnering.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

387

Zondrag 23 Maart 1947, 12 uur
Vanmorgen een langen brief aan Koos Vorrink gedicteerd1., in antwoord op een brief
van hem aan Sanders van 16 Maart, waaruit duidelijk bleek dat men toen op dat
oogenblik buiten het Kabinet nog geen idee had van de ontwikkeling, die bezig was
zich te voltrekken. Hij sprak daarin nog over de wenschelijkheid om een memorandum
aan den minister van overzeesche gebiedsdeelen te sturen inzake het incident, dat
Posthuma in de vergadering met de Indonesische delegatie had veroorzaakt2., om
daaraan mede een argument te ontleenen om hem niet te benoemen. Hij wist kennelijk
niet, dat zulks op dien datum al overbodig was, omdat de scheiding der geesten zich
inmiddels had voltrokken. Dit alleen als typeerend detail. In antwoord op zijn
opmerking, dat ook ik toch indertijd de motie-Romme heb aanvaard, heb ik hem er
aan herinnerd, dat op dat oogenblik de houding van de communisten volstrekt onzeker
was en, gezien hun neiging om het Kabinet-Beel te laten springen, de kans bestond
dat zij zouden tegenstemmen3.. Wanneer dan bovendien nog een aantal Katholieken
tegen zou hebben gestemd, dan kwam de zaak in té groot gevaar. Hadden de
communisten eerder open kaart gespeeld met ons, dan zou deze heele misère met de
motie-Romme zijn voorkomen door een strakker houding van onzen kant. Ik heb
hem er nog eens aan herinnerd, dat mijn vreugde bij de aanvaarding van de
regeeringspolitiek door de motie-Romme slechts zeer getemperd was en ik op
verscheidene gelukwenschen onmiddellijk na de stemming heb geantwoord, dat ik
voorloopig nog geen felicitaties aanvaardde, omdat ik nog een zeker aantal
moeilijkheden voorzag.
Verder kwam hier vanmorgen Algadri, als plaatsvervanger voor Boediardjo, met
het telegrafisch overgebrachte Kabinetsbesluit. Ik vond dat eigenlijk een vrij
verwerpelijk stuk en ook niet heelemaal waarachtig, omdat daarin met geen woord
gesproken wordt over de aanvaarding door de republiek van de reserves, die Nederland
heeft gemaakt. Zij spreken botweg over onderteekenen met ter-zijde-stelling van de
interpretatie Jonkman en de motie-Romme. Dit woord ‘ter-zijde-stelling’ aanvaard
ik bepaald niet en zij krijgen morgen nog eens een brief op hun dak, waarin uitvoerig
de Neder-

1.
2.
3.

Deze brief is gedagtekend 24 maart 1947.
Zie p. 259-260.
Zie p. 185.
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landsche reserve staat, die ook zal worden gepubliceerd. Ik begrijp deze grap natuurlijk
wel, omdat het er voor hen om gaat om naar het binnenland hun positie te versterken.
Versterking echter aan de hand van onware en scheeve voorstellingen lijkt mij een
bedenkelijk fundament. Ik heb er in mijn antwoord aan Sjahrir geen gewag van
gemaakt, maar ik ben wel van plan om hem hier persoonlijk eens een aantal harde
woorden over te zeggen en duidelijk te maken, dat ik geen lust heb geregeld op deze
wijze met de heeren van de republiek samen te werken en te onderhandelen. Verder
nog een paar woorden over Nederlandsche schendingen van het bestand in het
algemeen en bij Modjokerto in het bijzonder, die mij ook maar matig aanstaan.
Wanneer de heeren over Modjokerto in dezen stijl doorgaan, dan zullen wij van
onzen kant het boek volledig open doen en dan hebben zij in deze affaire geen been
om op te staan.
Ik ben mij bewust, dat dit het soort gevecht is, waar wij in de toekomst tegenover
de heeren regelmatig mee te maken zullen hebben. Nogmaals, De Boer zou zeggen:
‘Zie je wel, ik heb het wel gezegd.’ Ik zeg: ‘Ondanks dit, zal ik den strijd aanbinden
en op mijn manier deze dingen niet over zijn kant laten gaan en ze telkens op het
juiste moment inpeperen’. Wanneer dat gebeurt op een eenigszins vriendschappelijke
wijze, dan zou het wel eens kunnen zijn, dat dit op den duur toch wat helpt.
Ook was er het idee bij om, met het oog op de haast, in Djocjate onderteekenen,
omdat wij konden vliegen. Van Mook heeft daarop prompt een vliegtuig aangeboden.
Sanders en Algadri kunnen dan Maandagmorgen vroeg starten naar Djocja en de
geheele delegatie dienzelfden morgen mee terug nemen. Ik ben benieuwd of ze dit
aanbod accepteeren. In een persoonlijken brief aan Sjahrir, dien zij hem dan zullen
overhandigen en die telegrafisch is aangekondigd, zet ik uiteen dat wij het recht
hebben om er op te staan dat er bij ons wordt onderteekend, nu wij aan de
overeenkomst den naam hebben geschonken van de plaats in het binnenland, waar
de commissie-generaal de afsluitende besprekingen heeft gevoerd.
Het tweede punt van discussie is het presidium van Lord Killearn. Ik heb dit
radicaal afgewezen onder het motto, dat de Engelschen vóór 30 November alle moeite
hebben gedaan om er uit te komen en zich van het Indonesisch probleem te
distantieeren. Dit hebben zij gedaan en, om die reden alleen al, acht ik het
pngewenscht voor de wereld den indruk te wekken alsof de Engelschen ook in de
procedure na 15 November weer een rol zouden hebben
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gespeeld. Dit is onwaarachtig en niet in overeenstemming met de feiten. Indien men
dan verder bedenkt, dat ook Amerika belangstelling heeft en het State-departement
heeft aangeboden de onderteekening te doen plaats vinden in het Amerikaansche
consulaat-generaal, dan is het volkomen duidelijk dat wij maar zeer verstandig doen
er geen buitenlandsche mogendheden in te halen. Ik ben benieuwd of Sjahrir voor
deze argumentatie wijkt, ik ben in elk geval niet van plan daarvan af te stappen.

Maandag 24 Maart 1947, 8.15 uur
Toen wij gisteravond uit de kerk kwamen, hield de heer Koets mij aan en vertelde
een aardig verhaal, dat hij had gehoord van Abdul-kadir. Onze vriend Algadri schijnt
gisteren bij Mac Kereth te zijn geweest met het verzoek om bij ons zijn bemiddeling
te verleenen, opdat een uitnoodiging aan Lord Killearn zou kunnen worden gestuurd.
Mac Kereth schijnt hem duidelijk te hebben gemaakt, dat hier geen sprake van kon
zijn. Om practische redenen al niet, want dat het op zijn minst een week zou duren,
alvorens Lord Killearn hier zou kunnen komen en dat zou de onderteekening te ver
verschuiven, maar ook overigens zou de Britsche regeering tegen dezen stap bepaald
bezwaren hebben. Toen kwam het alternatief, nl. van de onderteekening in het Britsche
consulaat-generaal, doch ook dat schijnt Mac Kereth resoluut te hebben afgewezen.
Indien dit de waarheid is, is dit werkelijk het eerste feit, dat te onzer kennis komt,
waarin Mac Kereth een rond standpunt te onzen gunste inneemt. Een van de eerste
alhier zichtbare gevolgen van onze bereidheid tot onderteekening? Dat is natuurlijk
niet zeker, maar evenmin onwaarschijnlijk.

20 uur 's avonds
De dag is weer niet heelemaal zonder verdere avonturen verloopen en op sommige
momenten had ik het gevoel dat De Boer misschien geen ongelijk had met zijn
bewering, dat de jongelui door de heele procedure onhanteerbaar zijn geworden.
Toch, bij realisatie van het verleden, kom ik tot de conclusie, dat wij in October en
November eigenlijk op soortgelijke wijze aan deze heeren hebben zitten te trekken.
Het zal in de komende maanden een duivels vermoeiende bezigheid worden.
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Vanmorgen om 12 uur kwamen Roem en Soesanto met onzen vriend Algadri, in de
plaats van Sjahrir, die vermoeid in zijn bed lag. Wij zouden de procedure bespreken.
Daar kwamen natuurlijk de beide punten, het presidium van Lord Killearn en de
plaats van onderteekening, aan de orde. Zij stelden het eigenlijk voor als een
beleefdheid tegenover Killearn, in aansluiting aan de woorden, die ik heb gesproken
op de laatste plenaire zitting in Linggadjati1.. Wij hebben er echter op gewezen, dat
wij toen van de veronderstelling uitgingen, dat de onderteekening zeer veel sneller
tot stand zou zijn gekomen en het daardoor niet een dwaze politieke figuur zou zijn
geweest, indien wij hem zouden hebben uitgenoodigd. Ik stelde hen op de hoogte
van de Amerikaansche uitnoodiging, waaruit de gevoeligheid van dien kant bleek,
op grond waarvan wij het bepaald onwenschelijk vonden de Engelschen preferent
te behandelen. Trouwens, ik wees er op dat, ook volgens de informatie van Mac
Kereth, een dergelijke uitnoodiging van Engelsche zijde niet op prijs zou worden
gesteld, omdat wij het Foreign Office daarmee in moeilijkheden zouden brengen.
Na een vreeselijk gezanik over en weer, deed Soesanto ten slotte het voorstel om
Lord Killearn in ieder geval een telegram te sturen met de mededeeling, dat de
onderteekening plaats heeft. Ik heb toen natuurlijk gezegd dat er tegen een of ander
krultelegram onzerzijds niet het minste bezwaar was, zelfs niet om hem een
persoonlijk souvenir te geven.
Daarna begon het feest over de plaats van onderteekening. Neutraal terrein was
den heeren duidelijk, zodat dat op de internationale consulaten niet mogelijk was.
Daarna kwamen zij met het voorstel van het stadhuis van Batavia, d.w.z. het
republikeinsche stadhuis, hetgeen wij natuurlijk vlot van de hand hebben gewezen.
Ten slotte kwam de gedachte naar voren van het museum van het Bataviasch
Genootschap, dat gemengd Indonesisch-Nederlandsch bezit is. Dat was een gedachte,
die al eerder was gesuggereerd en waarvan zij wisten, dat die ook bij ons was gerezen.
Wij vonden het op dat moment echter niet nuttig meer om daar op in te gaan en
hielden stijf vast aan teekening ten kantore van de commissie-generaal, d.w.z. in de
troonzaal. Zij hadden geen bevoegdheid om te beslissen; er zou 's middags een
bespreking zijn van de Indonesische delegatie en wij zouden dan om zes uur den
uitslag hooren.
Sanders ging om vier uur naar het huis van Sjahrir, waar verga-

1.

Zie p. 11S en 204.
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derd werd, ten einde den uitslag zoo snel mogelijk te weten, hetgeen met het oog op
de technische voorbereiding geen luxe was. Na een zekere hoeveelheid heen en weer
gepraat, waarbij Sanders telkens met allerlei lieden buiten sprak, kwam de zaak in
orde en bleek de Indonesische delegatie bereid om ons protocollair program te
aanvaarden. Sanders verheugd naar huis, maar op het laatste moment kwam Algadri
nog aanrennen met een brief. Gelukkig las Sanders dien nog even door en ontplofte
toen compleet. Dat was n.b. een antwoord op onzen brief van 24 Maart, dien wij op
verzoek van Jonkman hadden gestuurd als afsluiting van de officieele correspondentie.
In het republikeinsche antwoord werd nu gezegd, dat, om misverstand te voorkomen,
zij er nog eens op wilden wijzen dat de onderteekening tot stand kwam met
ter-zijde-stelling van de motie-Romme en de verklaring-Jonlonan. Deze tirade was
volkomen in strijd met den brief van 15 Maart en voor ons dus onaanvaardbaar.
Sanders kwam er opgewonden mee thuis, doch bij controle van de vertaling bleek,
dat hier weer dezelfde soort slordigheid was begaan als in een vorig geval. De
Indonesische tekst was nl. veel beter; daar stond niet met ter-zijdestelling, maar
zonder aanvaarding van die stukken door de Indonesische delegatie. Op zichzelf
was dat dus wel aanvaardbaar, maar het geheel was toch weinig elegant. Ik besloot
toen, na overleg met Van Mook, naar Sjahrir te gaan om dit zaakje uit den weg te
ruimen. Ik heb hem toen voorgesteld, nadat hij had opgemerkt dat de beide
standpunten ook in één brief zouden kunnen worden opgenomen, dat ik onzen brief
van 24 Maart zou vervangen door een anderen, waarin niet alleen staat, waartoe de
Nederlandsche regeering zich gebonden acht, doch waarin ook de opvatting van de
Indonesische Regeering is weergegeven. Hij ging daar onmiddellijk mee accoord1..
De brief van 18 Maart van ons, die eigenlijk alleen een bevestiging was van de
mededeeling van Den Haag2. en verder een nogal huiselijk karakter droeg, zou daarbij
niet aan de stukken behoeven te worden gehangen. Merkwaardig was ook dat van
de tegenwerping van Roem tegen Sanders, dat het Kabinet een besluit had genomen
op basis van den brief van 18 Maart en dien van 24 dezer niet kende, bij Sjahrir geen
sprake was. Hier blijkt weer het groote verschil in mentaliteit tuschen deze menschen.
Komt dat, omdat Roem bang is voor de oppositie, die

1.
2.

Handelingen der Staten-Generaal, Bijlagen 1946-1947, no. 421.6; Smit, Het akkoord van
Linggadjati, p. 121.
Conform het slot van het telegram CG 39 Reg. op p. 374.
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tegenover hem zit? Het is wel merkwaardig, dat dat taaie gesprek juist op
Maandagmiddag plaats vond met Soesanto, den vertegenwoordiger van de P.N.I.,
en met Roem, den vertegenwoordiger van de Masjoemi.
Ook besprak ik met Sjahrir dienzelfden avond nog even de geheele ceremonie en
was het daarover oogenblikkelijk met hem eens. Bij mijn afscheid van hem,
constateerden wij beiden, dat wij onze toespraak voor den volgenden dag nog dien
avond moesten maken.
Ik heb dat inderdaad gedaan en het werd ruim één uur, alvorens ik in bed lag.
Waarschijnlijk ben ik daar een beetje voor gestraft, want helaas voelde ik mij op den
dag der onderteekening zelf meer dan beroerd, hetgeen zich natuurlijk bij het houden
van de toespraak ook wel heeft gewroken.

Woensdag 26 Maart 1947, 22 uur
De dag van gisteren is voortreffelijk verloopen. De geheele voorbereiding klopte als
een bus. Precies om 5.30 uur kwamen de beide delegaties op door den achteringang
van de troonzaal en namen plaats aan één zijde van de lange tafel, die voor den troon
was opgesteld. Wij begonnen met het plaatsen onzer handteekeningen en daarna
werden de toespraken gehouden. Die van Sjahrir werd met de meeste verve van de
drie1. uitgesproken en is ook door de radio het best doorgekomen, waarschijnlijk ook
omdat hij recht voor de microfoon stond.
Na afloop was er om half zeven een groote receptie in het paleis Koningsplein bij
Van Mook. Het Aan-vankelijke plan om de beide delegaties gezamenlijk te laten
recipieeren, hadden de Indonesiërs - met het oog op onze actie bij Soerabaja afgewezen, maar zij zouden graag op de receptie van den landvoogd aanwezig zijn.
Dat is geschied en niet alleen de delegatie, maar een zeer groot aantal Indonesiërs
van allerlei aard met hun dames zijn op deze receptie geweest. Er waren ongeveer
300 menschen in totaal uitgenoodigd. maar er zijn er tusschen de 6 en 7 honderd
geweest. De belangstelling was dus enorm en de stemming was eigenlijk
voortreffelijk. Ik had den indruk, dat die hier belangrijk beter was dan tijdens het
debat in de Tweede Kamer, dat ongeveer gelijktijdig begon en waarvan ik uit de
verte een uiterst matten indruk heb gekregen.

1.

Nl. Van Mook, Schermerhorn en Sjahrir.
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Ondertekening van het akkoord van Linggadjati op 15 maart 1947 in paleis Rijswijk.
Van links naar rechts: Sanders, Van Mook, Sjahrir, Schermerhom, Roem,Van Poll, Boediardjo en
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Het was alles met elkander hier in Batavia eigenlijk een prachtige dag. Antara moge
dan al gezegd hebben, dat het voor de republiek, met het oog op Modjokerto,
onmogelijk een feest kon zijn: de Indonesische bevolking van Batavia heeft zich van
deze zure opmerking niet veel aangetrokken. Groote aantallen menschen stonden
gisteravond voor het paleis en waren getuige van het vuurwerk, een vuurwerk, dat
een zoo oorverdoovend lawaai maakte, dat het aan Van Mook de opmerking ontlokte:
‘Men gebruikt blijkbaar de munitie, die wij nu toch niet meer noodig hebben’.
Vanmorgen heeft Sjahrir een toespraak gehouden tot het Indonesische volk van
Batavia voor het republikeinsche stadhuis. Toen wij uit den kerkdienst kwamen,
stroomde het daar vandaan en ik had den indruk, dat er duizenden naar hebben
geluisterda.. Talloozen onder deze menschen hadden kennelijk hun Zondagsche plunje
aan en profiteerden van den vrijen morgen, die gegeven was op alle departementen
en kantoren.
In de kerk was een gebedsure voor de toekomstige samenwerking tusschen
Nederland en Indonesië. In onzen dienst ging een Indonesisch predikant en daarna
Ds. Schouten voor. Laatstgenoemde sprak naar aanleiding van Psalm 127: ‘Als de
Heer het huis niet bouwt, tevergeefs werken de bouwers’. Het was een uitstekende
toespraak in een geest, dien wij in dit land onder onze menschen noodig hebben.
Uit de kerk thuisgekomen, vernam ik van Samkalden dat Posthuma gisteren een
persoonlijk telegram aan Lieftinck had willen sturen, waarin informaties werden
gegeven over de lading van de Martin Behrman1.. Hij had daar per eigen gelegenheid
maar een CG telegram van gemaakt, hoewel ik dat achteraf eigenlijk een beetje
verkeerd vond, want de commissie-generaal correspondeert alleen met Jonkman.
Net toen ik met deze discussie bezig was, kwam Posthuma binnen en wilde mij graag
spreken. Wie schetst mijn stomme verbazing, toen Posthuma den wensch te kennen
gaf om de vergadering met de Indonesische delegatie vanmiddag bij te wonen. Ik
heb hem ronduit gezegd dat de voorzitter van de commissie-generaal en ook Van
Poll hiertegen overwegende bezwaren hebben en dat wij mee-nen, dat hiervoor geen
termen aanwezig zijn. Ik herhaalde, hetgeen ik in een vergadering heb gezegd over
den status van de heeren, nl.

a. Nadere aantekening van de schrijver: ± 30 000.
1. Zie p. 308, noot 1.
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dat ik zonder opdracht van de regeering in Den Haag niet bereid ben hen verder als
leden van de commissie-generaal te behandelen. Hij vroeg daarvan een schriftelijke
bevestiging, die ik hem heb beloofd. Hij motiveerde zijn verzoek met de overweging,
dat Lieftinck hem had verzocht om de financieele zaken voorloopig te blijven
waarnemen1. en dat er in de besprekingen met de Indonesische delegatie afspraken
zouden kunnen worden gemaakt, die op de financieele positie van Nederland van
invloed zouden kunnen zijn. Ik heb hem toegezegd in mijn brief mijn weigering te
zullen moti-veeren. Op dit laatste kwam het volgens hem niet aan, het ging er alleen
maar om, dat onze weigering werd vastgelegd. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik tegen
deze opvatting van den heer Posthuma eenig wantrouwen koester. Ik vermoed, dat
deze heer met mijn brief op een of andere wijze wil manoeuvreeren.
In ditzelfde gesprek heb ik ook nog eens gewezen op de onmogelijke positie, die
er ontstaat, indien één van de leden der commissie-generaal kortsluiting maakt met
een bepaald ministerie, in dit geval financiën. De zaak van de Martin Behrman wordt
uitvoerig behandeld tusschen O.G. en Buitenlandsche Zaken. Daar had Lieftinck
zich dus om informaties moeten vervoegen en niet bij iemand van de
commissie-generaal. Indien iedere minister zulks gaat doen, wordt het voor
overzeesche gebiedsdeelen een onhanteerbare geschiedenis. Als ik op de stoel van
Jonkman zat, zou ik hier de grootst mogelijke bezwaren tegen inbrengen. Bovendien
bestaat er, naar het schijnt, op het oogenblik een soort coördinatie-commissie voor
de fmancieel-economische problemen ten aanzien van Indonesië, zoo-dat het dan in
ieder geval logisch zou zijn geweest, indien men dit college via overzeesche
gebiedsdeelen een mond geeft, die spreken kan tegenover de commissie-generaal en
de Nederlandsch-Indische regeering.

Donderdag 27 Maart 1947, 8 uur
Gisteravond laat heb ik den bewusten brief voor Posthuma nog gedicteerd, maar hij
krijgt hem pas vandaag, niettegenstaande zijn secretaresse aan Hannie Lenderink
had gezegd, dat hij dien dag nog een brief van mij verwachtte. Het is wel begrijpelijk,
dat deze haast mijn achterdocht nog een beetje versterkt. Ik hoop toch eerlijk,

1.
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dat het Kabinet ten spoedigste een beslissing neemt, want aan dezen krankzinnigen
toestand moet een einde komen. Natuurlijk vond ook De Boer deze geste van
Posthuma volstrekt onbegrijpelijk en toen ik het hem. vertelde, wees hij met zijn
vinger naar het voorhoofd. Dit lijkt mij een passend gebaar.
Gistermorgen had ik ook De Boer nog even bij mij, die mij vertelde dat men hier
in scheepvaartkringen bepaalde bedoelingen met hem had na zijn aftreden als
commissaris-generaal, gebaseerd op het feit dat hij, zoowel met de commissie-generaal
als met de Indonesische regeering, goede persoonlijke verbindingen had. Hij zei
nadrukkelijk: ‘Och, dit is natuurlijk nog maar een voorloopig idee en ik weet
heelemaal niet, hoe men er in Nederland over zal denken, maar je weet, dat deze
ontslag-aanvrage eigenlijk alleen een protest is. Ik zal echter graag aan den opbouw
van deze zaak, zij het dan in een andere positie, willen meewerken. Alleen heb ik
eerst een paar maanden vacantie noodig’. Ik vond dit gesprek nog wel even de moeite
waard om vast te leggen, omdat het echt de stemming van dezen man weergeeft, die
naar mijn gevoel op het oogenblik bezig is milder te worden tegenover de situatie
alhier. Het protest geldt op het oogenblik practisch alleen Den Haag. Het is ook wel
beroerd, dat het Kabinet hem nog geen draad antwoord heeft gegeven.
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IV Toenemende verwijdering
Gistermiddag om vijf uur was de eerste werkvergadering1. an de beide delegaties ten
huize van Sjahrir. Deze bespreking liet bij iedereen een uiterst prettigen indruk achter.
Er is beslist, zoowel bij de Indonesische delegatie als bij ons, de goede wil om de
zaak in het juiste spoor te krijgen. Wij hebben afgesproken, dat de behandeling van
de verschillende onderwerpen schriftelijk zal worden voorbereid en de vergadering
van gisteren diende dan ook in hoofdzaak om een aantal agendapunten vast te stellen.
Natuurlijk kwam daaronder al direct Modjokerto voor, dat vandaag op een lager
niveau eerst aan een voorloopige bespreking wordt onderworpen, onder leiding van
Koets en Soerachman. Van Mook plaatste dit op een breeder grondvlak door te
verlangen, dat vandaag al een proclamatie zal uitgaan, waarin beide regeeringen
verklaren dat geen discriminatie zal plaatsvinden, in welken vorm dan ook, op grond
van het feit dat iemand zich onder de bescherming van de eene dan wel van de andere
partij heeft geplaatst. Inbreuken hierop zullen als misdrijf dienen te worden gestraft.
Het was ook aan de Indonesische delegatie duidelijk, dat alleen op dezen grondslag
en met practische toepassing er van onze militaire bezettingen, waar dan ook, kunnen
worden teruggetrokken. Ook de gedachte om de demarcatielijnen te demilitariseeren
door het terugtrekken van de militairen naar hun ver achter deze lijnen gelegen
garnizoenen, vond algemeene instemming. De verzekering van rust en orde in deze
gebieden zou dan aan de politie dienen te worden overgedragen. In ons geval zou
dit natuurlijk de militaire politie moeten zijn. Ik heb persoonlijk den indruk, dat wij
ook straks bij het beveiligen van sommige gebieden in het binnenland niet met gewone
militairen, doch met militaire politie op vrij groote schaal zullen moeten gaan werken.
Pas daarna kan er van eigenlijke militaire samenwerking sprake zijn. Wij zullen er
dan natuurlijk voor moeten zorgen, dat deze militaire

1.

Eerste werkvergadering gehouden ten huize van Soetan Sjahrir op woensdag 26 maart 1947,
des namiddags 5 uur.
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politie onzerzijds uit blanken bestaat en niet uit Ambonneezen, want dan ontstaat er
zeker herrie.
Het eenige wolkje van verduistering trad op, toen Van Mook voorstelde om zeer
binnenkort ook menschen te benoemen, die in den buitenlandschen dienst kunnen
worden opgenomen en opgeleid. Het zal ook in de toekomst wel blijken, dat hier een
van de meest teere punten is gelegen.
De gedachte van het openen van de spoorlijn Batavia-Bandoeng ondervond absoluut
geen weerstand en ik heb den indruk, dat dit vrij snel kan worden geregeld.
Daartegenover staat dan, dat het vervoer van Bantam naar de overige deelen van
Java via het door ons bezette gebied eveneens kan worden vrij gegeven. Neen, dit
eerste begin was inderdaad beter en vlotter dan men een paar weken geleden had
mogen verwachten. Lukt het om langs deze lijn naar beide kanten practische resultaten
te bereiken, dan zal men eens zien hoe snel de oppositie in elkaar zakt. De beweging
van de Amsterdamsche Beurs is in dit opzicht uiterst typeerend. Zouden de lieden,
die op het oogenblik hun bezit weer in waarde zien stijgen, nog zoo vlot zijn met het
uitschelden van Van Mook en de commissie-generaal voor landverraders?
Spoor heeft een zeer goede legerorder uitgegeven, terwijl die van Pinke maar weer
een betrekkelijk zuur verhaal is. Spoor is in dit opzicht de man met aan den eenen
kant een zeker politiek inzicht voor het noodzakelijke en aan den anderen kant iemand,
die met zijn gevoel deze zaak toch niet kan meemaken. Sanders vertelde mij daar
zoojuist een merkwaardig voorbeeld van. In de troonzaal van het paleis Rijswijk had
men op 25 maart op de daarvoor aangewezen plaats boven den troon het groote
portret van de Koningin opgehangen, dat normaal in het paleis Koningsplein in de
groote zaal hangt. Bij de receptie van Dinsdag wilde Van Mook dat groote potret
weer in de groote zaal hebben. Een man of zes van het personeel hebben toen wat
erg veel haast gemaakt met het terugbrengen van dat portret. Zoo gauw de delegaties
verdwenen waren en het publiek nog nauwelijks weg was, haalden zij dat portret van
de wand. Spoor stond te praten met Pinke en een paar hooge officieren, terwijl Sanders
met een eenigszins verheugd gezicht komt aan-loopen. Spoor maakt tegen Sanders
de opmerking: ‘Dit weghalen van het portret van de Koningin is zeker een
symbolische daad!’ ‘Ja’, zegt Sanders, ‘maar Zij zal aan den anderen kant des te
scho-
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oner herrijzen’. Dit antwoord was zeker ad rem en letterlijk en figuurlijk van
toepassing. Spoor hikte een beetje en zei: ‘Ja, ja, wel een goed antwoord’. Trouwens
ditzelfde weghalen van dat portret had bijna tot groote misère aanleiding gegeven,
ware het niet dat Swinton van Associated Press net nog op het laatste moment door
Verboeket bij zijn jasje werd gegrepen, toen hij de zaal uitvloog. Verboeket had het
in de gaten en vroeg wat hij ging doen, waarop hij prompt antwoordde, dat hij een
telegram wilde versturen met de mededeeling, dat na afloop van de plechtigheid het
portret van de Koningin was verwijderd. Stel je voor, dat deze onzin in Holland zou
zijn aangekomen! Het had de heele zaak bij tallooze eenvoudige lieden radicaal
bedorven en men had den uitleg, dat er helaas in de twee paleizen slechts één portret
van de Koningin aanwezig is, waarschijnlijk wel niet geloofd. Het zou te wenschen
zijn, indien de regeering in deze gekheid aanleiding zou kunnen vinden een tweede
groot portret van de Koningin ter beschikking te stellen.

Zaterdag 29 Maart 1947, 7 uur
Nadat Donderdagmorgen Koets en Maassen eerst een gesprek hadden gehad met
Soerachman en een aantal Indonesische autoriteiten over de oplossing van het geval
Modjokerto en daarbij geen al te groote verschillen van inzicht aan den dag waren
getreden, hebben wij daarover gisterochtend een gesprek gehad met Spoor en Buurman
van Vreeden. Dat was weer echt Spoor. In het begin een beetje cynisch geprikkeld,
maar dat zakte al heel gauw. Nadat Koets een uiteenzetting had gegeven van zijn
ervaringen in dat gebied en ook een verslag van de bespreking met Soerachman,
kwam Spoor met de opmerking dat, voor er verder wat kon gebeuren, Soedirman
eerst de intrekking van het bevel cease fire voor Oost-Java weer ongedaan moest
maken. Natuurlijk had geen mensch daar bezwaar tegen en beschouwde men dat als
de gewoonste zaak van de wereld. Wij hebben het probleem zóó gesteld, dat wij
wilden trachten van Modjokerto een model geval te maken, aan de hand waarvan
ook in het algemeen de wijze van samenwerking tusschen de republiek en Nederland
zou kunnen worden opgebouwd. Een van de dingen was daarbij natuurlijk de
demilitarisatie van het heele gebied. Ik heb vrij uitvoerig uiteengezet, dat het leger
zoo snel mogelijk zijn eigenlijke taak, nl. de landsverdediging, voor zijn rekening
zal moeten nemen, terwijl rust en orde een kwestie zou dienen te zijn voor een
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politiecorps, b.v. een gendarmerie. Gelukkig was Spoor het met deze zaak volkomen
eens en deed hij zelfs de gedachte aan de hand of het dan niet mogelijk zou zijn, b.v.
in Modjokerto, een soort politieschool te openen. Verder achtte iedereen het natuurlijk
noodzakelijk om slechts geleidelijk tot deze maatregelen over te gaan.
Gistermiddag om vijf uur hadden wij de aansluitende vergadering1. met Sjahrir en
Soerachman over hetzelfde onderwerp. Ook daar werd een gemeenschappelijke
regeling gelukkig zeer goed mogelijk geoordeeld en er werd opdracht gegeven aan
een kleine commissie om 's avonds deze regeling in punten uit te werken, opdat die
Zaterdag zou kunnen worden gepubliceerd. Er zouden dan drie bekendmakingen
komen, één over het algemeene beginsel, dat niemand schade zou mogen ondervinden,
omdat hij zich onder de bescherming van een der beide partijen had gesteld; de
tweede over de regeling van Modjokerto, waarvan de bedoeling is, dat die in de
republiek de gemoederen tot kalmte zal brengen; de derde over het in beginsel
openstellen van het verkeer Batavia-Bandoeng en de vierde een gezamenlijk beroep
op Australië om de boycot op te heffen. Dat lijkt mij voor deze week een heel aardig
programma, dat de menschen aan weerskanten het gevoel geeft, dat de onderteekening
op korten termijn naar twee kanten practische resultaten zal opleveren.
Gelukkig werd de discussie niet verduisterd door de mededeeling, die wij in het
legerbericht van gistermiddag aantroffen, nl. dat het leger de bronnen van de
waterleiding van Soerabaja, die een enorm stuk verder liggen, eveneens heeft bezet.
Koets had hier uitdrukkelijk bezwaren tegen gemaakt, maar de heeren hebben zich
daar blijkbaar weer niets van aangetrokken. Het is vervelend, omdat bij de
besprekingen ook was gebleken dat men aan republikeinsche zijde volkomen bereid
was om de watervoorziening van Soerabaja en Semarang in orde te maken. Het zal
toch noodzakelijk zijn, dat Van Mook er wat op vindt om de militaire heeren in de
hand te houden.
Dat wij wederzijds in een ander stadium zijn gekomen, bleek ook gisteren nog
weer uit een paar kleinigheden. Pandit Nehru heeft een bijzondere uitnoodiging
gezonden aan Sjahrir om het congres in New Delhi2. althans nog één dag mee te
maken. Sjahrir

1.
2.

Tweede werkvergadering, gehouden ten kantore van de commissie-generaal op vrijdag 28
maart 1947, des namiddags 5 uur.
Zie p. 341, 360.
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had gevraagd of dat voor die laatste paar dagen nog mogelijk was op zoo korten
termijn en had nu gisteren bericht gekregen, dat men om hem te halen een vliegtuig
uit New Delhi had gestuurd, dat gisteren in Singapore zou aankomen. Het was van
plan naar Djocja door te vliegen, maar Sjahrir vertelde dit verhaal nu aan Van Mook
en vroeg of er mogelijkheden waren, dat dit vliegtuig in Batavia landde in plaats van
in Djocja, hetgeen hem de reis daarheen zou besparen. Op grond van de internationale
afspraken had Van Mook hiertegen bezwaar moeten maken, doch hem tegelijkertijd
aangeboden er voor te zorgen, dat hij in Singapore kwam en daar kon overstappen.
Vanmorgen is er nog overleg over. Waarschijnlijk zal nu ook in de toekomst het
luchttransport van de Indonesiërs wel over ons loopen, al was het alleen maar om de
besparing aan deviezen.
Een tweede kleinigheid was een concert van het Röntgenkwartet, gisteravond in
het paleis bij Van Mook, waarvoor ook Sjahrir een uitnoodiging had ekregen en waar
hij met zijn secretaresse Poppy Saleh aanwezig was, evenals verschillende andere
Indonesische autoriteiten. Sjahrir zat naast den sultan van Pontianak en was daarmee
tijdens de pauze kennelijk in een vriendschappelijk gesprek gewikkeld. Ik stelde hem
verder Von Balluseck voor, die gisteren hier is aangekomen. Ook de ongedwongen
omgang op een dergelijken avond, als normaal verschijnsel, is op zichzelf een
verblijdend teeken en kan bijdragen tot de wederzijdsche goede verhouding. Dat
zulk een uitnoodiging zoo vlot wordt aangenomen, dat verder de besprekingen na
de onderteekening van het accoord in een zoo prettige sfeer verloopen, is het meest
afdoende bewijs tegenover al de lieden, die beweren, dat er nu wel geteekend is,
maar dat er volstrekt geen wilsovereenstemming bestaat. Zeker, tot op zekere hoogte
is dat natuurlijk juist: het hangt er nl. van af van welken wil men uitgaat. Maar in dit
opzicht bestaat er ook tusschen Schouten en mij geen wilsovereenstemming, evenmin
als tusschen Alimin en Sjahrir, of nog beter gezegd tusschen Soekiman van de
Masjoemi en Sjahrir. Tusschen de pemoeda's aan weerskanten is inderdaad geen
wilsovereenstemming, maar tusschen hen, die verantwoordelijk zijn voor den opbouw
van de samenwerking op dit oogenblik, ligt de zaak volstrekt anders.
Overigens hadden wij gisteren een pracht van een avontuur. Vlak voor de
vergadering van 5 uur kwam Sanders met een oolijk gezicht mijn kamer binnen, met
de opmerking dat hij een mooie
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verrassing had. Hij had nl. Von Balluseck en Weisglas van het vliegveld afgehaald
en had daar met Von Balluseck natuurlijk over allerlei dingen gepraat, waarbij deze
had opgemerkt dat hij gisteravond in Singapore een gesprek had gehad met Posthuma
en Verzijl. Zij waren op weg naar Nederland voor den ministerraad van
Maandagmiddag. Tableau! Verder hadden zij tegenover Von Balluseck in ruime
mate gif gespoten over de andere drie heeren van de commissie-generaal. Zij waren
het wel eens met Linggadjati, maar zij achtten de drie thans aanwezige heeren
ongeschikt voor de uitvoering, omdat deze geen ‘neen’ konden zeggen. Ook was een
groote grief, dat zij overal buiten waren gelaten.
Dit is een mooi slot van een tragedie, die in Nederland deining heeft veroorzaakt
en nu nog wel verder zal veroorzaken, buiten alle verhouding tot de beteekenis er
van. De beide heeren zijn Vrijdagmiddag vertrokken, gelijk een dief in den nacht,
zonder aan de Nederlandsch-Indische regeering of aan de commissie-generaal ook
maar iets mee te deelen. Hoe zij dit gearrangeerd hebben, is ons niet duidelijk. Hoe
zij aan prioriteit op het vliegtuig zijn gekomen buiten de Indische regeering om, is
evenmin duidelijk. Het zou wel eens kunnen zijn dat de heer Van Os van Delden
zich als een leerling van den aarts-reactionair Hans Martin heeft ontpopt en hier de
behulpzame hand heeft geboden. Ik acht dat echter alles bijzaak. De hoofdzaak is de
wijze, waarop zij gemeend hebben te moeten verdwijnen. De dames zijn voorloopig
nog hier, naar het schijnt omdat zij niet in hetzelfde vliegtuig een plaats konden
krijgen. Ook de secretaresse van Posthuma, juffrouw Koestal, beweerde gistermiddag
niet te weten dat haar baas weg is. Of het waar is, durf ik niet te zeggen, maar deze
juffrouw vliegt er bij ons ook wel uit. Natuurlijk zijn de heeren vertrokken met
medeneming van allerlei documenten. Fraai is, dat b.v. Verzijl mij het exemplaar
van de nota ‘Analyse en perspectieven van het Indonesische vraagstuk, medio Februari
1947’1. nooit heeft teruggegeven.a.
Wat de grieven betreft, die zij tegen Von Balluseck hebben geuit, wel dat zal wel
losloopen. Posthuma heeft eenige ervaring met mij opgedaan in de richting van het
neen zeggen. Juist tegen dat neen van mij had hij nogal groote bezwaren. Natuurlijk
omdat het gold het bijwonen van de vergaderingen met de Indonesische delegatie

1. Zie bijlage IV.
a. Noot van de schrijver: ‘Bleek later aan het secretariaat te zijn teruggegeven’.
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door Verzijl en hem na hun terugtrekking. Het is een mooie grap: hij bedoelt
natuurlijk, dat ik niet bereid ben om neen te zeggen op het oogenblik, dat hij dat wil,
en geen ja wil zeggen, eveneens als het den heer Posthuma aangenaam is. Ik zou er
verder de conclusie aan willen vastknoopen, dat hij mij van slapte in dezen tijd
bepaald geen verwijt kan maken. Dat vind ik nogal een troost. Want ook zijn tweede
grief, nl. dat zij overal buiten zijn gehouden, is volstrekte waanzin. Trouwens dat zal
de minister ook direct wel vaststellen, wanneer hij ziet dat de heeren tot hun
terugtrekking op iedere vergadering elke gelegenheid hebben gehad om te zeggen
wat zij wilden. Hij bedoelt natuurlijk het officieuze contact tusschen 12 en 15 Maart
van Sanders eenerzijds en Boediardjo en Sjahrir anderzijds1.. Stel je echter voor, dat
ik de heeren, terwijl zij zich te voren tegen een andere dan de militaire oplossing of
de onbereikbare op de basis van de motie-Romme hadden uitgesproken, om
vergunning had gevraagd middelen te beramen om een uitweg te vinden, die afweek
van de hunne. Neen, ik was niet bereid in dit geval de hoogste belangen van Nederland
en van Indonesië, zooals die naar mijn heiligste overtuiging liggen - en niet alleen
die van mij, maar ook die van Van Mook en Van Poll - afhankelijk te stellen van het
inzicht van dit stel politieke dilettanten. Inderdaad, op dat oogenblik, maar dan ook
op geen ander, heb ik de heeren er buiten gehouden. Ik heb ook op de vergadering
van de commissie-generaal, waarop zij mij daarover aanvielen, gezegd dat ik dit
volledig voor mijn verantwoordelijkheid nam2..
's Avonds om 8 uur kwam het gesprek door met Jonkman, dat ik 's morgens al had
aangevraagd. Ik had de bedoeling om hem te telefoneeren, ten einde hem te vragen
De Boer te antwoorden en ook aan de situatie met de twee andere heeren een einde
te maken. Ik kon hem toen echter vertellen, dat zij al op weg waren naar Nederland.
Jonkman vertelde, dat hij inmiddels aan De Boer een telegram had gestuurd met de
mededeeling, dat er geen bezwaar tegen was, dat hij a.s. Dinsdag naar Nederland
zou reizen en verder dat er vandaag, dus Zaterdag, een bijzondere ministerraad zou
zijn om over de positie van deze heeren te spreken. Ik vroeg hem toen daarbij, als
pikante bijzonderheid mede te deelen, dat ik via Sanders-Von Balluseck had
vernomen, dat de heeren in Singapore

1.
2.

Zie p. 360-363, 368.
Schermerhorn heeft dit gezegd in de vergadering van 18 maart 1947; zie p. 377 vlg.
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waren gesignaleerd op weg naar Nederland en dat zij als een dief in den nacht waren
verdwenen. (Ik ben intusschen ook benieuwd, hoe de verrekening van de
passagekosten heeft plaats gevonden, want noch de Ned.-Indische regeering, noch
de commissie-generaal heeft deze betaald). In ieder geval is het prettig, dat zij voor
den ministerraad van Maandag zeer bepaald te laat komen en dat de affaire vandaag
zal worden beslist. Het is echter wel beroerd, dat deze twee gasten in Nederland de
kans krijgen om allerlei eenzijdige verhalen te vertellen, zonder dat er ook maar de
minste gelegenheid bestaat om deze van de zijde van de commissie-generaal of van
Van Mook te doen tegenspreken. Ik ben echter wel van plan om vandaag nog een
telegram op te stellen en officieel o.a. te vragen de heeren een verklaring te laten
teekenen, dat zij geen documenten, die be-hooren tot het archief van de
commissie-generaal in afschrift onder hun berusting hebben1..
Na de vergadering met Sjahrir hadden Van Poll, Van Mook en ik even een kort
onderhoud met Weisglas, die ons zijn indrukken uit Nederland in vogelvlucht vertelde.
De stemming tegenover ons drieën schijnt belangrijk beter te zijn dan zulks in
December het geval was. Jammer is, dat mijn vriend Van Heuven Goedhart mij weer
een loer heeft gedraaid door den inhoud van een telefoongesprek als interview in
Het Parool2. onder grooten opmaak af te drukken. Ik vind dit bepaald onfatsoenlijk.
In de eerste plaats, omdat hij mij met geen woord heeft gezegd, dat de bedoeling van
dit gesprek bestond uit het afnemen van een interview, en in de tweede plaats, omdat
ik argeloos moest zijn ten gevolge van het feit, dat ik hem wel vaker telefonisch een
zekeren background heb gegeven. Dat hij dan verder mijn angst dat de zaak naar de
ver-floddering zou gaan, ten gevolge van het lang uitblijven van een beslissing, zóó
uitdrukt, dat ik zou hebben gezegd dat de zaak afglijdt, omdat de Nederlandsche
regeering niet kon beslissen, is wel buitengewoon akelig, omdat dit op dat moment
bepaald in strijd was met mijn opvatting, waar ik wist dat Jonkman absoluut den
goeden kant uitging3..
Ik heb dit door de telefoon ook tegen Jonkman gezegd en getracht dit zoo goed
mogelijk recht te zetten. Ik had van een door Aneta doorgegeven opmerking van
Schouten in het debat in de

1.
2.
3.

Dit is gebeurd bij CG 119 van 30 maart 1947.
Zie p. 384. Het artikel in Het Parool is van 22 maart 1947.
Zie p. 347, 348.
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Tweede Kamer1. over een interview van mij in Het Parool ook al niets begrepen.
Helaas werd het mij nu uit de opmerking van Weisglas duidelijk. Van je vrienden
moet je liet toch maar hebben! Ik ben mij bewust dat ik in deze periode, wat dit
betreft, mij de grootste beperking heb opgelegd en nu, waarachtig, wordt je er bij
gelapt, zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Ik zal Van Heuven Goedhart in ieder
geval een telegram sturen, dat ik mij door dit geval gegrepen voel.
Verder vertelde Weisglas, dat hij met zes verschillende ministers in totaal 14 uur
had gesproken, dat zijn indruk was dat er een groote honger bestond naar juiste kennis
van de situatie en dat het daarom raadzaam was, dat Van Poll en ik, of een van beiden,
zoo spoedig mogelijk naar Nederland zouden gaan. Verder heerschte er in het
algemeen groote verontwaardiging over het gedrag van de heeren, die het schip
hebben verlaten, in het bijzonder Posthuma. De eenige, die in dit geval een meer
gereserveerde houding aannam, was Lieftinck. Ik begrijp dat best: Posthuma is ten
slotte zijn man geweest en het is altijd beroerd, als je keuze aanleiding geeft tot zulk
een débacle. Lieftinck kan het ook niet aardig hebben gevonden, nadat hij in dat
telefoongesprek op Maandag 17 Maart, aan Posthuma had gevraagd om zijn beslissing
nog veertien dagen aan te houden2., dat prompt daarop de mededeeling van zijn
terugtrekking door Aneta werd doorgeseind. Vooral deze aan het geval gegeven
publiciteit vergeven verschillende heeren niet gemakkelijk. Nu is ook nog wel een
aardige bijzonderheid, dat zij het blijkbaar op het oogenblik bestaan om een gezicht
te trekken alsof zij hieraan geen bekendheid hebben gegeven, maar dat dit door de
tegenpartij zou zijn gebeurd. Dit is wat je noemt: een kras bakje. De motiveering is
mij door Wansink gevraagd, maar ik heb hem prompt naar de heeren zelf verwezen.
Wij hadden trouwens ook in de vergadering gezegd, dat zij deze zaak zelf voor hun
eigen verantwoordelijkheid zouden publiceeren.
Het spel van de heeren lijkt mij intusschen volkomen duidelijk! Terwijl zij in de
telegrammen hun terugtrekking hebben gemotiveerd, op grond van de beslissing van
de regeering om Linggadjati op basis van den brief van 15 Maart te laten
onderteekenen3., gaan zij nu een gezicht trekken alsof zij heelemaal niet tegen
Linggadjati
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Handelingen der Staten-Generaal 1946/1947, Tweede Kamer, p. 1303.
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Zie p. 377-378.
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zijn, maar gaan zij het spelen over den volstrekt persoonlijken band. Dit was uit het
gesprek, dat zij met Von Balluseck gevoerd hebben, volkomen duidelijk. Ik kan dat
niet anders dan onoprecht vinden.

Zaterdagmiddag, 4 uur
Gisteravond las ik in een brief van Barend1., die Weisglas had meegebracht, dat men
in Nederland toch blijkbaar nog geregeld aan het tooveren is over de opvolging van
Van Mook. Nu begrijp ik dat wel. Ik zou de keuze van De Niet2. heelemaal zoo gek
niet vinden, maar laat men er toch in vredesnaam geen haast mee maken! Alles is
op het oogenblik nog uiterst labiel. De smeerlapperij, die het leger heeft uitgehaald
door een half uur vóór de onderteekening van Linggadjati, op denzelfden dag dus,
de op een 15 K.M. buiten hun uiterste posten bij Modjokerto gelegen plaatsen Patjet
en Trawas te bezetten, met als gevolg een ontzettende opschudding aan
republi-keinschen kant, omdat dit eenvoudig een schending van onze belofte was
om niet verder te gaan, toont hoe moeilijk alles nog ligt. Van Mook is een man, die
bij de Indonesiërs een onbeperkt vertrou-wen heeft en laat men hem toch even lang
laten zitten als de werkzaamheden van de commissie-generaal zullen duren. Ik begrijp
uit verschillende berichten, dat men toch de bedoeling heeft die na de
ronde-tafelconferentie te beëindigen3.. Of dat verstandig is, weet ik niet. Ik geloof
het niet, maar ik vind het moeilijk om er voor in de bres te springen, omdat ik het
een vrij vervelende aangelegenheid vind om te pleiten voor een college, waarin ik
zelf de hoofdrol vervul. Toch zou, geloof ik, ook hier een coïncidentie uiterst
ongunstig werken.
In het gesprek, dat Van Poll en ik over deze Patjet-affaire vanmorgen om 12 uur
met Sjahrir hadden, bleek overduidelijk hoe smal de vertrouwensbasis eigenlijk is
en het kwam er min of meer zonder omwegen uit, dat het er om gaan zal of wij de
kracht

1.
2.

3.

Barend van Dam.
In april 1947 is, op instigatie der K.V.P.-ministers, de vervanging van Van Mook ernstig
overwogen. Daarbij heeft o.a. de benoeming van de zendingsconsul mr. M. de Niet, eerst tot
gouverneur-generaal, daarna tot luitenant-gouverneur-generaal naast Jonkman als
gouverneur-generaal, een punt van overweging uitgemaakt. Zie p. 715-716.
Men verwachtte toen nog dat de ronde-tafelconferentie in de zomer van 1947 zou kunnen
worden gehouden.
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zullen opbrengen om de anti-elementen, die aan Nederlandsche zijde zeer talrijk zijn,
den kop in te drukken. Wij zijn er daarom als commissie-generaal ook uitermate op
gesteld, dat de regeering Van Mook zal steunen in de zeer rigoureuze maatregelen,
die hij wenscht te nemen tegen den officier, die de verantwoordelijkheid voor dezen
stap draagt. Zonder eenigen twijfel zal dit ons prestige in de oogen van de Indonesiërs
uitermate versterken. Lukt dat, dan is het mogelijk dat wij samen met Sjahrir een
team vormen, dat in het eerste jaar de zaak practisch geleidelijk in gang zet en dat
uitstekende resultaten kan behalen. Trouwens, indien in Den Haag de gedachte leeft
dat wij actief blijven tot en met de ronde-tafelconferentie, dan zal dat zeker wel herfst
worden, want, zooals de zaken nu staan, zie ik er niet de minste mogelijkheid toe
om vóór Augustus zooiets tot stand te brengen. Het is vrijwel zeker, dat Sjahrir zulk
een uitnoodi-ging binnen korten termijn beslist weigert en ik moet eerh'jk zeggen,
dat ik hem gelijk geef. De toestand is veel te labiel dan dat het verantwoord zou zijn,
dat de eenige man, die werkelijk gezag in dit land heeft, er tusschen uit zou kunnen
gaan. Ook van Nederlandsch gezichtspunt uit is hier de grootst mogelijke
voorzichtigheid in de komende maanden absoluut geboden.
Ik stel mij daarom voor, dat de werkzaamheid van de commissie-generaal in dit
land zelf tot ongeveer Augustus zal duren. Daarna zouden wij in Nederland aan deze
conferentie kunnen deelnemen. Een van de zeer belangrijke taken ligt ook in het bij
elkander brengen van Oost-Indonesië en de republiek. Ook dat zal nogal eenig overleg
en geduld vergen en het wil ons voorkomen, dat ook hierin voor de
commissie-generaal een taak is weggelegd. In hoeverre de gedachte hanteerbaar is,
dat men een gouverneur-generaal heeft en, in plaats van de commissie-generaal, een
soort Raad van Indië, hangt heel erg af van zijn samenstelling en de bevoegdheden,
die men aan dezen Raad toekent. Is dit uitsluitend een advies-college van de Indische
regeering, dan zit men daarbij met de moeilijkheid, dat zulk een college weinig
mogelijkheid heeft om zelfstandig mede op te treden tegenover de regeeringen der
afzonderlijke negara's, dus ook van de republiek, op de wijze, zooals de
commissie-generaal dit thans kan doen.
Ik kan mij niet geheel aan den indruk onttrekken, dat, wanneer De Boer niet zou
hebben bedankt en dit conflict niet zou zijn ontstaan, men voorloopig niet over de
opheffing van de commissie-generaal zou hebben gepeinsd. Men heeft zich echter
in de misère
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gewerkt door de benoeming van een paar menschen, die hier de zaak in de nesten
hebben gejaagd en de commissie in twee stukken hebben gebroken en nu ziet men
de eenvoudigste oplossing in het opdoeken van de heele zaak. Een moedige oplossing
acht ik dit niet. Zonder twijfel zullen Posthuma en Verzijl zich in de handen wrijven,
wanneer dit gebeurt en zij zullen er zonder eenigen twijfel hun best wel voor doen
om dit te bereiken. Eerlijk gezegd zou ik dat een ergernis wekkende belooning vinden
voor de negatieve diensten, die zij het vaderland hebben bewezen.
Intusschen zijn wij er vandaag ook achter gekomen, hoe het vertrek van deze
heeren in elkaar zit. Vanavond gaat er een telegram1. naar Den Haag, dat zulks meldt.
De Ondernemersbond heeft nl. Posthuma naar Den Haag gestuurd om met De Kat
en Weyer te overleggen. Deze adspirant-commissaris-generaal gaat dus op het
oogenblik terug als mandataris van de ondernemers. Merkwaardig is, dat een van de
heeren van de ondernemerswereld zich hier verpraat heeft, waardoor dit is uitgekomen.
Wij hadden alleen het vermoeden, omdat het bekend is dat de heer Zeeman, de
vertegenwoordiger van de Handelmaatschappij alhier, de plaatsen bij de K.L.M.
heeft besproken. Onze partijgenooten weten nu nog eens extra, waar zij met Posthuma
aan toe zijn.
Een tweede frissigheid, die zooeven is ontdekt, bestaat daarin dat het uitermate
waarschijnlijk is, dat men de beide bij Soerabaja gelegen plaatsen Patjet en Trawas
niet heeft bezet zonder machtiging van het algemeen hoofdkwartier in Batavia. Thans
heeft Van Mook een brief geschreven aan Spoor met de vraag om mededeeling, wie
deze machtiging heeft gegeven, Deze man zal dan voor ontslag worden voorgedragen,
wie het ook is. Ik ben er niet heelemaal zeker van dat Spoor vanmorgen eerlijk spel
speelde, toen hij het voor deed komen van deze zaak niets af te weten. Ik vond hem
abnormaal nerveus. Het kan ook zijn, dat hij woest-nijdig op ons was.

Maandag, 7 April 1947, 18 uur
Alvorens dit verslag te vervolgen met het gebeurde van de afgeloopen week, wil ik
even de aanvulling geven op de mededeelingen
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bovenaan blz. 2571.. In de eerste plaats schijnt het niet de Onder-nemersbond als
zoodanig te zijn, die Posthuma naar Den Haag heeft gestuurd. Het is echter wel zeker,
dat zoowel Van Nieuwkuyk als Zeverijn weten hoe de vork in de steel zit. Zij vertellen
het rechte er echter niet van. Indien ik aanneem, dat het meer speciaal de bankiers
zijn, die hier achter zitten, dan is dat ook maar een vermoeden.
Het tweede feit is, dat de actie Patjet-Trawas toch wel door generaal De Bruyne
is ondernomen, maar als een politioneele actie is bedoeld van tijdelijken aard en niet
om te bezetten. Het communiqué van den legervoorlichtingsdienst draagt in dit
opzicht een groot deel van de schuld aan de verwarring, welke over deze zaak is
ontstaan. Van Mook heeft Jonkman hierover geïnformeerd. Ik ben in ieder geval blij,
dat deze affaire met een sisser afloopt.
Van Dinsdag 1 tot Vrijdag 4 April, bezochten wij, d.w.z. mijn vrouw, Roosenburg
en ik, Billiton op uitnoodiging van Ir. Biegman, den vertegenwoordiger van de Billiton
Maatschappij alhier. Dit verblijf heeft weer nieuwe gezichtspunten geopend. Een
eiland, waar de Nederlanders met groote voortvarendheid een volkomen
gedesorganiseerd bedrijf, waarvan de Jappen de bedoeling hadden het compleet af
te breken, van October 1945 af tot nu toe op bewonderenswaardige wijze weer aan
den gang hebben gekregen. Alle machines waren practisch uit elkaar gehaald en de
onderdeden lagen op en over elkaar. Ook nu nog komen er stukken uit alle deelen
van den archipel naar Billiton en legt men de stukken weer aan elkaar als bij een
legpuzzle.
Ook politiek is het eigenlijk wel een merkwaardig geval. Had men vroeger, evenals
nu nog op Banka, groote moeilijkheden met de Chineezen, dit is op Billiton door de
mechanisatie in belangrijke mate verminderd. Het blijkt nl. dat de Indonesiërs in een
gemechaniseerd bedrijf uitstekend bruikbaar zijn, omdat het daar in mindere mate
op de taaie lichaamskracht en het uithoudingsvermogen van den Chineeschen koelie
aankomt. Het handbedrijf is voor den Indonesiër minder geschikt. Op Billiton heeft
men echter op het oogenblik spuitbaggers aan het werk, die geheel onder Indonesische
leiding staan, met Indonesisch personeel. Daarover was men uitstekend tevreden en
ook daar wees men op het feit, dat deze
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menschen er trotsch op zijn nu eens niet bij Chineezen en blanken achter te worden
gesteld. Men heeft op Billiton de Chineesche en de Indonesische valsorganisaties
gescheiden. De eerste is lastig en dreigt telkens met staking, de Indonesische heeft
veel meer het besef dat het bedrijf een nationale zaak is en dat, indien zij door staking
en abnormale eischen de zaak in den grond werken, zij achter blijven. Intusschen
trachten de Chineezen ergens elders in de wereld eenzelfde politiek voort te zetten.
Ten aanzien van de republiek is de situatie echter ook wel typeerend. Er zit op het
eiland één Javaansche dokter, die zijn heele familie in de republiek heeft en die ook
duidelijk contacten met de republiek onderhoudt. Deze dokter Yoedono is in twijfel
over zijn positie. Hem is een baan bij de Billiton Maatschappij aangeboden, maar
dan mag hij geen effectieve politiek bedrijven, hoogstens zich laten kiezen in den
Billitonraad. Hij ziet echter ook kans om zich tot voorzitter van dezen Billitonraad
te laten be-ncemen. Dat schijnt toch vrij eenvoudig te gaan. Hij behoeft slechts een
kern van leidende figuren op het eiland met zich mee te krijgen en dan is het practisch
zeker, dat hij als intellectueele figuur met de leiding wordt belast. Hij merkte ook
op, dat voor hem de mogelijkheid aanwezig is om door de republiek straks tot resident
van Billiton, of, zooals hij het noemde, tot radja van het eiland te worden benoemd.
Dit is een merkwaardig verschijnsel, dat zich zonder twijfel op verschillende plaatsen
in den Archipel zal voordoen. De bevolking is voor een groot deel lijdzaam. De
tusschenlaag is op zelfstandigheid gesteld en voelt voor overheersching door Java
niet veel. Er zijn er, die zeggen liever een kolonie van Holland dan van Java te willen
zijn. Toch zie ik aankomen, dat één Javaansche dokter in staat is om met een
gematigde politiek de zaak naar zijn hand te zetten. Of dit op den duur ook lukt,
indien hij een invasie van Javaansche leiders het hoofd moet bieden, is zeer de vraag.
Ik vermoed echter, dat hij verstandig genoeg is om dat niet te doen.
Een gesprek met den resident van Banka1., die ook op het eiland was, waar hij
tegelijkertijd een vergadering met den Billitonraad had belegd, bevestigde mij in
mijn opvatting dat wij van Nederlandschen kant met de grootste voorzichtigheid te
werk moeten gaan. Positieve druk onzerzijds in de richting van afscheiding van de
republiek,
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werkt alleen maar verkeerd. Op het oogenblik kunnen wij niet verder gaan dan
aandringen op uitstel van iedere beslissing tot het oogenblik, waarop de toestand
zich wat beter afteekent en men beoordeelen kan, wat men eigenlijk kiest.
Woensdag gingen wij naar Manggar en logeerden bij den administrateur aldaar,
Ir. Van den Berg, in een prachtig huis, gelegen op een kaap, zoodanig, dat men 170o
zee rondom heeft, een punt nog uitgezocht vroeger door Ir. Van den Broek.
Woensdagavond in de sociëteit kennismaking met aanwezige Europeanen en
Indonesiërs uit de staf van de maatschappij. Dat draaide uit op gesprekken met
verschillende menschen, hetgeen een betrekkelijk matig rendement opleverde. Daarom
heb ik het Donderdagavond in Tandjoengpandan in de sociëteit, waar nog meer
menschen bij elkaar waren, anders gedaan en geen poging gewaagd om ieder
persoonlijk te spreken, doch liet ik schriftelijke vragen stellen en heb daarover een
drie kwartier gesproken. Later zei men mij ook nog: ‘Och, men vindt dit toch allemaal
wel redelijk en kan er betrekkelijk weinig tegenin brengen, maar boven de redelijkheid
uit gaan dan de gevoelens van de menschen, die maken, dat men deze ontwikkeling
toch slecht kan meemaken en aanvaarden’. De vragen vielen uiteen in zuiver politieke,
economische en die, welke betrekking hadden op de positie van den Nederlander en
den Nederlandschen onderdaan in dit land. Over het algemeen kreeg ik den indruk,
dat er toch betrekkelijk weinig zuiver inzicht bestaat omtrent de consequenties van
de bepalingen van Linggad-jati. B.v. het feit, dat men van verschillende kanten vroeg
hoe men straks met de keuze in zake het staatsburgerschap aan moest, bewees
duidelijk dat er geen idee van de gelijke rechten van het Nederlanderschap en het
Indonesisch burgerschap bij de menschen bestond.
Verder heb ik bij dit bezoek nog weer eens duidelijk het verschil gezien tusschen
een staatsbedrijf en dat van een bedrijf als de Gemeenschappelijke
Mijnbouwmaatschappij Billiton, waarvan de overheid van de aandeelen heeft,
doch dat volkomen als een particuliere maatschappij wordt gedreven. Ik kan niet
anders zeggen dan dat deze laatste vorm toch vrijwel in ieder opzicht de voorkeur
verdient. Ook wat de positie van het personeel aangaat, steekt dit bedrijf, dat gedreven
wordt op een gebied, ongeveer twee of drie maal zoo arm als Banka, uiterst gunstig
bij bedrijven op dit eiland af. Neen, de klassieke socialisatieleuze heeft voor mij heel
weinig
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bekoring meer en wie een les wil hebben, vergelijke Banka en Billiton. Gelukkig
vertelde Van Mook, dat juist het besluit is gevallen, dat het beheer van de
Bankatinwinning ook aan de G.M.B. zal worden opgedragen. Jammer echter weer,
dat dit besluit is gevallen vóór de onderteekening van Linggadjati: het was al
anderhalfjaar in de maak. Het geldt echter slechts voor vijfjaar, hetgeen m.i. eenigszins
in strijd is met de eischen, die het mijnbouwbedrijf stelt inzake de continuïteit van
het beheer: men moet bij de enorme investeeringen, die hiermee gemoeid zijn, ook
voor de toekomst weten waar men aan toe is.
Bij mijn terugkeer was er niet veel bijzonders. Een discussie via de kranten met de
republiek over de buitenlandsche vertegenwoordiging, waarbij de republiek wat hard
van stapel loopt. Gelukkig heeft Sjahrir in New Delhi een interview weggegeven,
dat vanmorgen in Aneta stond en dat heel wat verstandiger taal te zien gaf dan de
gemiddelde republikeinsche uitlating. Ik vermoed, dat wij deze week ook dit punt
wel op de agenda zullen stellen.
De agenda vergt een vrij nauwgezette voorbereiding. Een punt van overweging
ligt ook in het contact tusschen de lagere organen van de Nederlandsch-Indische en
republikeinsche regeeringen. Het blijkt, dat men op Economische Zaken bepaalde
gedachten heeft geformuleerd en aan de Indonesiërs voorgelegd, zonder dat over de
beginselen daarvan van te voren tusschen de Nederlandsch-Indische regeering en de
commissie-generaal overeenstemming is bereikt. Ik heb daar met Van Mook over
gesproken en wij zullen er dezer dagen met een aantal departementshoofden een
bespreking over hebben om te trachten deze zaak in goede banen te leiden.
Aan-vankelijk klaagden de departementshoofden, dat de commissie-generaal
onderhandelde buiten hen om, maar wij zullen er nu voor moeten zorgen dat niet het
omgekeerde plaats vindt, want dan worden wij voor voldongen feiten geplaatst bij
de onderhandelingen, althans voor een complex van gedachten, die wij moeilijk weer
terug kunnen draaien. Eén van de eerste punten zal wel zijn de regeling van het
deviezenregiem, waarbij hét groote strijdpunt ligt in de vraag of de afzonderlijke
staten, dus ook de republiek, de beschikking krijgen over eigen deviezeninkomsten,
of dat het deviezenregiem in dit land als één geheel zal moeten worden bestuurd.
Het lijkt mij van zelfsprekend, dat wij van Nederlandsche zijde moeten trachten dit
laatste te bereiken, ook al ben ik mij er
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van bewust dat een bepaald gedeelte van den deviezenvoorraad zal moeten worden
afgestaan, ten einde de Indonesiërs er zelf mee te leeren omgaan.
Het belangrijkste zou ik nog bijna vergeten, nl. dat er Dinsdag een telegram naar
Den Haag is geseind1., inhoudende het verzoek aan Beel en Jonkman om 10 April
naar hier te komen en om op 20 April Lieftinck en Huysmans naar hier te laten
vertrekken. Wij meenen dat er op zeer korten termijn een aantal fundamenteele
beslissingen moet worden genomen, welke niet kunnen worden uitgesteld en die het
beste kunnen worden verkregen, indien de ministers dit land bezoeken en hier met
ons en met de Indische regeering tegelijk overleg kunnen plegen. Ik geloof, dat dit
laatste juist is: de taak voor Van Poll en mij om dit geheele complex in Nederland
te behandelen en tot een oplossing te brengen, wordt anders wel wat erg zwaar en
reikt waarschijnlijk ook belangrijk hooger dan met onze kennis van de feiten, zooals
ze hier liggen, in overeenstemming is. Deze laatste overwegingen gelden niet voor
een probleem, dat ook aan de orde moet komen, nl. de positie en de taak van de
commissie-generaal in de naaste toekomst. Doch ook dit gesprek kan met de
genoemde ministers uitstekend hier plaats vinden. Intusschen hebben wij tot op
vandaag geen antwoord op deze uitnoodiging gekregen. Mocht het er morgen nog
niet zijn, dan zal ik Jonkman maar eens telefoneeren.
Verder vanmorgen met Van Poll een lang gesprek gehad met Mgr. Visser,
geëvacueerd apostolisch vicaris te Poerwokerto. Hij beschikte over talrijke informaties
uit het binnenland, via de daar nog aanwezige Nederlandsche en vooral Javaansche
geestelijkheid. De totale indruk wijkt toch niet zoo ver af van hetgeen de grondslag
is voor onze drijfveren, nl. dat men op ons zit te wachten, dat wij bij den gemiddelden
man in geenen deele gehaat zijn en dat de toestanden er op allerlei gebieden zeer
veel te wenschen overlaten. Merkwaardig was ook dat de indruk bestond, dat b.v. in
het bijzonder de politie-autoriteiten onze terugkomst met smart afwachten. Zij geven
soms het gevoel uit te gaan van de veronderstelling, dat zij daarmee van allerlei
onaangename soesah af zijn, die zij op het oogenblik hebben. De gezeten bevolking
zal ons niet de minste moeilijkheid opleveren, maar het probleem, waarvoor ook
Monseigneur geen oplossing wist, ligt in de ongeregelde troepen, die nog
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altijd, ook in een plaats als Poerwokerto, in dezelfde legerings-plaatsen zitten als een
driekwart jaar geleden. Zij zijn, zoolang er niets gebeurt, ook ongevaarlijk, maar het
gevaar zou voor Europeanen kunnen ontstaan, indien er een gemengd
Nederlandsch-Indonesische politioneele actie in grootere gebieden wordt ontketend.
Hij meende, dat zulk een actie eigenlijk het beste over heel Java tegelijk zou kunnen
plaats vinden. Dat leidde bij mij even tot het misverstand, dat hij tóch een soort oorlog
bedoelde, maar dat was al gauw van de baan, want ook hij bedoelde dit uitsluitend
politioneel, niet tegen het volk, maar mét het volk, in het bijzonder met het
Indonesisch binnenlandsch bestuur tezamen. Ook Monseigneur meende dat het
schema, zooals wij dat voor Modjokerto hebben ontwikkeld, aan redelijke eischen,
ook van ons gezichtspunt uit, voldoet en dat de verbindingsambtenaren, die wij in
het land willen plaatsen, wel degelijk ook in de toekomst mede een element van
bescherming der bevolking moeten vormen, zoowel voor Westerlingen als
Oosterlingen.

Woensdag 9 April 1947, 12 uur
De laatste paar dagen is er in hoofdzaak aandacht gewijd aan den internen gang van
zaken tusschen commissie-generaal en Indische regeering, met het doel om er zeker
van te zijn dat een zoo goed mogelijk beleid tegenover de republiek kan worden
gevoerd. Ik vond het noodig om hiermee te beginnen, aangezien ik den indruk had
dat allerlei instanties van het algemeen bestuur bezig waren op lager vlak contact op
te nemen met de Indonesische autoriteiten, zonder dat er van tevoren een goede
afspraak was gemaakt omtrent de in een bepaalde materie te volgen politiek1..
Wij hebben daar gisteren eerst een informeele bespreking over gevoerd. Van Poll
was helaas niet aanwezig, omdat hij de commissie-generaal een paar dagen in
Soerabaja vertegenwoordigt. Mijn uitgangspunt in dit betoog was: het vereenigd
secretariaat van de beide delegaties, dat binnenkort in het volksraadgebouw zal
worden gevestigd, het centrale punt te doen zijn, waar alle zaken van overleg tusschen
ons en de republiek bij elkaar behooren te worden gebracht. Dit behoort de plaats te
zijn, waar ook iedere Nederlander,
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die ten aanzien van de republiek wat wil, weet aan het juiste adres te zijn. Niet, dat
de bedoeling is daar alle zaken ook inderdaad af te handelen, zonder inmenging van
het algemeen bestuur, maar wel, dat van daar uit, door bemiddeling van de Algemeene
Secretarie, zooals later in het gesprek bleek nuttig te zijn, zal worden gedistribueerd
over de in aanmerking komende departementen. Met Iden-burg, Verboeket en Sanders
hebben Van Mook en ik over deze materie uitvoerig gesproken en over het beginsel
zijn wij het geheel eens geworden. Wij zullen ook probeeren over allerlei onderwerpen
te voren tot een standpunt te komen, alvorens getracht zal worden met de Indonesiërs
tot bepaalde afspraken te geraken. In het ver-eenigd secretariaat zal van onzen kant
een man worden geplaatst, die de Indische administratie door en door kent en die
dagelijks rapportjes maakt over alle zaken, die er loopen of niet loopen, deze
distribueert over de verschillende departementen, waarbij op ieder departement een
bepaalde contactman zal worden aangewezen, die hij aan zijn jas kan trekken, indien
bepaalde zaken daar blijven hangen.
Een dergelijke, betrekkelijk strakke, organisatie zal hier noodzakelijk zijn, willen
wij de groote moeilijkheden, waarvoor wij worden geplaatst, eenigermate de baas
blijven, Deze moeilijkheden worden in de komende periode zonder twijfel nog
vergroot door het feit, dat op het zakelijke vlak, vooral van het
financieel-economische, het overleg met Nederland zonder twijfel te langzaam zal
gaan. Over het deviezenregiem zal met spoed een beslissing moeten worden genomen,
omdat daar eenvoudig alles aan vast zit. De republikeinen hebben bovendien de
natuurlijke neiging om de meest vreemde zaken aan elkaar te koppelen en hebben
een vrij scherp gevoel er voor, waar onze moeilijkheden schuilen.
Wij kwamen gistermiddag nog eens tot de conclusie, dat het absoluut noodzakelijk
zal zijn dat een paar ministers hier komen, die dan ook inderdaad bereid moeten zijn
om de beperkte hoeveelheid beslissingen te nemen, welke inzake enkele
fundamenteele vragen worden vereischt. Ik maakte gisteren al de opmerking dat de
animo bij de ministers waarschijnlijk zal worden verminderd door het bewustzijn
van de zeer groote verantwoordelijkheid, die zij daarbij onontkoombaar op zich
zullen moeten laden. Merkwaardig was, dat dit gisteravond in een telefoongesprek
van Van Hoogstraten met Bannier door dezen ook werd bevestigd. Van Mook had
een ontwerp gemaakt voor een telegram, waarin in zeer dringende
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termen gevraagd werd om een antwoord op ons telegram CG 1211., waarbij de
ministers waren uitgenoodigd om hier te komen. Hij wees daarin op de kosten van
het leger à raison van 1 milliard per jaar, waarvan 600 millioen deviezen, welke dit
land onvermijdelijk financieel ten gronde zullen richten, tenzij door spoedige
hervatting van het internationaal verkeer en productieven arbeid en gelijktijdige
sterke vermindering van de oorlogslasten, een vermindering van het tekort en een
herstel van ons crediet kan worden bereikt. Hij wees er ook op dat het buitenland
politiek zijn geduld zal verliezen, tenzij op de onderteekening van de overeenkomst
spoedig practische maatregelen volgen. Dat ook de samenleving hier om resultaten
vraagt en men al in deze paar weken zijn geduld dreigt te verliezen, is eveneens een
omstandigheid, die tot spoed maant. Wanneer hij dan verder zegt, dat wij onder deze
omstandigheden onmogelijk den weg kunnen blijven volgen van geleidelijke
voorbereiding en uitvoerig schriftelijk of telegrafisch contact met Den Haag en dat
in dit land zelf een goed uitgerust en van voldoende bevoegdheden voorzien centrum
noodzakelijk is, waar beslissingen kunnen worden genomen, dan heeft hij ook daarin
naar mijn overtuiging gelijk. Wanneer hij echter verder gaat met zinnetjes als: ‘Ieder
uitstel en iedere aarzeling beteekent op dit oogenblik, dat de geheele zaak in gevaar
wordt gebracht en het op 25 Maart eindelijk bereikte resultaat door gebrek aan
besluitvaardigheid wederom zal worden gefrustreerd’, dan begrijp ik dat na afloop
van de vergadering Sanders en Samkalden beiden ernstige bezwaren maakten tegen
dezen stijl, die in Den Haag weer tot wanbegrip en misverstand aanleiding zou geven.
Het is inderdaad juist, dat men bij het verkondigen van de waarheid ook met de
psychologie van de andere partij rekening moet houden en, hoewel ik tijdens de
bespreking zelf ook in een stemming verkeerde, die mij slechts tot ondergeschikte
wijzigingen bracht in den tekst van dit telegram, was ik achteraf Samkalden wel
dankbaar, die suggereerde om Jonkman te telefoneeren en mondeling nog eens de
zaak van het bezoek op te warmen.
Aldus geschiedde. In dit gesprek met Jonkman heb ik er nog eens den nadruk op
gelegd, dat de moeilijkheden vooral op het terrein van het financieel-economische
liggen en dat daar op zeer korten termijn beslissingen zullen moeten worden genomen.
Hij liet toen los, dat die zaak inderdaad in de war is geloopen door den
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gang van zaken met Posthuma en door het feit, dat De Kat en Weyer minder opschoten
dan hij had gehoopt. Dat laatste vond ik een nogal aardige uitlating, die volkomen
in strijd is met het telegram CG 471., waarin de ambassadeur uit Washington bericht
dat de voorloopige indruk van de besprekingen van De Kat en Weyer in Amerika
niet onbevredigend is. Ik heb toen aan Jonkman gezegd, dat wij geen enkel profijt
van beteekenis konden verwachten van het zenden van een deskundig lid van de
commissie-generaal in de plaats van Posthuma of van nog zulk een knappen adviseur.
Het gaat om de verantwoordelijkheid voor zeer snel te nemen beslissingen en die
kan alleen worden gedragen door de ministers en door niemand anders. Daarom zijn
wij alleen gediend met hún komst. Aan-vankelijk had Jonkman een betoog, dat hij
het niet erg goed begreep, omdat wij toch vooruit zouden kunnen. Hij begon toen
over het reglement voor de arbitrage en al dergelijke dingen. Dat gaf mij toch weer
een kijk op het feit, dat men het nijpende van de situatie hier in Nederland niet juist
aanvoelt. Ik heb hem getracht duidelijk te maken, dat dat soort van problemen vanzelf
wel tot een oplossing komt, wanneer wij kans zien het normale leven op gang te
krijgen.
Hij beloofde mij deze zaak in den ministerraad van gistermiddag nog eens te zullen
voorbrengen. Het was mij wel duidelijk, dat op een komst van Beel en hem
betrekkelijk weinig kans bestaat en ik heb het daarom maar gehouden op Lieftinck
en Huysmans. Gisteravond hoorde ik door de radio, dat Huysmans vandaag naar
Genève vertrekt en ik hoop dat dit geen slecht voorteeken is in zake de reisplannen
naar hier. Laat men goed begrijpen, dat het in Genève om verhaaltjes gaat en hier
om beslissingen, die voor het lot van Nederland en voor zijn economische positie
voor de naaste toekomst bindende kracht hebben. Laat men beseffen, dat dat niet
overdreven is! Laat men ook begrijpen, dat men door weg te blijven ons in een positie
manoeuvreert, waarbij wij eenvoudig tot handelen worden gedwongen. Zooals ik
het op 12 Maart niet kon aanzien met open oogen het land naar de pomp te zien gaan
en door de formeele stelregels ben heen gebroken, zoo kunnen wij ook in de toekomst
in een soortgelijke situatie komen te verkeeren. Het groote verschil is echter, dat ik
op 13 Maart wist te handelen in de richting, die ook in overeenstemming was met
het beleid van het Kabinet. Ten aanzien van de thans hangende problemen is dit veel
bedenkelijker, omdat

1.

31 maart 1947 CG 47 Reg.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

417
het gewenschte beleid ons op het oogenblik onbekend is. De documenten, die wij
daaromtrent op financieel-economisch gebied ontvingen, geven slechts vage
aanduidingen en de totaal-indruk is, dat zij eigenlijk niet veel meer bedoelen dan er
voor Nederland een maximum uit te sleepen.
Vanmorgen een bespreking met Korthals, Van Hoogstraten, Van Mook en Sanders,
waarin ik in het bijzonder met Van Hoogstraten een discussie heb gevoerd over de
techniek van de onderhandelingen, zulks naar aanleiding van het feit dat hij
vanmorgen om elf uur een bespreking zou voeren met Gani. Mijn critiek daarbij was,
dat van zijn kant aan de Indonesiërs reeds zekere schriftelijk geformuleerde gedachten
waren verstrekt. Weliswaar waren dat persoonlijke ideeën over de organisatie van
den deviezenraad, met de mededeeling er bij dat het de vraag was of de
commissie-generaal dit zou accepteeren, maar toch kan men aan zulke gedachten
een zekere bindende werking, althans in den geest, niet ontzeggen. Aan den anderen
kant had Van Hoogstraten gelijk, toen hij zei dat, indien wij in de practijk niet
beginnen met aan de heeren het een en ander informeel voor te houden, het uiterst
onwaarschijnlijk is dat zij van hun kant met concrete voorstellen komen. Ik heb hem
de gang van zaken, zooals wij die gisteren hebben afgesproken, uiteengezet en
daarover is overeenstemming verkregen. Van Hoogstraten deed nog het verstandige
idee aan de hand om één keer in de week telkens bepaalde groepen uit de
departementsdirecteuren of wel het geheele college met de commissie-generaal te
doen samenkomen, ten einde een overzicht te krijgen over hetgeen er eigenlijk gaande
is. Men kan dan ook van gedachten wisselen over de punten, die men uit de
dagrapporten ter kennis heeft gekregen.
Dat er nog talrijke moeilijkheden liggen, behoeft geen betoog. In dit gesprek van
vanmorgen kwam weer een klein detail naar voren inzake de besprekingen over de
heropening van de spoorlijn Batavia-Bandoeng. Soerachman had daar aan een door
Warners aangewezen tegenspeler, kolonel Droog, voorgesteld om aan de
republikeinsche spoorwegen op te dragen voor het loopen van dezen trein te zorgen.
Kolonel Droog was het daarmee niet eens en meende dat in Nederlandsch gebied de
Nederlandsche S.S. daarvoor zou moeten zorgen. Ook uit een oogpunt van
onderhandelingstechniek ziet men hoe verkeerd het is, wanneer op het oogenblik
niet van bovenaf bepaalde richtlijnen in het algemeen worden verstrekt. Kolonel
Droog schijnt niet in de gaten te hebben dat het Neder-
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landsche aandeel in de samenwerking zich niet kan beperken tot de eigen sector.
Soerachman zal moeten bedenken dat de republiek niet in staat is om de organisatie
van de staatsspoorwegen met het handjevol menschen, dat zij hebben, volledig weer
in bedrijf te stellen. Van Mook maakte terecht de opmerking, dat wij op de
eerstvolgende vergadering nu eens principieel aan de orde zullen moeten stellen wat
de Indonesiërs in dit opzicht eigenlijk onder samenwerking verstaan. Terecht hebben
wij gesteld, dat dat een van de fundamenteele beginselen van de overeenkomst van
Linggadjati is. Het gaat nu in de toekomst om de practische toepassing van dat
beginsel. Er zijn allerlei verschijnselen aan republikeinschen kant, die wijzen op een
vreemde interpretatie van dat begrip. Aan onzen kant ziet men soortgelijke dingen.
Wij zullen van boven af moeten probeeren deze zaak principieel en scherp te stellen
en aan weerskanten door te drukken, anders komen wij nergens. Van onzen kant
zullen wij, zoowel tegen de lagere organen als naar de zijde van de Indonesiërs,
volkomen hard en onverzettelijk moeten zijn. Hun natuurlijke neiging, ten gevolge
van de revolutionaire afkomst van de republiek, gaat nu eenmaal een andere richting
uit. Zij zijn trotsch op het eigen leven en willen zooveel mogelijk zelf doen, ook daar,
waar het tot schade van het land is. Daar zal de strijd in belangrijke mate om gaan.
Vanmorgen een paar brieven aan Sanders gelezen, afkomstig van Mansholt1. en
van Max Kohnstamm2.. Beide gaven een teekening van de situatie in Nederland.
Beide hadden de strekking om ons aan te sporen tot die onverzettelijkheid, waar ik
het zooeven over had. In den brief van Max Kohnstamm kwam weer het oude
probleem naar voren hoe lang ik hier moet blijven. Door hem, en ik weet ook door
een vrij grooten kring van jongeren uit diezelfde omgeving, wordt op mij geregeld
druk uitgeoefend om spoedig terug te komen en mij aan den strijd in Nederland te
wijden. Zooals iemand het uitdrukte: ‘Wat geeft het of je op het oogenblik hier in
Indonesië de progressieve krachten mee aanvoert en in Nederland de gematigde
reactie al sterker naar voren treedt?’. Ik zie dat gevaar inderdaad wel dreigen. Romme
probeert tot bijna eiken prijs zijn K.V.P. bij elkaar te houden. Al is het mogelijke
royement van Welter op den rechtervleugel ook nog zoo interessant: in wezen heeft
dat weinig be-
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teekenis. Had het dit wel, dan zou de K.V.P. zich nog wel twee maal bedenken. Ik
kan mij bepaald niet aan den indruk onttrekken, dat Romme uit besef van politieke
noodzakelijkheid al hetgeen in vooruitstrevende richting gaat aanvaardt, maar pas
con amore meedoet aan al hetgeen die vooruitstrevendheid een beetje afbreekt. Ik
ben ook wel het meest onder den indruk gekomen van één simpele mededeeling uit
dezen brief van Max Kohnstamm, nl. dat Steen-berghe er de dollars van C. & A.1.
toch blijkbaar aan heeft gegeven en terugkeert naar Den Haag. Wat beteekent dat
alles? Deze man is in het huidige bestel volstrekt conservatief. Laten wij toch niet
voor een tweeden keer, zooals is geschied, op basis van technische bekwaamheid en
deskundigheid, ons iemand in de schoenen laten schuiven, die beslist tegen de politiek
van de Partij van de Arbeid is. Zijn bekwaamheid is voor ons hoogstens een gevaar,
maar nooit een kracht ten goede. Mijn politieke vrienden vragen van mij met nadruk
om hard te zijn. Laten zij het nu eindelijk ook eens worden. Ik denk in dit verband
nog altijd aan het zijige briefje van Van der Goes van Naters, dat hij mij over Verzijl
stuurde2.. Dat is niet de politieke mentaliteit, die op het oogenblik in de Partij van de
Arbeid leiding moet geven.
Het is dezer dagen uit een brief van Romme aan Van Poll3. duidelijk geworden,
dat Jonkman, d.w.z. het Kabinet, Romme niet heeft gekend in de machtiging van 17
Maart4.. Ik had het tegendeel afgeleid uit een antwoord van Jonkman in een
telefoongesprek, toen ik hem vroeg of hij vooraanstaande parlementariërs over deze
zaak had geraadpleegd, waarop hij bevestigend antwoordde. Romme zegt nu, dat hij
er niet in is gekend. Desondanks heeft hij nu toch weer een betoog gevonden om dit
besluit van het Kabinet, dat vierkant tegen zijn motie ingaat en waaraan hij tijdens
zijn verblijf alhier vasthield5., toch te rechtvaardigen. Dit bewijst voor mij maar één
ding: in de allereerste plaats dat Romme om Katholiek-politieke reden bijna tot
iederen prijs aan deze coalitie wil vasthouden. Het is, geloof ik, een uitspraak van
de oude Mevrouw Wibaut, dat de Roomschen in de negentiende eeuw eerst de
liberalen en daarna de protestantsch-christelijken hebben gebruikt om vooruit te
komen
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en dat nu de socialisten aan de beurt zijn om zich voor dit doel te laten gebruiken.
Van Roomschen kant gezien zit daar een groote waarheid in, die wij ons telkens
scherp voor oogen moeten stellen. In de algemeene cultureele en politieke situatie
van West-Europa zijn wij op deze samenwerking aangewezen, zooals ik in Mei 1946
in mijn te Leuven gehouden rede1. heb aangetoond, maar in den strijd van het
dagelijksche politieke leven moeten wij ons van de uitspraak van Mevrouw Wibaut
bewust blijven en er het gebruik van maken, dat de socialistische beweging op het
oogenblik vergt. Wij trekken, indien wij den moed hebben dat te doen, beslist aan
het langste eind, vooral wanneer wij er voor zorgen, dat de breuk op een oogenblik
komt op het scheidingspunt conservatief-vooruit-strevend. Romme zal al zijn best
doen om dat te voorkomen. Zij zullen telkens voor den draad komen met menschen,
die zoo wat aanvaardbaar zijn voor ons en ik vrees, dat een deel van onze ministers
uit loyaliteit en uit waardeering voor de behoorlijke samenwerking, die schijnt te
zijn ontstaan, daar in zal trappen. Doen zij dat, dan zal de Partij van de Arbeid bij al
te veelvuldige herhaling van dit verschijnsel voor de keuze staan óf de ministers te
bestrijden en te desavoueeren of het pleit in de groote lijn te verliezen.
Tot deze overpeinzingen kwam ik naar aanleiding van het bericht, dat Steenberghe
weer boven de horizon van Nederland verschijnt. Voor de Partij van de Arbeid staat
daarmee ergens het sein op onveilig.

Donderdag 10 April, 18 uur
Gisteren is Van Poll uit Soerabaja teruggekomen en heeft vanmorgen verslag
uitgebracht. Slechts een paar punten wil ik vermelden, nl. dat hij Dinsdagavond een
discussie heeft gehad met een 25-tal vooraanstaande lieden uit Soerabaja, waarvan
hij zeide dat hij het er ongeveer even warm had gehad als in de K.V.P.-fractie op
den dag na zijn aankomst2.. Hij vond de stemming zeer bepaald slecht met uitermate
weinig begrip voor den toestand. De meest hopelooze van het gezelschap was een
marine-officier Van Waning, bij wien alle logica volkomen zoek was. Toch was er
aan het eind een enkele, die toegaf, dat de uiteenzetting toch wel verhelderend
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had gewerkt. Ik neem aan, dat dat een vriendelijk mensch is geweest. De ergste
tegenwerping was eigenlijk die, waarin gezegd werd, dat, indien wij thans geen
financieele draagkracht hebben om langs den militairen weg de zaak tot oplossing
te brengen, zulks over vijf à zes maanden nog evenzeer het geval zal zijn, zoodat wij
dan op genade of ongenade aan de republiek zijn overgeleverd. Dat lijkt heel logisch,
maar heelemaal logisch is het toch weer niet, omdat wij tot dien weg slechts dan
moeten besluiten, indien de republiek sabotage pleegt op Linggadjati en wij dan in
het uiterste geval de arbitrage nog te onzen gunste kunnen inroepen.
Een tweede opvallend verschijnsel was, dat de militaire intelligence uitermate
ongunstige rapporten gaf over den republikeinschen resident Dr. Soekandar, terwijl
onze civiele autoriteiten, de heer Hunger en de assistent-resident Schols, dezen zelfden
man uitermate prezen en dan ook ronduit zeiden, dat zij het met de militaire
opvattingen volstrekt niet eens waren. Natuurlijk kan ook hier een rol spelen, dat
men tot een oordeel komt, dat in overeenstemming is met iemands wenschen. Ik
vrees dat het humeur van het leger er niet beter op zal worden. Ik ontdek dat
persoonlijk ook uit de in vinnigheid toenemende correspondentie met Spoor. Vandaag
heb ik den mooien brief beantwoord, waarin hij om informatie vraagt over de
verspreiding van ‘De Waarheid’ door mijn vrouw. N.B. een vraag van den
legercommandant aan mij, ten einde den luitenant-gouverneur-generaal te kunnen
inlichten. Ik heb hem alleen teruggeschreven, dat ik den luitenant-gouverneur-generaal
regelrecht heb ingelicht.
Van Poll had van de bespreking met den heer Indra, den plaatsvervanger van den
Indonesischen resident, die naar Djocja was, vergezeld van een groot aantal van zijn
bestuursambtenaren, een uiterst prettigen en gunstigen indruk. Hij twijfelde er niet
aan of deze zaak zou daar wel in orde komen, in het bijzonder nu er nog weer eens
de nadruk op werd gelegd dat dit eigenlijk een soort proef was, waar aller oogen op
waren gevestigd. Grappig was, dat ook de plaatselijk militaire commandant, een
overste Aberson, over de samenwerking met de republikeinsche autoriteiten beter te
spreken was dan met de begrippen en verwachtingen van de Neus in overeenstemming
is.
Vanmorgen nog even een korte bespreking met Van Hoogstraten, Korthals, Warners
en Van Mook over het resultaat van de besprekingen met Gani en zijn trawanten,
gedurende zes uren op 9 April. Ook daarbij had men de ervaring opgedaan, dat Van
Mook gelijk
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heeft in zijn beschouwing, dat wij niet zullen moeten probeeren óf een Nederlandsen,
óf een republikeinsch apparaat op te tuigen, maar dat men door samenwerking zal
moeten komen tot nieuwe instrumenten en organen, die gedeeltelijk in de plaats
komen van de bestaande en gedeeltelijk de bestaande overkappen. Het punt, waar
het echter om draaide, was waar ten slotte de beslissingsbevoegdheid huist. In den
centralen deviezenraad zouden wij tegen een verhouding 4-4, waarbij vier van de
republiek, 2 van ons en 2 van Oost-Indonesië en Borneo, geen bezwaar hebben,
echter op voorwaarde dat tijdens deze overgangsperiode volkomen vast staat, dat het
oppergezag berust bij den landvoogd en hij dus de souvereine rechten uitoefent, voor
zoover deze niet bij bijzonder besluit aan speciale organen van de afzonderlijke
negara's zijn overgedragen. Hoewel het naar mijn overtuiging een verdraaide pijn
zal kosten om dat beginsel toegepast te krijgen, geloof ik toch dat wij moeten
probeeren het daar op aan te sturen.
Verder is besloten, dat de gedachten van Gani en van Van Hoogstraten afzonderlijk
zullen worden geformuleerd en aan de delegaties ter beslissing zullen worden
voorgelegd. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat daarbij tevens van te voren overleg
zal moeten worden gepleegd met de regeering in Den Haag.

Zaterdag 12 April 1947, 14 uur
De besprekingen tusschen Gani en Van Hoogstraten over de de-viezenregeling en
aanverwante onderwerpen toonen duidelijk, dat het uitgangspunt van beide partijen
volstrekt verschillend is en dat men daarom, ondanks het feit, dat men oogenschijnlijk
organisatorisch wel tot overeenstemming kan komen, in den grond zulke groote
verschillen overhoudt, dat er van overeenstemming toch in wezen geen sprake is.
Het verschil is gelegen in het feit, dat Gani uitgaat van Nederland en de republiek
als reeds op het oogenblik gelijkwaardige partners en de Nederlandsch-Indische
regeering eigenlijk alleen ziet als vertegenwoordigster van Oost-Indonesië en
misschien van Borneo. Van erkenning van de werkelijkheid van artikel 151. is bij
deze heeren geen sprake en zij aanvaarden dus niet het beslissingsrecht van de
luitenant-gouverneur-generaal bij staking van de stemmen. Dit beteekent dus, dat zij
ondanks Linggadjati
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bezwaren maken tegen de erkenning van de souvereiniteit van Nederland, ook over
het gebied van de republiek. Hieruit ziet men weer eens, dat de commissie-generaal
de republikeinsche regeering in Linggadjati eigenlijk verder over de streep heeft
getrokken dan deze meent psychologisch tegenover haar volk te kunnen
verantwoorden. Hier ligt hetzelfde conflict als op het gebied van de buitenlandsche
betrekkingen. Nu heeft Sjahrir de laatste dagen bij zijn terugkeer uit India, zoowel
in Singapore als hier in Batavia, in dat opzicht vrij geruststellende en goede
verklaringen afgelegd. Ik zie aankomen, dat wij daarover ten slotte nog minder
spektakel krijgen dan bij den opbouw van de interim-regeering en de organen daarvan.
Misschien dat deze moeilijkheden bezworen kunnen worden, indien het blijkt dat zij
zelf in deze interimregeering een uiterst belangrijke plaats zullen innemen.
Al deze moeilijkheden, waarmee wij den strijd met graagte aanbinden, worden
echter vandaag overschaduwd door de inwendige politieke moeilijkheden, zooals
die uit Nederland boven den horizon komen. Vanmorgen stond in Aneta het bericht,
dat de Maasbode onder den titel ‘Prof. Romme gouverneur-generaal’ o.m. schreef:
‘Naar wij uit politieke kringen vernemen, moet thans wel als vaststaand worden
aangenomen dat prof. Romme zeer binnenkort tot gouverneur-generaal benoemd zal
worden, ter vervanging van Dr. Van Mook’1.. Dat kwam, nadat ik gisteravond een
telefoongesprek met mijn schuiladres in Nederland had gehad, waarin mij in zeer
verontruste bewoordingen te kennen werd gegeven, dat het volstrekt noodzakelijk
was binnen den kortst mogelijken termijn naar Nederland te komen, omdat er hier
beslissingen dreigden te worden genomen, die aan de heele zaak een andere wending
zouden geven en dat men daarmee druk bezig was zonder ons er verder in te kennen.
In de eerste plaats kreeg ik uit dit gesprek den indruk, dat de benoeming van
Romme inderdaad wel een feit zou worden. In de krant kwam de bevestiging, zij het
dan nog niet officieel. Verder zou men het in den ministerraad vrijwel unaniem eens
zijn over de wenschelijkheid om de commissie-generaal op te heffen.
Ik begreep uit dit gesprek, dat de mededeelingen van Posthuma en misschien ook
van Verzijl op deze stemming wel invloed hebben gehad. Indien dat waar zou zijn,
zou mij dat wel buitengemeen
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grieven. Ik geloof, dat het eer toe te schrijven is aan gebrek aan inzicht in de huidige
situatie in dit land en een toegeven weer voor den tweeden keer1. aan den druk van
rechts, die het Kabinet tot dezen stap voert. Nu het is gebleken, dat men door
toevoeging van recht-sche elementen een onwerkbare commissie-generaal schept en
dus herhaling van dit experiment onmogelijk is, ziet men liever van het heele college
af, dat nu eenmaal in de huidige omstandigheden een zekere politieke signatuur heeft.
Met de benoeming van Romme en vervanging van een deel van het hier aanwezige
personeel, dat daar onherroepelijk uit voortvloeit, zwaait men dan vanzelf naar rechts,
waar het Kabinet blijkbaar wezen wil, ondanks het feit dat men den oorlog heeft
afgewezen.
Dat het Nederlandsche Kabinet blijkbaar toch nog wel zoo iets in het hoofd heeft,
werd mij verder bevestigd door een telefoongesprek van Weisglas met den
secretaris-generaal van economische zaken in Den Haag, Dr. Kuin. Weisglas drong
aan op de uitzending van den heer Van der Beugel, omdat het economisch apparaat
beslist versterking noodig heeft en hij het niet bij kan sloffen. Er werd hem toen
medegedeeld, dat dat heel moeilijk zou gaan, dat er bovendien zeer groote
veranderingen op til waren, waarover Kuin echter niet kon spreken, omdat die nog
informeel waren. Verder kreeg Weisglas te hooren, dat men toch al overwogen had
om hem nog eerder terug te laten komen dan in Mei, hetgeen ook al niet wijst op een
versterking van de positie van de commissie-generaal.
Dat men in Nederland op dit oogenblik tot dergelijke beslissingen wil overgaan,
zonder dat er ooit in deze twintig maanden van conflict één van de ministers in dit
land heeft rondgekeken, hoewel er na het verdwijnen van de Engelschen op 30
November in dezen winter geen enkel beletsel meer voor aanwezig was, stemt mij
buitengewoon droevig. Droevig, omdat ik geloof dat men zich een oordeel aanmatigt
over toestanden, die men óf in het geheel niet, óf slechts ten deele kent. Waarom
heeft de regeering dan op 17 Maart2. het advies gevolgd van hen, die zij thans blijkbaar
overboord wil zetten? Toen was hun inzicht blijkbaar beter dan dat van anderen, ook
al zijn die anderen misschien in de leidende laag numeriek, zeker in dit land, in de
meerderheid. Is het toch weer dezelfde vervloekte politiek, waaraan wij in December
en de daaropvolgende maanden
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hebben geleden? De politiek, waarbij men na een radicale beslissing zelf schrikt van
zijn radicalisme en dan probeert toch de zaken weer wat bij te staren? Toen heeft
men ons menschen op het dak gestuurd en een positie ingenomen, die ons tot de
noodzakelijkheid van kunst en vliegwerk1. heeft gevoerd om nog een oplossing in
den geest van het Kabinet te produceeren. Dat is toen gebeurd en, verdraaid, nu
schijnt zich dezelfde zaak te herhalen. Leert men het dan nooit in Nederland?
Gelooven de heeren nu werkelijk, dat zij de mogelijkheid krijgen om zonder oorlog
toch ergens anders terecht te komen dan daar, waar de commissie-generaal in haar
huidige samenstelling meent op af te kunnen koersen? Het is weer dezelfde vervloekte
zigzaglijn, waarover Het Parool vroeger al eens heeft geschreven2.. Dat schijnt de
vloek te zijn, die op de Indische politiek rust. Nederland durft blijkbaar op een gegeven
oogenblik de consequenties van een bepaalde daad niet aan. Men maakt zich daarbij
wijs dat het een kwestie van personen is, dat de verantwoordelijke menschen eigenlijk
voor hun functie niet geschikt zijn. Dat is natuurlijk waanzin. Die redeneering ligt
volkomen in de lijn van Posthuma, die in Singapore tegen Von Balluseck zei, dat hij
tegen Linggadjati geen bezwaren had, maar alleen tegen het drietal, dat achterbleef
als uitvoerders er van, omdat die geen ‘neen’ tegen de republiek konden zeggen3.. Ik
zou het echter afschuwelijk vinden, indien het Kabinet denzelfden minderwaardigen
gedachtengang zou volgen. In ieder geval ben ik maar blij, dat ik geen enthousiaste
bedankjes heb gestuurd op de gelukwenschtelegrammen, die ik van de partij heb
gekregen. Het zou een wat mal figuur zijn geweest tegenover een partij, welker
vertegenwoordigers in het Kabinet diezelfde commissie-generaal een paar weken
later, ondanks het feit, dat zij deze als winning team meenden te mogen begroeten,
rustig mee den nek om draaiden.
Mijn eerste reactie op dit Anetabericht van vanmorgen was om zoo snel mogelijk
op het vliegtuig te stappen en naar Nederland te gaan. Ook Sanders en Samkalden,
zeer verontrust bij mij komend, waren eigenlijk van dezelfde meening. Later besprak
ik het met Van Mook en toen kende ik den inhoud van het telefoongesprek van
Weisglas en Kuin nog niet, zoodat ik nog niet de sterke indicatie had in de richting
van opheffing van de commissie-generaal. Bij Van
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Mook ging het in hoofdzaak om het probleem van zijn eigen positie. Hij zei toen,
dat het er in hoofdzaak van af zou hangen op welk tijdstip men hem zou vervangen.
Tegen vervanging te eeniger tijd had hij geen bezwaar, hoewel hij de benoeming van
Romme eenvoudig een calamiteit achtte. Deze heeft tegenover de Indonesiërs alleen
maar slechte beurten gemaakt1. en getoond, dat hij van het land niet al te veel begrijpt,
zich verder hier behoorlijk vast gepraat en later toch zijn draai genomen. Indien er
echter nog eenigen tijd overheen zou gaan, waar volgens hem het bezoek van Lieftinck
en het gaan naar Amerika wel op zouden wijzen, dan zou het nog best mogelijk zijn,
dat, indien wij in dezen tijd goede resultaten zouden weten te behalen en wij uit de
practijk zouden kunnen aantoonen, dat deze samenwerking toch zoo gek niet is, ook
dit wel weer over zou waaien, zooals in Nederland al zoo vaak is gebeurd. Wij zouden
eerst nog wat nadere informatie moeten hebben over den huidigen stand van zaken,
alvorens hier de boel in den steek te laten en naar Nederland te gaan. Hij raadde aan
om aan Jonkman eens een brief te schrijven met de mededeeling er in, dat, indien
wij hierop geen antwoord zouden krijgen, wij ons genoodzaakt zouden zien naar
Nederland te gaan voor overleg. Hij achtte het toch eigenlijk ook vernederend - dat
woord gebruikte hij - dat de minister niet de moeite neemt, hetzij den landvoogd,
hetzij den voorzitter van de commissie-generaal, door een brief in te lichten over
hetgeen men eigenlijk in het hoofd heeft. Wij zitten hier nu al maanden, zonder dat
wij behoorlijk op de hoogte worden gehouden welke koers men eigenlijk wenscht
te zeilen.
Bij nader beraad voel ik voor dezen brief toch eigenlijk niet veel. Ik ben van plan
vanavond Lieftinck te telefoneeren en te vragen of hij vroeger kan komen dan 10
Mei en, zoo neen, waarom niet. Sanders is nl. bang, dat men dien datum heeft gekozen,
omdat dan de verandering van het decor zich al zou kunnen hebben voltrokken en
dat Van Mook dus niet meer als luitenant-gouverneur-generaal naar Amerika zou
gaan. Ik kan mij dat niet best voorstellen, want ze zullen wel niet zoo naif zijn om
te gelooven dat Van Mook daartoe bereid is. Misschien dat verder Lieftinck dan in
dit gesprek nog wat laat vallen.
Verder wil ik een gesprek met Vorrink hebben, waarin ik hem niet anders vraag
dan hoe de partij mijn positie in deze commissie-
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generaal ziet na het bericht over Romme. Zij zullen moeten begrijpen - en als hij dat
niet doet, zal ik hem dat vanavond duidelijk maken - dat dit tusschen Romme en mij
beslist tot beleidsconflicten moet voeren. Het feit, dat hij tijdens zijn verblijf alhier
de ten slotte toch gekozen oplossing, tegen Van Poll, Van Mook en mij in, absoluut
heeft verworpen1., is daar al een vruchtbaar voorbeeld van. Trouwens ook Posthuma
heeft zich in het gesprek tegenover ons in dit opzicht op Romme beroepen, hetgeen
een uitstekend getuigenis voor Romme oplevert. Indien dat conflict hier zou uitbreken,
zou dat terugslaan op het Kabinet, tenzij men mij persoonlijk a priori zou laten vallen.
Staat de partij op dat standpunt, dan is het duidelijk dat ik liever direct buiten boord
ga staan. Staat de partij niet op dat standpunt, dan schept men door het naast elkaar
plaatsen van Romme en mij op deze beide posten een uiterst gevaarlijke politieke
situatie, die waarschijnlijk eerder dan welk ander onderwerp ook aan dit Kabinet het
leven kan kosten. Laat de partij goed begrijpen, dat wij bij de uitwerking van
Linggadjati tegenover de republiek nog in menige uiterst gevaarlijke situatie zullen
komen te verkeeren, waarbij de mogelijkheid van een oorlog niet moet worden
onderschat. Het huidige college is op het oogenblik bezig een algemeen plan voor
de onderhandelingen uit te werken, waarbij ook het militaire en de verzekering van
orde en veiligheid een belangrijke rol speelt. Veegt men ons weg, dan duurt het nog
tijden, eer men zoo ver is, glijdt de geheele toestand al verder af en komt de partij
ook in dat geval opnieuw voor moeilijkheden. Hoofdzaak voor mij is echter de vraag
aan den partijvoorzitter hoe hij zich de toestand denkt van Romme en mij naast elkaar.
In dat gesprek komen wij waarschijnlijk vanzelf tot de conclusie, dat de consequentie
hiervan de opheffing van de commissie-generaal is, die dan weer de nadeelen heeft,
waar ik het zoo even over had.
Bij deze twee gesprekken wil ik het voorloopig maar laten.
Denkt men zich even in, dat met het verdwijnen van de commissie-generaal het
voornaamste aanrakingspunt tusschen Nederlanders en Indonesiërs wordt weggevaagd,
dan slaat mij werkelijk de schrik om het hart. Dat gaat niet alleen om de leden van
de commissie-generaal, maar eigenlijk om het geheele team. Het is immers wel
duidelijk, dat met de commissie-generaal ook deze menschen verdwijnen. Dat men
zich in Nederland volstrekt niet realiseert, wat
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dat eigenlijk inhoudt, is op zich zelf geen wonder. Maar nogmaals, waarom oordeelen
de heeren over verhoudingen zonder de moeite te nemen om deze door persoonlijke
aanschouwing te leeren kennen?
Ziehier mijn allergrootste ergernis en grief.

Zondag 13 April 1947, 16.30 uur
Gisteravond tijdens een uiteenzetting van den toestand op internationaal gebied,
zooals die geschapen is door Linggadjati, aan de consulaire vertegenwoordigers
alhier, werd ik weggeroepen voor de aangevraagde telefoongesprekken met Lieftinck
en daarna met Vorrink. Beide heeren zaten blijkbaar in een vergadering in Utrecht.
Dat trof prachtig en ik hoop, dat de partijkopstukken daar gelegenheid hebben gehad
om met elkaar te overleggen over hetgeen ik heb gezegd. Laat ik beginnen met op
te merken, dat ik mij na die telefoongesprekken weer wat minder opgelaten voelde
dan daarvóór. Het schijnt, dat er nog geen definitief besluit is genomen.
Aan Lieftinck vroeg ik in de eerste plaats om eerder te komen. Hij legde mij uit
dat dit wegens de wet op de vermogensheffing, die, willen er geen groote
moeilijkheden ontstaan, vóór 1 Juni door de Tweede Kamer moet zijn behandeld,
onmogelijk is en dat reeds de keuze van den datum van 10 Mei uitgaat van een
maximale medewerking van de Tweede Kamer. Een paar opmerkingen waren verder
van belang. In de eerste plaats, dat ook hij tot het inzicht was gekomen, dat er in
allerlei zaken hier ter plaatse moet worden beslist. Daarom was de regeering ook
ingegaan op de mededeeling van Bannier, namens ons, dat wij de overkomst van
Hirschfeld en Albarda zouden toejuichen. De komst van eerstgenoemde stond al vast
en het was de bedoeling, dat beide heeren a.s. Donderdag al zouden vertrekken. Zij
zouden dan met behoorlijke volmachten komen. Ik wees op het lange telegram1., dat
den inhoud van de discussie tusschen Gani en Van Hoogstraten weergeeft en dat het
Kabinet eenigszins kon informeeren omtrent den gang van zaken, waarbij het duidelijk
was dat het hoofdconflict hierbij niet lag op iinancieel-economisch, maar zuiver op
politiek terrein. Ik wees er op, dat wij dit laatste probleem in de delegatiebesprekingen
tot een oplossing zouden moeten brengen en dat dit geenszins een vraagstuk was van
economische deskundigheid.
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Hij stond ook op het standpunt dat het bepaald nuttig was dat, indien wij niet naar
Nederland zouden gaan, de ministers hier zouden komen. Ik heb er toen nadrukkelijk
op aangedrongen geen beslissingen van personeelen aard te nemen vóór deze ministers
hier waren geweest. Geleidelijk-aan in het gesprek kwam toen ook het Aneta-bericht
uit De Maasbode over Romme ter sprake1. en ik heb ook Lieftinck gezegd, dat deze
man bij de Indonesiërs geen vertrouwen geniet en dat alleen dit bericht al de grootste
schrik had teweeg gebracht. Ik heb in overweging gegeven geen haast te maken en
te wachten tot de ministersconferentie alhier. Natuurlijk antwoordde hij, dat dit zeer
speciaal een aangelegenheid was, die Jonkman raakte. Ik ben daar niet op in gegaan,
maar meen toch dat dit onjuist is, want, wanneer er brokken komen, zijn deze voor
de verantwoordelijkheid van het geheele Kabinet. Het was een heel pleizierig gesprek,
dat op mij in het algemeen heelemaal niet den indruk maakte dat er serieuze plannen
bestaan om ons als commissie-generaal te laten verdwijnen. Hij merkte nog op, dat
bij uit de G.V. 's2. een enkele maal den indruk had gehad dat er toch nog een
misverstand tusschen hem en mij bestond en dat hij van plan was daarover een brief
te schrijven. Ik heb hem gezegd, dat ik niet best begreep waar dat misverstand zou
moeten zitten, omdat in de laatste maanden de politiek van ons en het Kabinet
uitstekend met elkaar in overeenstemming is. Ik moet ook eerlijk zeggen, dat ik niet
best begrijp, waarop hij zinspeelde, als het niet is op de narigheid met Posthuma.
Stijf daarop kwam het gesprek met Vorrink, die aan het eind zei, dat Joekes naast
hem zat. Ik hoop, dat ook hij heeft geluisterd. Dat ging regelrecht op het politieke
doel af, zooals dat besloten ligt in de gevaren van de benoeming van Romme. Ik heb
hem ronduit gezegd, dat wij beiden naast elkaar een politiek gevaar voor Nederland
vormen, omdat daar vroeg of laat absoluut een conflict uit voortvloeit. Ik heb hem
gevraagd welke consequenties de partij zou trekken uit deze benoeming ten aanzien
van mijn positie. Natuurlijk kreeg ik daar geen antwoord op. Hij vroeg toen, wat ik
dan vond van Van Mook. Ik heb daarop geantwoord, dat men op het oogenblik niet
moest gaan zitten knoeien en in de komende maanden, die uitermate belangrijk zijn,
de menschen, die hier zitten en het ver-
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trouwen hebben van de Indonesiërs, niet moest weghalen, doch ons integendeel
zooveel mogelijk moest versterken door bezoeken van ministers als noodzakelijk
wordt geacht. Wel liet hij los, dat men juist aan de discussie over de
personeelsbezetting bezig was. Dat bevestigde dus den indruk, die ik via mijn
schuiladres1. had gekregen, dat men in het critieke stadium verkeert.
Ik heb hem ook nog eens duidelijk gemaakt, dat ik het toch een uitermate vreemde
zaak vind, dat men hier een vertegenwoordiger van de Kroon heeft zitten en twee
menschen met den rang van minister, die men eenvoudig buiten alles houdt en de
zaak rustig bekokstoofd zonder zelfs hun advies daarover maar te vragen. Ik heb
tegen Koos gezegd dat wij op het oogenblik vrij behoorlijke plannen van actie hebben
om de zaak op pooten te zetten en dat wij er behoorlijk gat in zien om tot resultaten
te komen. Laat men dit team dan ten minste een kans geven. Elke verandering
beteekent stagnatie, die wij niet kunnen verdragen. Ik heb hem in dit gesprek ook
nog eens gewezen op de wenschelijkheid, dat hij zelf overkomt na het congres in de
eerste helft van Mei.
Ik hoop, dat er een aantal menschen bij elkaar was, die nog eens gezamenlijk dit
zaakje onder oogen hebben gezien.
In aansluiting aan deze problematiek werd ik vanmorgen weer opgevroolijkt door
Aneta. Onder het hoofd ‘Wijzigingen in overweging zoowel voor Nederland als voor
Indië’ worden twee dagbladartikelen aangehaald, een uit De Nationale Rotterdammer2.
en een uit Het Binnenhof3..
Dat uit de Rotterdammer komt met de gedachte van de benoeming van een
gouverneur-generaal als vertegenwoordiger van de Kroon en toekomstig Hooge
Commissaris, naast een luitenant-gouverneur-generaal als hoofd van het algemeen
bestuur. De commissie-generaal blijft dan uit drie leden bestaan en is uitsluitend
onderhandelingsdelegatie. Omtrent de keuze van de personen, zoowel van
gouverneur-generaal, luitenant-gouverneur-generaal, als derde commissaris-generaal
zou nog niets vast staan. Wel wordt opgemerkt, dat het niet waar is, dat de huidige
luitenant-gouverneur-generaal het voornemen heeft geuit binnenkort te willen
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aftreden, doch dat het onwaarschijnlijk is te achten dat hij gouverneur-generaal zal
worden.
Uit een heel ander vaatje tapt het Katholieke Binnenhof, waar de heer Kortenhorst
zijn wenschen kenbaar maakt. Daar wordt gesteld, dat Romme gouverneur-generaal
wordt, dat Van Mook dan eindelijk de gelegenheid krijgt zijn zware taak neer te
leggen en dat de commissie-generaal verdwijnt en de onderhandelingen aan
deskundigen worden overgelaten. Uit deze publicaties, vooral van Het Binnenhof,
blijkt dat er van Roomsch-conservatieven kant een bepaalde politiek wordt gevoerd,
die ten doel heeft de huidige bezetting in Indië weg te vegen. Zoowel Van Mook als
de commissie-generaal moeten verdwijnen en vervangen worden door Romme en
door hem te benoemen deskundigen, die de onderhandelingen voeren. Verder was
het De Maasbode1., die gisteren met hetzelfde verhaal kwam.
Zou dit onze menschen van de Partij van de Arbeid niet een klein beetje te denken
geven? Het is volkomen duidelijk dat men de bedoeling heeft de politiek, zooals die
tot heden toe is gevolgd, om te buigen. Ook indien de heeren zeggen, dat het niet
zoo is, is men eenvoudig een kind in de boosheid, indien men het gelooft. Ik vind
het niet onaardig in den laatsten tijd van een paar kanten uit onze partij den goeden
raad te hebben gekregen om toch vooral hard te zijn2.. Hebben onze partijgenooten
in Nederland niet in de gaten, dat het op het oogenblik vooral aan hen is om hard te
zijn? Ik ben zoo vrij om te gelooven, dat onze positie in Indonesië nu primair door
politieke intriges in Nederland kan worden verknoeid; in Indonesië zullen wij het
wel klaren, al is het ook moeilijk. Laten onze partijgenooten goed weten, dat Romme
niet voor niets vrijwel uitsluitend gecoached is door den legervoorlichtingsdienst,
dat de afgezanten van Spoor hem van het vliegveld hebben gehaald en dat hij op den
laatsten avond in Des Indes niet heeft gedineerd met civiele personen, om over de
republikeinen maar te zwijgen, doch met de heeren van het leger. Laat men bedenken,
dat hij hier fel gekant was tegen de oplossing, zooals die op 17 Maart3. is gekozen
en dat hij zich meer dan één keer heeft uitgelaten over het punt om eens een harden
klap toe te brengen. Wanneer ik daar dan mee vergelijk de groote bezorgdheid, die
er bij het Kabinet bestond ten
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gevolge van de actie-Modjokerto, dan is het voor mij de groote vraag of ik zoo ver
van de waarheid af ben, wanneer ik voorspel dat Romme als gouverneur-generaal
naast iederen functionaris, die overtuigd lid is van de Partij van de Arbeid en de
politiek daarvan tracht in practijk te brengen, in conflict verwikkeld móet raken.
Laten onze partijgenooten goed bedenken, dat deze strijd voor Nederland alleen
maar te voeren is langs twee principieel volstrekt verschillende wegen, nl. die van
het militaire geweld en die, welke wij thans in toepassing brengen. Van deze laatste
staat het voor mij vast, dat het helaas in hoofdzaak en in de eerste plaats de leden
van de Partij van de Arbeid zijn, die hier in volle overtuiging achter staan, daarnaast
versterkt door Katholieken, die uit eigen ervaring tot dit inzicht zijn gekomen, zooals
met Van Poll het geval is. Daarom is de toestand denkbaar, waarbij Romme een
plaats in het Kabinet krijgt, maar laat men hem in vredesnaam uit Indonesië weglaten.
Laat men beseffen, dat hierin, zoowel voor Indonesië als voor de Nederlandsche
politiek, een enorm gevaar schuilt, dat men niet meer bezweren kan, indien men hem
eenmaal op deze post heeft geplaatst. De gedachte, dat Van Mook onder hem hoofd
van het algemeen bestuur zou blijven, is natuurlijk te belachelijk om los te loopen.
Indien dit van Nederlandsche zijde zou worden geprobeerd, dan zal de heele wereld
dit zien als een onfatsoenlijke methode om Van Mook tot een ontslagaanvrage te
dwingen, ook al bedoelt het Kabinet het niet zoo.
In dit verband was ook het staartje van een lang gesprek, dat ik vanmorgen met
Sjahrir had, uiterst leerzaam. Over dat gesprek zelf hieronder meer, maar, nadat ik
hem een gewoon gezelligheidsbezoek had gebracht met mijn vrouw en wij drie uur
naar zijn allerinteressantste verhalen hadden zitten luisteren over zijn reis naar New
Delhi en zijn avonturen in Birma, Siam en Singapore, bracht hij ons weg naar de
auto en, terwijl mijn vrouw met Soedarsono stond te praten en ik met hem nog even
een paar zakelijke dingen besprak, viel hij mij plotseling in de rede en vroeg mij wat
al deze berichten over Romme eigenlijk hadden te beteekenen. Ik heb hem toen
eerlijk gezegd, dat wij hiervan niet op de hoogte zijn en dat men ons hierover uit
Nederland geen enkel bericht, noch officieel, noch officieus, heeft doen toekomen.
Wel heb ik hem te verstaan gegeven, dat er natuurlijk nooit rook is zonder vuur, maar
dat de wijze, waarop Romme zou worden ingeschakeld, naar mijn gevoel nog niet
vaststond. Daarop zei Sjahrir letterlijk: ‘Bij ons wordt
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deze man algemeen beschouwd als een wolf in schaapskleeren. Hij is een
conservatieve figuur, die van ouds in de Katholieke staatspartij rechts van menschen
als Nolens stond en die nu, door de politieke noodzakelijkheid in Nederland
gedwongen, progressieve geluiden laat hooren. Laat men dan nog liever naar hier
een liberaal sturen, waarvan men weet dat hij eenigszins conservatief is’. Ook het
artikel ‘De week der schande’1., dat nog geen jaar oud is, kwam in dit gesprek
natuurlijk naar voren. Ik heb aan Sjahrir alleen gevraagd om mij te besparen, dat ik
mijn oordeel over Romme tegenover het zijne plaats, en heb aan dit gesprek
betrekkelijk snel een einde kunnen maken, omdat ik het nogal moeilijk vond en deze
man van de Nederlandsche politiek niet al te slecht op de hoogte bleek te zijn. Ik heb
hem wel gezegd, dat ik gisteren al telefonisch aan een paar van mijn politieke vrienden
had medegedeeld, dat zelfs de kans op een benoeming van Romme hier te lande in
Indonesische kringen ontsteltenis had teweeg gebracht. Ik ben nu van plan om
morgenavond vóór den ministerraad van Maandagmiddag, waarin, zooals de N.R.C.
zegt, over deze zaken zal worden beslist, telefonisch aan Jonkman letterlijk dit voor
te lezen voor zijn persoonlijke informatie, met beslist verzoek dit niet tegenover den
ministerraad te hanteeren, omdat er dan zeker achterdocht ontstaat, dat dit een intrige
van mij zou zijn.
Ik heb natuurlijk niet aan Van Poll verzwegen, dat Sjahrir deze uitspraak heeft
gedaan. Van Poll was van plan om er met Sjahrir nog eens over te praten. Hij zal
dan natuurlijk ook de opmerking te hooren krijgen, die Sjahrir in het gesprek verder
nog plaatste, nl. dat Romme's houding tegenover de republiek tijdens zijn verblijf
het grootste wantrouwen had gewekt2.. Van Poll was namelijk indertijd begonnen
met aan Sjahrir te vragen om Romme te ontmoeten. Sjahrir had dat goed gevonden
en er later nooit meer een spat over gehoord dan alleen dat verzoek om de
bestuursleden van de Indonesiche Katholieke partij naar Batavia te laten komen.
Sjahrir trok hieruit natuurlijk de conclusie, dat Van Poll met zijn plan om Romme
bij Sjahrir te brengen bot had gevangen. Nu ik een afschrift van dit gedeelte van mijn
dagboek aan Vorrink stuur, wil ik er nog eens de geschiedenis van het contact van
Romme met de
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republiek in herhalen, zooals ik het, naar ik meen, ook al aan Drees heb geschreven1..
Een van de Katholieke ambtenaren van den R.V.D., Mr. Bongaerts, die uitstekend
met de republikeinen kan opschieten, vond dezen gang van zaken met Romme al te
gek. Hij heeft toen een bijeenkomst willen arrangeeren en heeft dat gedaan door
bemiddeling van den secretaris van Romme. Bij de wederpartij was het de bedoeling
dat Hadji Agoes Salim zou optreden. Die was echter ziek. In zijn plaats kwamen
Tanzil en een paar ondergeschikte heeren, naar ik meen. Zoowel Tanzil als Romme
meenden, dat de wederpartij de uitnoodiger was. Dat was de eerste verrassing. Het
gesprek leverde niets op dan alleen dat op een gegeven oogenblik Romme met de
vuist op de tafel sloeg en zei, dat dat gezanik van de republiek nu maar eens
afgeloopen moest zijn en dat zij Linggadjati hadden te onderteekenen met aanvaarding
van zijn motie. Tanzil heeft over dit gesprek niet veel anders gezegd dan dat het hem
had verwonderd, dat iemand van die standing zich zoo eigenaardig kon aanstellen
en dat hij er alleen in kon apprecieeren, dat hij bepaald geen koloniale figuur was,
maar de republikeinen had uitgescholden op een zekeren voet van gelijkheid. Dat
dit onderhoud de stemming tegen Romme niet beter heeft gemaakt dan die al was,
spreekt natuurlijk wel van zelf. Vanmorgen, uit het gesprek met Sjahrir, bleek mij
uit de wijze, waarop hij het stelde, uitermate duidelijk dat dit alles de republikeinen
zeer hoog zit en dat het vertrouwen in Romme practisch nihil is.
Dat nu achteraf Romme het zoo stelt, alsof zijn niet-bezoeken van de republiek in
overleg en zelfs op suggestie van de commissie-generaal is gebeurd, is mij te kras.
Inderdaad, toen hij er pas was, aan het eind van Januari en wij, d.w.z. vooral Van
Poll, met het voorstel kwamen om hem Sjahrir te laten ontmoeten, antwoordde hij
dat hij dit pas wilde doen na de onderteekening van Linggadjati. Wij waren toen nog
zoo optimistisch om te gelooven, dat dat niet lang zou duren, zulks in aansluiting
aan een toen ook aan Indonesischen kant bestaand optimisme. Wij hebben er ons uit
dien hoofde toen bij neergelegd en toegegeven, dat, hangende de discussie over de
onderteekening, zijn gesprek, juist omdat hij de motie op zijn naam had, al te
gemakkelijk politieke beteekenis zou krijgen. Later, vóór zijn vertrek, zijn wij er op
teruggekomen en hebben gezegd,
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dat hij toch niet kon verdwijnen zonder de republiek te hebben gezien. Daar is hij
eenvoudig niet op ingegaan. Zoo is de situatie. Ik heb dit laatste in een brief aan
Logemann, die mij ronduit vroeg wie er nu eigenlijk fabeltjes vertelde, Romme of
ik, duidelijk geschreven1.. Uit het eerste gedeelte van het verhaal kan Romme het
recht putten om zoo iets te beweren, doch toen ging het niet verder dan overleg en
mag hij dus zeker niet zeggen dat het een suggestie was van ons, terwijl bovendien
de rest van de geschiedenis pleit tegen de stelling van Romme. Zoowel Van Poll als
ik beschouwden dit als een onhandigheid, voortkomend uit een zekere starre, formeele
houding. Ik neem aan, dat deze man bij een eventueele benoeming in dit land diverse
van dit soort onhandigheden zal begaan. Ik heb de beschrijving van de verhouding
van Romme tot de republiek, zooals ik die aan Logemann gaf, ook laten lezen aan
Van Poll en die bevestigde dit volkomen.
Ziehier mijn reacties op de berichten inzake de kans, dat Romme de leiding van
de Indonesische politiek krijgt, door hem als gouverneur-generaal te benoemen. Dit
zijn de reacties, die in hoofdzaak betrekking hebben op den persoon. Daarnaast staat
voor mij, dat ik het buitengewoon ongelukkig vind om in dezen overgangstijd de
functie van gouverneur-generaal, die bestemd is om te verdwijnen, nog even opnieuw
te herstellen. Straks zal er met eenige moeite misschien invloed van de Kroon in de
Vereenigde Staten van Indonesië zijn te verkrijgen. Laat Nederland echter goed
bedenken, dat wij daarmee de beste kansen hebben, wanneer wij de
vertegenwoordiging van de Kroon maken tot een volstrekt nieuw instituut en dat
elke herinnering aan de functie van gouverneur-generaal aan onze poging om de
positie van de Kroon te versterken alleen maar afbreuk zal doen. Het blijkt nu al
overduidelijk, dat de Indonesiërs er niets voor voelen om de oude bestaande
instellingen op te lappen door er zelf in te gaan zitten. Zij willen wat nieuws en naar
mijn overtuiging hebben zij gelijk. Daarom vind ik de benoeming van een
gouverneur-generaal politiek een onhandigheid en een bewijs er van, dat men in
Nederland de mentaliteit en de psyche van het Indonesische volk niet zoodanig
verstaat, dat men den vorm weet te vinden, die een maximum aan Nederlandschen
invloed ook in de toekomst garandeert.
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Nu enkele indrukken over de lange vertellingen van Sjahrir over zijn reis. Het was
duidelijk, dat hij er buitengewoon van heeft genoten. De indruk, dien men al uit de
pers had, werd ook door dit gesprek bevestigd, nl. dat Sjahrir in dezen hoek van de
wereld een buitengewoon populaire figuur is. Hij schijnt door menigeen als een soort
verpersoonlijking van den vrijheidsstrijd van Azië te worden beschouwd en de
resultaten, die hier zijn geboekt zonder oorlog, hebben kennelijk indruk gemaakt.
Hij vertelde bij wijze van grap, dat in Britsch-Indië talrijke kinderen naar hem zijn
genoemd, hetgeen mij de opmerking ontlokte, dat hij op moest passen, dat het hem
niet naar het hoofd steeg. Ondanks alles is mijn indruk uit dit gesprek, dat dit laatste
met hem bepaald niet het geval is.
Zijn indrukken van Britsch-Indië waren alles behalve gunstig. Behalve de
tegenstelling tusschen Hindoes en Mohammedanen is er een enorme sociale
tegenstelling. In India ontwikkelt zich met groote kracht het daar reeds langer
bestaande inheemsche kapitalisme. Dit gaat zeer onscrupuleus te werk, zoodat de
klassetegenstellingen er enorm door worden verscherpt. Alle elementaire
verschijnselen van den klassestrijd vertoonen zich in onverhulde vormen en Sjahrir
meende, dat dit in de toekomst tot groote moeilijkheden aanleiding zou geven. Alle
leiders hebben een groot gedeelte van het pompeuze van de Britsch-Indische vorsten
nagevolgd en wonen in paleizen. Nehru zelf moge dan al eenvoudig zijn, zijn
omgeving is het allesbehalve. Sjahrir logeerde bij hem, maar zoo gauw hij zijn kamer
binnenkwam, snelden drie bedienden achter hem aan: een om zijn schoenveters los
te maken, een om zijn jas aan te pakken en een derde bij wijze van spreken om zijn
stoel recht te zetten. Hij heeft betrekkelijk weinig gelegenheid gehad voor gesprekken
van dieper gaanden aard met Nehru. Alleen op den laatsten dag een uur. Zijn
programma was overvol en hij is bestormd door Britsch-Indische Moslims van allerlei
soort.
Sjahrir had den stelligen indruk dat, hoewel de Moslim-League het Congres min
of meer heeft geboycot, er talrijke Moslims uit andere deelen van India naar New
Delhi waren gekomen om met hem overleg te plegen. Ook Jinnah was voor dit doel
in New Delhi verschenen. Dezen man kenschetste hij als een machiavellistisch
politicus, die al zijn handelingen te voren op hun effect berekent. Hij wordt door zijn
volgelingen vereerd, doch er bestaat tot hen een enorme afstand. De man spreekt zelf
uitsluitend Engelsch en alleen op de allergrootste vergaderingen en ook dan in het
Engelsch. Hij
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verklaarde aan Sjahrir ronduit, dat er oorlog was met de Hindoes. De moeilijkheid
van de Moslim-League is dezelfde als van de Masjoemi, nl. dat de Islam eigenlijk
geen vrijzinnige uitgave kent, zoodat een groot gedeelte van de intellectueelen van
de Islamitische beweging als zoodanig vervreemdt en zich in een vroeger stadium,
toen de tegenstelling nog niet zoo sterk was, vaak bij de Congrespartij aansloot,
hetgeen ook zelfs nu nog het geval is. Deze laatste is nl. wel in groote meerderheid,
maar niet in beginsel een Hindoepartij. Het gevolg hiervan is, dat de Moslim-League
niet over een groot aantal bekwame leiders beschikt. Ook Jinnah zelf is lid van de
Congres-partij geweest, woonde 17 jaar aan een stuk door in Engeland en was
eigenlijk niet meer van plan om terug te keeren. Ziedaar het beeld van den fantieken
aanvoerder van de Moslim-League.
Sjahrir zelf schatte Nehru eigenlijk het hoogste. Gandhi neemt een geheel eigen
plaats in; hij is door den gang van het gebeuren enorm versterkt in zijn geloof aan
de kracht der weerloosheid. Gandhi drukte verder met groote overtuiging zijn meening
uit, dat zoowel Europa als Amerika bestemd zijn om te vervallen en dat het heil van
de wereld uit Britsch-Indië moet komen. Sjahrir haalt daar natuurlijk zijn schouders
bij op, maar toch zit er in dit nationale Messiaansche geloof een enorme kracht.
Persoonlijke moed kan men hem niet ontzeggen. Toen in Behar een 20.000 menschen
werden afgeslacht, heeft Gandhi zich er tusschen gewaagd in een zeker geloof aan
zijn onschendbaarheid, ten einde aan het spektakel een einde te maken. Later is Jinnah
er ook geweest, maar toen was het al tot rust gekomen. Dat typeert misschien het
verschil tusschen deze twee leiders.
De toespraak, die Sjahrir zelf gehouden heeft op het Congres, was, vanwege het
feit, dat hij zoowel het nationalisme alsook de pan-aziatische gevoelens relativeerde,
niet bij iedereen zoo in den smaak gevallen. Zijn stelling, dat de wereld in haar
onderdeden samenhangt en dat het daarom gaat, contrasteerde natuurlijk met het
pan-aziatisme, hetgeen vooral van Chineesche zijde ondubbelzinnig te kennen is
gegeven. Het was hem duidelijk geworden op deze reis, dat vooral de Chineezen
streven naar het Azië voor de Aziaten en dat zij er bij denken: waarin China de baas
is. Via Gandhi leven in India vergelijkbare ideeën. In beide landen, die misschien in
de eerste halve of heele eeuw nog geen kans zien om orde op eigen zaken te stellen,
steunt deze gedachte vooral op het getal, misschien ook op den geest van enkelingen,
zooals in het geval van Gandhi.
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In Birma is men overeenkomstig het daar heerschende Boeddhisme veel eenvoudiger
in de uiterlijke dingen van het leven. Hier proefde hij echter, dat deze eenvoud
samenhangt met hun godsdienstige overtuiging en dat men daar niet vrij is van een
soort geestelijken hoogmoed. Hoewel de omstandigheden in dit land door de
verhouding van de hoeveelheid hulpbronnen tot de dunne bevolking materieel zeer
gunstig is, is de sociale toestand er toch miserabel. Groote onrust aan alle kanten.
Volgens Sjahrir theoretiseeren de Birmeezen te veel op het gebied van de politiek
en laten zij de practische vraagstukken onopgelost. Zij hebben een pracht van een
Engelschen gouverneur1., die echter in de moeilijkheid zit, dat het grootste deel van
zijn Engelsche staf hem in den steek heeft gelaten met het oog op de onzekerheden
in het land. Van 200 is die teruggezakt tot 40 en, indien daarvoor geen regeling wordt
getroffen, is hij bang,dat hij ook deze kwijt raakt en dan loopt de zaak in Birma
volkomen in het honderd. Dit is een situatie, die zonder twijfel aan Sjahrir iets gezegd
zal hebben voor de toestanden in dit land. Ik durfde echter op dat moment, met het
oog op de geruchten over Romme, de parallel niet best te trekken, want dan had ik
op dat moment reeds Romme over mijn hoofd gekregen als tegenstelling tot dezen
Engelschen gouverneur.
Hij achtte verder zijn bezoek in Siam in het bijzonder leerzaam voor een groot
deel van zijn medewerkers. Een vervallen en door en door corrupt land. Zijn menschen
konden daar zien, tot welk peil een land betrekkelijk snel vervallen kan.
Deze laatste beschouwing vond ik wel hoopvol. Trouwens, hij is in het algemeen
teruggekeerd met de meening dat de omstandigheden, zooals zij bezig zijn zich hier
te ontwikkelen, Indonesië veel betere kansen bieden dan eenige van de landen, die
hij nu heeft bezocht. In wezen is de gang van zaken in dit land veel democratischer
dan in de andere Aziatische landen en men legt in veel sterker mate Westersche
maatstaven aan dan b.v. in India. Bij deze betoogen kon ik mij niet onttrekken aan
de gedachte, dat Sjahrir in wezen bedoelt dat de humanistische ideeënwereld van
Nederland hier veel grooter invloed heeft gehad dan West-Europa in andere Aziatische
landen ooit heeft uitgeoefend. Indien dit waar is, dan ligt in deze omstandigheid toch
misschien een van de grond-
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beginselen voor de mogelijkheid van samenwerking tusschen Indonesiërs en
Nederlanders.
Met de Nederlandsche diplomatieke ambtenaren had Sjahrir een zeer aangenaam
contact gehad. Hij was bijzonder te spreken over den heer Piets, bij wien hij in
Bangkok had gelogeerd, evenals over den heer Vigeveno in Singapore. Hij meende
voorts dat ook De Roos in Rangoon er bij de Birmeezen best op stond en uitstekend
den stijl te pakken had om met deze menschen om te gaan. Winkelman had zich in
New Delhi erover beklaagd dat hij daar niet op zijn plaats was, omdat hij volkomen
ingesteld is op Zuid-Afrika, terwijl in New Delhi in hoofdzaak de problemen van
Indonesië aan de orde komen, in welk land hij nooit is geweest. Typisch vond Sjahrir
het verder dat alle Nederlandsche vertegenwoordigers, die hij had ontmoet, getrouwd
waren met niet-Nederlandsche vrouwen. Het was anders wel prettig om te ontdekken,
dat de wijze, waarop de Nederlandsche vertegenwoordigers hem hadden ontvangen,
blijkbaar een aangenamen indruk op hem had gemaakt.

Dinsdag 15 April 1947, 7 uur
Gisteren een uiterst belangrijke dag: twee werkvergaderingen met de Indonesische
delegatie, een telefoongesprek met den minister en daarna nog een conferentie met
den heer Hamelink, den minister van financiën van Oost-Indonesië.
Het waren de eerste werkvergaderingen1. na het bezoek van Sjahrir aan het
buitenland. Wij hadden 's morgens een agenda opgemaakt en die eerst, wat de
volgorde van behandeling en de hoofdpunten zelf betreft, tusschen 9 en 10 met elkaar
doorgenomen. Wij waren tot de conclusie gekomen, dat het beslist noodzakelijk was
eerst de centrale punten aan te pakken, d.w.z. de buitenlandsche betrekkingen en de
grondslagen voor de regeling van het economisch beheer van dit land. In beide school
de fundamenteele vraag naar de souvereiniteit in de overgangsperiode en zouden wij
tegenover de claim van de republiek komen te staan, dat zij reeds nu als volledige
en volwaardige partner haar souvereine rechten naast Nederland zal laten gelden.
Aldus werd gehandeld. Wij begonnen met een viertal administratieve agendapunten,
notulen, aanwijzing
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der delegaties ex artikel 17 lid 11., mededeelingen omtrent het gemeenschappelijk
secretariaat en in de vierde plaats het reisprogramma. Het laatste ging over de
uitwisseling van bezoeken van Idenburg, Soekarno en de commissie-generaal. Het
bleek helaas, dat daarover in Djocja nog geen beslissing was gevallen. Wij hebben
er den nadruk op gelegd, dat daar wel haast bij is en dat het een vervelenden indruk
maakt, dat deze zaak, die al vroeger betrekkelijk officieus is besproken, nog altijd
in Djocja niet is beslist. Het is óf een bewijs van slechte efficiency van het
republikeinsch apparaat, óf van een zekeren onwil tegenover ons, hetgeen beide vrij
beroerd is. Men zal in ieder geval probeeren zoo snel mogelijk een beslissing uit te
lokken. Een belemmering is echter weer, dat Soekarno voor vijf dagen op reis is.
Daarna begonnen wij aan de buitenlandsche betrekkingen. Daarover is zeker een
paar uur gepraat, maar de geheele stijl van het gesprek was niet onaangenaam en
onwelwillend. Het was in hoofdzaak Sjahrir, die van hun kant aan het woord was,
in tegenstelling tot talrijke andere gelegenheden, waarbij hij systematisch zwijgt. Dit
ging kennelijk om zijn winkel. Ik maakte een paar preliminaire opmerkingen en
vroeg toen aan Sjahrir om zijn kijk op dit probleem te geven. Hij toonde zich daarin
weer opnieuw de realistische politicus, die ik al vaker in hem heb bewonderd. Hij
begreep wel dat langs den weg van theoretische discussie over het effect van de
de-factoerkenning der gezagsuitoefening voor hem geen bevredigende oplossing viel
te verkrijgen. In den overgangstoestand vertegenwoordigt Nederland volledig het
geheel, maar zijn vraag kwam er ten slotte op neer of de Nederlandsche diplomatieke
dienst dan geen kans zag om bepaalde menschen, die dan ook in onderling overleg
zouden worden aangewezen, een zoodanigen status te geven dat het ook naar buiten
duidelijk is, dat zij iets met de republiek te maken hebben. In den loop van deze
discussie kwam toen de figuur van den ‘special commissioner’ van Nederlandsch-Indië
naar voren, zooals die in Londen en in Washington aanwezig is. Deze staat regelrecht
onder de Nederlandsch-Indische regeering en geeft afschriften van zijn
correspondentie alleen aan zijn chef de poste. Het scheen, dat deze basis het
gezelschap bevredigde. Ook de hier in te stellen commissie voor buitenlands che
zaken, te vormen met de Directie van het Bureau Verre Oosten van buitenlandsche
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zaken1., lokte de heeren blijkbaar wel aan. Het slot was dat Boon en Oetojo onder de
auspiciën van het secretariaat een gemeenschappelijk epistel zullen produceeren. Na
de vergadering liet Boon duidelijk zijn pijn tegenover Sanders merken ten aanzien
van deze taak. Buitenlandsche zaken was nl. tegenover hem, vergeleken met de
aanvankelijke principieele goedkeuring van zijn voorstellen over de organisatie van
den buitenlandschen dienst, belangrijk terugge-krabbeld door later te zeggen, dat
deze alleen de grondslag waren voor informeele besprekingen. Hij achtte dit veel
zwakker dan hetgeen nu aan den gang was en Sanders begreep, dat hij daarom wel
door de commissie-generaal gedekt wenschte te worden. Door hem te laten werken
onder de auspiciën van het secretariaat werd dit effect voldoende bereikt.
Na deze vergadering, die tot één uur duurde, en het eten, rust van twee tot drie,
maar ik kon den slaap niet vatten: de Romme-affaire spookte mij te zeer door mijn
hoofd. Daarover dus eerst nog maar een brief aan Koos gedicteerd2.. Van Samkalden
hoorde ik, dat Ritman den vorigen avond met stelligheid had verzekerd, dat er een
telegram in Batavia was aangekomen, waarin werd medegedeeld dat de ministerraad
had besloten Romme aan de Koningin ter benoeming tot gouverneur-generaal voor
te dragen. Aangezien Ritman beslist geen fantast is, intrigeerde mij dit buitengemeen,
ook al omdat de geadresseerde niet binnen dit paleis huisde.
Daarna van vijf tot half acht de vierde werkvergadering ten huize van Sjahrir3..
Daarbij ging het regelrecht om het hoofdprobleem: het financieel-economisch beheer
van dit land. Ik vroeg eerst aan Gani een mondelinge toelichting op zijn voorstellen
en een uiteenzetting van de fundamenteele verschillen met Mr. Van Hoogstraten.
Hij exposeerde toen de gedachte van de twee gelijkwaardige partijen, nl. Nederland
en de republiek en het opkomen van de Nederlandsch-Indische regeering uitsluitend
voor de belangen van de Malino-gebieden. Van Hoogstraten gaf daarna een zeer
knappe uiteenzetting. Trouwens deze man maakte in de heele vergadering als
onderhandelaar een voortreffelijken indruk. Hij wees op de noodzakelijkheid, vooral
tegenover het buitenland, om Indonesië als economische eenheid te handhaven en
op het feit dat
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de constructie van Gani, waarbij de delegaties beroepsinstantie zouden zijn, nooit
tot snelle beslissingen kan leiden. Immers ook in dit college kunnen de stemmen
weer staken. Bovendien is Oost-Indonesië in deze delegatie niet aanwezig en is het
zeer waarschijnlijk dat dit gebiedsdeel zich niet gebonden zal achten aan beslissingen,
die buiten haar regeering om zijn genomen. Wij hebben er verder den nadruk op
gelegd, dat men aan republikeinschen kant geregeld een fout maakt door te vergeten,
dat er over twee jaar een Indonesische centrale regeering over dit land zal bestaan,
die dan volledig souverein is, voor zoover geen souvereine rechten aan de
Nederlandsch-Indonesische Unie zijn overgedragen of aan de afzonderlijke negara's
zijn gelaten. Ten slotte zijn wij wel uit de beroepsinstantie gekomen.
Merkwaardigerwijze hebben de berichten over Romme mij daarbij den weg gewezen.
Ik begreep, dat zij de grootste bezwaren er tegen zouden hebben om het
beslissingsrecht te laten aan de figuur van den landvoogd. Ik heb daarom voorgesteld
daarvoor een vertrouwensman aan te wijzen, welk voorstel door Van Mook werd
geamendeerd door er drie van te maken. Dit kleine college zou dan deze functie
moeten vervullen, niet alleen voor de economische problemen, maar eigenlijk voor
alle gevallen, waarbij in gemeenschappelijke organen geen beslissing kan worden
verkregen. Van Mook bedacht later, dat dit kleine college dan het karakter van een
tusschenregeering zou kunnen aannemen. De bevoegdheid, die aldus zou worden
vastgelegd, is daarmede in ieder geval volkomen in overeenstemming.
Ook het probleem Oost-Indonesië hebben wij gisteren wel recht gekregen. De
republikeinsche delegatie durfde zelf nog niet te beslissen, op de vraag van Van
Mook namens Soekawati, of men in Djocja bereid zou zijn een eventueele
uitnoodiging van Oost-Indonesië tot bijwoning van de opening van het parlement
aan te nemen. Ik had echter sterk den indruk, dat de heeren daar wel voor voelen.
Gebeurt dat, dan hebben wij het plan volgende week in Makassar een regulier contact
tusschen de republiek en het bestuur van Oost-Indonesië in te leiden. Komen zij
daarmee in aanraking, dan zullen zij vanzelf wel ontdekken, dat deze heeren zeer
sterk op hun eigen rechten zijn gesteld.
Aan het slot van deze vergadering ontspon zich echter nog een uiterst pijnlijke
discussie over de opheffing van de boycot in Australië. In het bijzonder Van Mook
is daarover ontploft en hij heeft de republikeinen zeer duidelijk gemaakt, dat wij bij
deze boycot niet
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het minste belang hebben, nog altijd over de mogelijkheid beschikken de betreffende
goederen in Australië te verkoopen en dat wij deze heele boycot-actie, die door de
communisten is opgezet, niet door de Australische regeering en nog veel minder
door de republikeinsche regeering in onze onderhandelingen als chantage-middel
laten gebruiken. Indien de heeren dat willen, hebben zij het slechts te zeggen en wij
zullen er onze consequenties uit trekken. Het is duidelijk, dat de Indonesische delegatie
deze reactie niet had verwacht. Wij hebben er toen met ons allen een schepje bovenop
gedaan en gezegd, dat wij het vanzelfsprekend vinden dat deze goederen voor een
belangrijk gedeelte voor Java en Sumatra beschikbaar komen, maar dat wij dit nooit
als een soort voorwaarde voor de opheffing van de boycot zullen aanvaarden. Ook
de gedachte, dat dit communistisch gestook op één lijn zou staan met de blokkade,
die een gevolg is van onze in- en uitvoerregeling1., hebben wij met kracht
teruggewezen. Het slot hiervan was, dat de heeren Van Hoogstraten en Gani de
opdracht kregen om, op den grondslag van het resultaat der bespreking, te trachten
een voorstel voor de organisatie te formuleeren. Wij hebben er verder op gewezen
dat zij ook nog maar eens moeten denken over de boycot in Australië, er daarbij den
nadruk op leggend, dat het initiatief niet aan ons, maar aan hen is.
Vrij snel na terugkeer om 8 uur had ik het telefoongesprek met Jonkman. Ik deelde
hem daarbij in de eerste plaats mee, dat de komst van de heeren Hirschfeld en Albarda
op de basis als aangegeven in zijn telegram2. - nl. om zaken, welke geen uitstel
gedogen, in onderlinge overeenstemming af te doen - ons zeer welkom was, hetgeen
Jonkman zeer verheugde. Daarna stak ik mijn verhaal af over de uitlating van Sjahrir
inzake een eventueele benoeming van Romme3.. Ik legde er den nadruk op, dat dit
voor hem persoonlijk was bedoeld. Toen ik het verhaal bijna uit had, zei hij: ‘Ik
begrijp dit’ en, toen ik heelemaal klaar was, antwoordde Jonkman: ‘Deze mededeeling
is van academische waarde, want het bericht is onjuist’. Ik heb hem toen een vrij
opgewekt verhaal gedaan over den gang van de besprekingen en deze gaf hem
aanleiding tot de opmerking, dat het misschien goed was om te zeggen namens hem,
dat hij niet alleen voornemens was Linggadjati loyaal uit te voeren,
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Van 28 januari 1947; zie p. 224, noot 1.
11 april 1947 CG 52 Reg.
Zie p. 431-432.
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maar dat hij ook meende dat het royaal moest gebeuren, omdat alleen dat in het
belang kon zijn van de beide landen. Ik was na dit telefoongesprek kennelijk opgelucht
en had den indruk, dat wij dit van dezen kant uit niet slecht hebben gespeeld. Toch
vond ik het na afloop niet verkeerd om de dagboekbladen, waarin mijn reactie op dit
bericht is neergelegd, zonder eenige wijziging door te laten gaan. Alleen den brief
aan Koos heb ik een nieuw slot gegeven, omdat ik nu wist dat de partij in dit geval
blijkbaar geen blaam trof. Ik moet eerlijk zeggen, dat, indien men Romme als G.G.
zou hebben geslikt, mij de lust zou zijn vergaan om een opgewekten groet aan het
partij-congres te sturen.
's Avonds laat had ik nog een gesprek met den heer Hamelink, minister van financiën
van Oost-Indonesië. Een paar dingen kwamen daar duidelijk in naar voren. In de
eerste plaats, dat het Kabinet van Oost-Indonesië een vrij scherpe positie tegenover
de republiek inneemt. Men staat op gelijke rechten in de economische organen,
hetgeen bij de loopende onderhandelingen per se tot moeilijkheden leidt. Van ons
gezichtspunt uit is dat echter heele-. maal niet zoo kwaad, omdat het de republiek
misschien eenigszins matigt. Het zal echter alleen dan gunstig werken, indien de
republiek langzamerhand tot de overtuiging komt, dat deze staat toch zelfstandig is
en geen instrument tegen de republiek in onze handen. Het Kabinet schijnt in de
komende verklaring bij de opening van het parlement zijn positie tegenover de
republiek te willen aangeven. Ik heb echter aan den heer Hamelink gevraagd daar
een zekere matigheid bij te betrachten, omdat, indien er een republikeinsche deputatie
komt, ieder schelden op de republiek onjuist is. Men kan beter bij de komende
onderhandelingen een zoo sterk mogelijke, zakelijke positie innemen.
Merkwaardig was ook de stem van dezen minister van financiën, dat het voor
Nederland misschien maar het verstandigste zou zijn om door de heele oude schuld
van Indonesië aan Nederland van drie milliard een streep te halen. Ik heb getracht
hem duidelijk te maken, dat dit waarschijnlijk wel zeer sterk tegen onze instructies
zal ingaan, zoodat wij ons daar zeker niet over kunnen uitlaten. Hij meende echter
het standpunt te moeten verdedigen, dat men een insolvabelen klant beter kan
probeeren van den grond te krijgen dan hem regelmatig zooveel bloed af te tappen,
dat de dood op een oogenblik toch intreedt en de schuld niet meer invorderbaar blijkt
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te zijn. De gedachte van een claim op de tin-eilanden1. lokte hem ook niet aan, omdat
hij meende dat dit een blijvende zweer, zooals hij het letterlijk uitdrukte, in de
verhoudingen zou zijn. Daarmee kan ik het echter niet eens zijn.
Een volgend markant punt was, dat volgens den heer Hamelink de kosten van de
huidige regeering slechts 10% bedragen van het bedrag, dat er in 1941 op de
Nederlandsch-Indische begrooting voor werd uitgetrokken, indien men rekening
houdt met de waardevermindering van het geld. Het algemeene gevoelen, dat dit
bestuur veel duurder zou worden, bestreed hij. Ik heb hem er echter opmerkzaam op
gemaakt, dat hij het nog onbekende aandeel in de kosten van de centrale regeering
heeft vergeten. Overigens was hij over den financieelen toestand van Oost-Indonesië
allesbehalve pessimistisch. Het was merkwaardig om te hooren, hoe deze Nederlander
op en top opkwam voor de belangen van Oost-Indonesië, een prettige, enthousiaste
man.
Vanmorgen werd op het bericht over de tegenspraak inzake de benoeming van Romme
weer een beetje een domper gezet. De zender P.C.J. noemde de geruchten, volgens
welke zou vaststaan dat prof. Romme binnen zeer korten tijd zou worden benoemd
tot gouverneur-generaal, volkomen onjuist. De Nieuwsgier zegt echter, dat de nadruk
waarschijnlijk moet vallen op de toevoeging ‘binnen zeer korten tijd’. Overigens
schijnt de P.C.J.-commentator gisteravond ook te hebben gezegd, dat men toch
rekening moet houden met de mogelijkheid dat Dr. Van Mook, op wiens werk thans
de kroon is gezet in de vorm van de onderteekening van Linggadjati, opnieuw den
wensch te kennen geeft af te treden. In aansluiting daaraan belde Wansink vanmorgen
op, dat het A.N.P. uit Den Haag van bevoegde zijde had vernomen, dat de heer Van
Mook zou worden benoemd tot ambassadeur in Washington. Ik vind dit alles toch
een meer dan schandalige tactiek. Van Mook weet van dit alles geen spat en Nederland
kletst maar raak. Gelukkig kon ik in mijn voornemen om Beel op te bellen geremd
worden, omdat in de middageditie van Aneta ten minste stond dat de naam van Van
Mook bij diegene genoemd werd, die in aanmerking kwamen voor den
ambassadeurspost. Wel, deze formuleering werkte op mij weer kalmeerend.

1.

De zg. tin-pledge, d.w.z. de tinwinning te doen dienen als garantie voor de aflossing der oude
schuld van Indonesië aan Nederland.
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Woensdag 16 April 1947, 10 uur
De eerste verrassing gistermiddag was, dat Van Hoogstraten mededeelde uit een
telefoongesprek met Bannier te hebben vernomen, dat in den ministerraad van
Maandagmiddag is besloten dat Beel en Jonkman toch naar Batavia zullen gaan.
Eindelijk is het dan zoo ver en ik ben dankbaar voor dit besluit. Het zal naar mijn
stellige overtuiging bij kunnen dragen tot het nemen van verstandige beslissingen,
zoowel in principieele zaken als in zake de personeelsbezetting. Er moet in Den Haag
toch wel een zekere spanning hebben bestaan, die er toe geleid heeft dat men zoo
plotseling tot dit besluit is gekomen. Is dit alles toch mede een gevolg van het rumoer
rondom de benoeming van Romme?
Vanmorgen zag ik in het Aneta-bericht een publicatie van Trouw1. over de
benoeming van Romme, waarin gewezen wordt op het feit, dat er toch wat aan de
hand is, want dat er Maandagmorgen een bespreking op binnenlandsche zaken is
geweest tusschen Beel, Drees en Jonkman met Romme, Vorrink, Joekes en Logemann.
Van dit laatste drietal had ik Zaterdagavond Vorrink en Joekes aan de telefoon en
Logemann is door de lectuur van deze G.V.'s2. ook behoorlijk geïnformeerd. Het was
na deze bespreking dat ik Jonkman aan de telefoon kreeg voor de mededeeling van
het citaat van Sjahrir3.. Ik neem aan, dat in die Maandagochtendvergadering blijkbaar
toch de beslissing is gevallen, die tot de mededeeling van Jonkman heeft geleid dat
de persberichten in Maasbode en Binnenhof4. onjuist waren. Is er dus toch op het
laatste nippertje een onheil voorkomen?
De verdere perscommentaren van republikeinsche zijde op de benoeming van
Romme laten aan duidelijkheid niet te wenschen over. De afwijzing is eenstemmig,
al is de toonaard dan ook eenigszins verschillend.
Gisteravond een lange discussie over de militaire aangelegenheden5.. Eigenlijk
viel ook deze vergadering mij mee. Ongerustheid over de berichten inzake aanvoer
van troepen en daardoor groeiend wantrouwen tegen de Nederlandsche bedoeling.
Men

1.
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Van 15 april 1947.
Zie inleiding, p. XVIII.
Zie p. 432, 433.
Zie p. 431.
Vijfde werkvergadering gehouden ten kantore van de commissie-generaal op dinsdag 15
april 1947, des namiddags te 8 uur.
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vroeg gegevens, die hun in staat stellen aan te toonen dat er van groei van het leger
geen sprake is, doch dat er evenveel afgaat als er bij komt, terwijl van het verdwijnend
gedeelte de militaire kwaliteit beter is dan van het nieuw-aankomend contingent.
Verder discussie over de verzekering van de veiligheid en de vorming van een
onder republikeinsch bestuur staande politiemacht, waarin Nederland door middel
van bijstand zou kunnen helpen. Demilitarisatie van de demarcatielijnen werd in het
vooruitzicht gesteld, zoo gauw de verzekering van de veiligheid in die gebieden aan
de politie kan worden overgedragen, waarbij de posten zouden moeten worden bezet
door gemeenschappelijke politie. Wij hebben er daarbij nog weer eens op gewezen,
dat een stuk van de moeilijkheid toch eigenlijk schuilt in het feit, dat hun organisatie
te kort schiet, zooals nu in Modjokerto. Wij zitten eenvoudig te wachten op uitvoering
van hun kant der overeengekomen maatregelen. Daar hebben ze dan wel allerlei
verontschuldigingen voor, maar ze trekken nu telkens een gezicht alsof er niets
gebeurt door ónze nalatigheid. Dat hebben wij de heeren gisteravond behoorlijk
ingewreven. Verder is het probleem dus eigenlijk in hoofdzaak zoodanig gesteld,
dat wij moeten probeeren de top van de beide militaire machten met elkaar in
verbinding te brengen, waarbij van Nederlandsche zijde geholpen zal worden aan
het optuigen en in orde brengen van het republikeinsche leger en tegelijk plannen
voor een definitieve organisatie kunnen worden besproken, terwijl aan den anderen
kant de lagere militaire machten uit elkaar worden gehaald. Wij zullen van deze
besprekingen een klein notatje maken, dat de heeren mee kunnen nemen naar Djocja.
Wij konden gisteravond helaas nog niet al teveel positiefs stellen, omdat de bespreking
met onze militaire leiding pas vanmiddag om vier uur kon plaats vinden. Merkwaardig
was eigenlijk, dat zelfs deze vergadering over een netelig onderwerp een uitermate
pleizierig en gezellig karakter had.

Donderdag 17 April 1947, 11 uur
In aansluiting aan het bovenstaande eerst even de vermelding van de vergadering
van gistermiddag te 4 uur met de militaire heeren. Zij hadden een memo van Van
Mook als grondslag gekregen en naar aanleiding daarvan hun eigen ideeën ontwikkeld.
Ik moet zeggen, dat dit een uiterst prettige bespreking was en wij vrijwel eenstem-
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mig tot dezelfde conclusies kwamen. In de eerste plaats de opbouw van een
gendarmerie en in de tweede plaats die van een weermacht, uitsluitend voor
landsverdediging. De vloot zal voorloopig wel een Nederlandsche vloot blijven, zij
het ook, dat misschien kleinere eenheden aan Indonesië kunnen worden overgedragen,
om te beginnen bij de inrichting van den douanedienst.
Ten aanzien van het opbouwen van een weermacht, legde Spoor er den nadruk op
dat dit slechts in etappes zal kunnen gebeuren. Eerst moet men beginnen met
territoriale bataljons, opleiding van kaders, vervolgens komt de vorming van
tactisch-strategische eenheden aan de orde, daarna het leggen van het verband voor
den geheelen archipel. In dien tusschentijd, waarmee zeker 15 jaar verloopt, zal
Nederland hier een krijgsmacht ter beschikking houden, waarvan het gebruik door
de Unie-organen zal worden bepaald. Deze krijgsmacht zal vooral het
gemechaniseerde gedeelte betreffen. Ook Spoor was het er mee eens, dat men
zoodanige vormen zal moeten vinden dat men deze Nederlandsche macht niet constant
als een soort bedreiging blijft gevoelen, omdat zulks de samenwerking in wezen
ongunstig zou beinvloeden. In deze Nederlandsche afdeeling zouden dan ook plaatsen
gereserveerd kunnen worden voor Ambonneezen en dergelijke. Generaal Spoor
stemde er mee in enkele officieren aan te wijzen, die contact zullen zoeken met
menschen van de T.R.I.
Wij kwamen tot de conclusie, dat de organisatie van een Indonesische politie en
gendarmerie vrij wat gemakkelijker zal zijn dan de opbouw aan den militairen kant.
Reeds voor den oorlog waren er uitnemende commissarissen van politie en lager
kader, die thans uiterst belangrijk werk kunnen verrichten. Bij het leger heeft dit
vrijwel geheel ontbroken en dat wreekt zich op het oogenblik.
Verder hadden wij gisteren een vergadering met de Indonesische delegatie van II
tot I1. en 's avonds van 8 tot 122.. Op de ochtendvergadering werden een paar kleine
punten behandeld van de republikeinsche agenda.
Bij het herstel van het republikeinsch gezag, te beginnen met het civiel bestuur,
bracht Van Mook het zeer belangrijke probleem naar voren van de rechtspositie van
de Indische Nederlanders,

1.
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Zesde werkvergadering, gehouden ten huize van Soetan Sjahrir op woensdag 16 april 1947,
des voormiddags te II uur.
Zevende werkvergadering, gehouden ten huize van Soetan Sjahrir op woensdag 16 april
1947 te 20.00 uur.
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Indonesiërs en Chineezen, die in overheidsdienst zijn en waarvan wij hebben gevraagd
principieel te aanvaarden, dat deze menschen recht hebben op behoud van hun positie.
Na eenig heen en weer praten werd dit aanvaard en besloten een gemeenschappelijke
commissie in te stellen, waarin ook de werknemers vertegenwoordigd zullen zijn,
die eventueele uitzonderingen zullen behandelen. Ik acht het wel gewenscht dit met
het I.E.V. dezer dagen op te nemen.
Bij de vrijlating van de politieke gevangenen kwam nogmaals aan de orde de eisch
tot opheffing van organisaties en functies in de republiek, bestemd voor het voeren
van acties buiten Java en Sumatra, maar bovenal een omschrijving van hetgeen wij
als politieke gevangenen beschouwen. Ik meende den weg te kunnen wijzen door
als politieke gevangenen aan te merken diegenen, die zich hebben aangesloten bij
een der partijen, handelingen hebben verricht ten behoeve van zijn partij, welke tot
de gangbare vormen van activiteit in een conflictsituatie moeten worden gerekend
en die uitsluitend, omdat er een conflict is, door de andere partij als misdrijf worden
aangemerkt. Wij zullen deze formuleering aan de subcommissie geven en haar
opdragen te probeeren aan de hand hiervan de zaak op te lossen.
Bij de behandeling van het herstel van de spoorwegverbinding Batavia - Bandoeng
hebben wij de heeren het verwijt gemaakt, dat zij telkens alles aan alles vast maken
en voor een dergelijk technisch probleem als het onderhevige van te voren als het
ware het heele vraagstuk van de organisatie der spoorwegen willen oplossen.
Soerachman voelde dit bezwaar wel en kon daarom instemmen met onze
noodoplossing, maar merkwaardig kwam wel even om den hoek kijken dat hij hierover
overleg moest plegen met de organisatie van het spoorwegpersoneel. Van Poll stelde
toen de vraag of deze lieden hadden te beslissen of de regeering, waarop natuurlijk
het antwoord kwam dat de regeering besliste, maar terecht zei Soerachman dat het
met onwillige honden slecht hazen vangen is.
Betreffende de regeling van de waterleiding Soerabaja en Semarang werd besloten
aan weerskanten een deskundige aan te wijzen, die deze zaak zullen regelen. Hetzelfde
gold voor de electriciteits-voorziening in de omgeving van Semarang.
De avondvergadering ging langs dezelfde lijn verder. Het belangrijkste was de
instelling van een commissie ex artikel 141. voor

1.
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de teruggave van de eigendommen van niet-Indonesiërs. Het punt, waar het bij mij
om draaide, was om in de hoofdcommissie, in strijd met de gedachten van Gani,
direct ook belanghebbenden vertegenwoordigd te krijgen. Hij trachtte deze tot een
politieke commissie te maken, met het gevolg dat dan op de regeering de taak zal
rusten om tegenover de belanghebbenden de door deze hoofdcommissie aan te geven
richtlijnen te verdedigen. Gezien het feit, dat er daarbij wel eens belangrijk verschil
van meening zou kunnen ontstaan, leek het mij uiterst gewenscht de
ondernemersvertegen-woordigers onmiddellijk in de hoofdcommissie op te nemen.
Aan den anderen kant zouden ook de werknemers, dus de arbeidersorganisaties, er
in moeten zitten; in het bijzonder van republikeinschen kant lijkt mij nuttig, dat de
vakvereenigingen, die toch ook met deze zaak zijn gemoeid, hetgeen daar besproken
wordt mede voor hun verantwoording nemen. Gelukkig is dit door de heeren aanvaard
en afgesproken, dat, wanneer zij eind volgende week uit Djocja terugkomen, zij
concrete voorstellen zullen meebrengen, zoodat wij tot instelling van deze commissie
kunnen overgaan.
Over de evacuatie uit het binnenland, waarbij het op het oogenblik numeriek in
hoofdzaak gaat over de gezinshereeniging van Oost-Indonesiërs, werden wij het vrij
spoedig eens.
Een aardige discussie ontstond over de waarborging van de democratische rechten
in de bezette gebieden. Natuurlijk kaatsten wij dezen bal oogenblikkelijk terug door
in de eerste plaats te wijzen op de illegale activiteit van de republiek in de door ons
bezette gebieden, inclusief de Malino-gebieden, en merkten wij verder op dat het
ook met de vrijheid in de republiek naar onze overtuiging maar matig is gesteld. De
bedreiging, die van republikeinsche zijde hier in Batavia, b.v. door de politie, werd
geuit tegen hen, die de voorkeur gaven aan uitbetaling van hun salaris in Nicageld,
is ook eenigszins in strijd met de democratische vrijheden. Van Mook was in deze
heele affaire uitermate scherp en heeft de heeren vrij hardhandig de les gelezen. Ik
dacht hierbij weer even aan het enorme verschil of zulke dingen worden gezegd door
Van Mook of door Romme. Indien Van Mook dat zegt, zullen zij dat innerlijk veel
eerder aanvaarden dan wanneer het van een figuur als Romme komt; dan is zulk een
donderspeech eigenlijk van te voren al krachteloos.
Belangrijk was ook de discussie over de vorming van den staat Borneo. Wij hebben
principieel gesteld, dat wij op dit oogenblik
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tegenover de republiek in zake bespreking van dit onderwerp een ander standpunt
innemen dan vóór de ondefteekening van Linggadjati ten tijde van de vorming van
Oost-Indonesië. De heele discussie over dit onderwerp ademde eigenlijk een geest,
welke het federatieve beginsel voor den opbouw van dit land aanvaardt. Ik heb stellig
den indruk van Sjahrir, dat hij daar voor de uiteindelijke Indonesische politiek alleen
maar een voordeel in ziet. Indien ik het eenigszins onvriendelijk zou willen stellen,
geloof ik dat zij op het oogenblik zullen probeeren tegenover Oost-Indonesië en
Borneo een uiterst welwillende houding aan te nemen, ten einde te probeeren deze
regeeringen langs die lijn met zich mee te krijgen. In deze vergadering deelde Sjahrir
mij dan ook ondershands mee, dat Natsir in ieder geval bij de opening van het
parlement van Oost-Indonesië aanwezig zou zijn, dat waarschijnlijk ook de sultan
van Djocja1. zal komen en dat hij hem op zijn rondreis door Sumatra daarover een
telegram had gestuurd.
Bij deze discussie over Borneo stelde Van Poll de noodzakelijkheid om nu het
reglement te maken ex artikel 3 en 4 van de overeenkomst2.. Daarin zal moeten worden
geformuleerd wat men verstaat onder het ‘langs democratischen weg te kennen
geven’. Verder wat men onder een gebiedsdeel moet verstaan. Deze opmerking was
bij Van Poll natuurlijk ingegeven door de vraag uit Den Haag of wij onze bijdrage
voor deze reglementen nu nog niet klaar hebben. Typisch was de reactie van Sjahrir,
dat hij eigenlijk de noodzakelijkheid van zulk een geval nauwelijks inzag. Op
West-Borneo toch waren verkiezingen geweest, er is een West-Borneoraad en wanneer
die op een of andere wijze een wensch te kennen geeft, dan kan men dezen als
zoodanig honoreeren. Wenscht men de bestaande vertegenwoordigende lichamen
niet als representatief te beschouwen, dan zou men tot een soort plebisciet moeten
overgaan, met alle bezwaren, die daaraan verbonden zijn. Sjahrir zag er niet de minste
aanleiding voor om deze materie nu te gaan regelen, omdat in de practijk de behoefte
hieraan zich niet heeft voorgedaan. Van Poll stelde hier tegenover, dat, wanneer men
dergelijke bepalingen in de overeenkomst opneemt, men ook de plicht heeft die door
nadere omschrijving uit te werken. De heeren vonden deze opvatting theoretisch wel
juist, maar de zaak volstrekt niet urgent. Toch
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werd er na eenig heen en weer gepraat besloten om tot het maken van deze
reglementen over te gaan.
De beroerdste discussie van de afgeloopen dagen begon daarna en duurde van 10
tot 12. Deze handelde over het verschil tusschen de beide formuleeringen inzake de
buitenlandsche betrekkingen, zooals deze gemaakt waren door Mr. Oetojo en Dr.
Boon. Hoezeer de heeren aan Indonesischen kant weer waren uitgegleden, blijkt het
beste uit punt I van de Indonesische nota, luidende: ‘Zaken betreffende buitenlandsche
aangelegenheden worden door de Nederlandsche en Indonesische delegaties
gezamenlijk beslist’. Hoewel Sjahrir in de eerste bespreking1. een practischen weg
had aanbevolen, hadden zijn ondergeschikten toch weer een formeel standpunt
ingenomen, dat regelrecht in strijd is met Linggadjati en de officieele correspondentie.
Bovendien is een dergelijke weg ook formeel onzin, omdat het buitenland natuurlijk
met deze delegaties niets te maken heeft en, indien een buitenlandsche mogendheid
zich voor een bepaald locaal geval al tot de republiek zou wenden, zij, wanneer zij
het hoofd stoot, zich ten slotte toch op ons zou beroepen. Op een gegeven oogenblik
zei Sjahrir echter vrij duidelijk waar het om draaide, nl. dat zij hun Kementerian
Loear Negeri2. niet zonder meer kunnen liquideeren. Zij hebben nu eenmaal een
ministerie van buitenlandsche zaken op pooten gezet, waarin een aantal jongelui
zitten, die niet van de kaart geveegd wenschen te worden. Waarschijnlijk is Oetojo
de exponent van dit zaakje.
Aan het slot van de discussie kwam heel duidelijk uit dat Sjahrir mannetjes wenscht,
die hij op een of andere wijze als personeel van de republiek kan beschouwen. Tegen
de verbinding met den Nederlandschen diplomatieken dienst had hij als zoodanig
geen bezwaren; hij vroeg echter nog nadrukkelijk of zij ook in een eigen huis konden
worden gevestigd. Hij voegde er bij, dat dat niet noodzakelijk was, maar het ging
om de zaak of het ook kón. Wij hebben dat uit den aard der zaak niet tegengesproken,
maar bij het naar huis gaan begrepen wij heel goed, dat het er om begonnen was dan
een huis te hebben, waar een rood-witte vlag op gezet werd. Zij begrijpen niet dat
dat slechts in enkele plaatsen zal worden getolereerd, nl. daar waar men uit politieke
overwegingen voordeden ziet in de verbinding met de republiek.
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[Tweede deel]
Vrijdag, 18 April 1947, 18 uur
Die bespreking over buitenlandsche zaken had den volgenden dag nog een bedenkelijk
staartje, waarbij ik mij eenigszins heb vergaloppeerd. Mijn bedoeling was om te
probeeren den beroerden indruk van deze vergadering te corrigeeren door
Donderdagmorgen een memorandum te doen samenstellen, waarin ons standpunt
zoo goed mogelijk werd uiteengezet en waarin tevens was opgenomen, waartoe wij
bereid zijn. Mijn bedoeling was om dat dan nog aan de Indonesische delegatie, die
's middags om half vier naar Djocja zou vertrekken, mee te geven. Het bleek daarbij
dat men het daarover op zoo korten termijn niet eens kon worden, maar, wat
belangrijker was, Van Mook vroeg of Boon hiermee zijn instemming kon betuigen
en deze wenschte dat niet te doen uit een duidelijke angst voor Den Haag. Ik heb
hem toen in een gesprek een beetje hard aangepakt, ook over het feit dat hij zijn naam
uit de notulen geschrapt wenschte te zien om zich aan iedere verantwoordelijkheid
voor den gang van zaken tegenover zijn minister te onttrekken. Van Mook stond
echter op het standpunt, dat wij, nu de minister van buitenlandsche zaken over deze
materie wél gesproken had, nl. in negatieven zin, het ongewenscht zou zijn dat wij
als commissie-generaal de verantwoordelijkheid namen voor een dergelijk voorstel,
ook al zouden wij daarbij de reserve maken dat dit slechts een discussie-ontwerp
was van onze zijde.
Wij hebben toen gisteren achter op den middag het eerste ontwerp-memorandum
nog wat omgewerkt en zijn tot een gezamenlijk resultaat gekomen. Ook Van
Hoogstraten heeft hieraan zijn medewerking verleend. Dat was nog weer een
merkwaardig voorbeeld hoe alle dingen in elkander grijpen. Van Hoogstraten kwam
nl. gistermorgen toevallig met Sanders is aanraking, die met hem over deze zaak
begon te spreken en toen kreeg Van Hoogstraten groote bezwaren tegen afzonderlijke
republikeinsche handelscommissarissen, juist omdat hij de economische eenheid van
dit land in de onderhandelingen met Gani trachtte te bereiken en daarin in ver gaande
mate was geslaagd. Volgens hem zouden deze functionarissen nooit anders dan de
instructies van het gemeenschappelijk orgaan voor de handelspolitiek kunnen
ontvangen en bepaald niet van de afzonderlijke staten, dus ook niet van de republiek.
Doet men dat wel, dan worden de deelen van dit land tegen elkaar uitgespeeld. Hij
merkte op, dat b.v. in Australië nog beter één Indonesi-
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sche handelscommissaris kon zitten dan een republikeinsche Indonesiër naast een
Nederlander. Ten slotte zijn wij er wel uitgekomen en heb ik ook het vermoeden dat
het met de republiek nu wel lukt. Er zijn twee mogelijkheden: deze
handelsvertegenwoordigers leggen den eed af aan de Koningin en worden dan
handelsraad met een diplomatieken status; doen zij dit niet, dan blijven ze
handelscommissaris. Dit is vergelijkbaar met een handelsraad, die hoort tot het corps
diplomatique, en b.v. den vertegenwoordiger van het departement van landbouw in
Washington, die ook geen eed van trouw aan de Koningin aflegt en daardoor den
diplomatieken status niet verkrijgt. Wel worden zulke menschen ingepast in onzen
diplomatieken dienst.
Het resultaat van deze discussie is naar Jonkman geseind, met de vraag om
machtiging om op deze basis te onderhandelen1.. Tevens heb ik er bij laten zetten,
dat wij de onderhandelingen over dit onderwerp niet verder voortzetten zonder te
weten waar wij staan, omdat ik wel informatieve besprekingen voor Boon kan
aanvaarden, maar niet voor de commissie-generaal. Boon heeft nu in zes telegrammen
om een beslissing gevraagd, maar die is tot heden toe uitgebleven, uitgezonderd een
paar weifelende opmerkingen. Tegen een zoo moeilijken tegenspeler op dit gebied
moeten wij nu eenmaal behoorlijk grond onder onze voeten hebben.
Gisteravond was ik door den heer De Jonge op een dinertje in de Harmonie
uitgenoodigd. Het gezelschap bestond uit den heer De Jonge, voorzitter van de
vereeniging voor bergcultures, den heer Van Sandick, directeur van de Nederlandsche
Handelmaatschappij, den heer Bolderhey, directeur van de H.V.A. en den heer
Stokhuyzen, die ook voorzitter van een of andere werkgeversorganisatie2. is. Dat was
wel een mooi gezelschap en ik zat daar te midden van de geestverwanten van
Posthuma. Van Sandick kon natuurlijk niet anders dan hetzelfde zeggen, wat De
Jonge ook al eens tegen mij had gezegd, nl. dat zij tegenstanders van Linggadjati
waren. Ik heb van half acht tot elf uur met deze heeren zitten praten en in het bijzonder
aan tafel was het bepaald wel prettig. Het is zeer principieel geweest en ik heb hun
de geschiedenis van de onderteekening nu maar eens verteld. Het was mij bekend
dat zij ook door Posthuma waren inge-
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licht, natuurlijk in zijn stijl. Ik heb hun medegedeeld, dat op 12 Maart de situatie
zoodanig was, dat ik wist dat het Kabinet militaire operaties op groote schaal, uit
politieke overwegingen te voeren, radicaal van de hand wees. Verder wist ik dat drie
medeleden toch dezen koers wenschten te zeilen en dat, indien ik geen actie nam,
het zeker was dat het dien kant uit zou gaan, dus tegen de politiek van het Kabinet
in. Ik heb hun gezegd, dat ik deze verantwoordelijkheid toen niet wenschte te dragen
en de Indonesiërs heb laten weten, dat zij nu voor de laatste keuze stonden1.. Verder
vertelde ik, dat ik daarbij tot de verrassende ontdekking ben gekomen dat de
Indonesiërs, door de verhalen, die door de stad gonsden en natuurlijk uit legerkringen
afkomstig waren, vrij fatalistisch waren ingesteld en meenden dat een antwoord op
den brief van 2 Maart eigenlijk geen zin meer had2.. Ik heb getracht het gezelschap
duidelijk te maken dat, in plaats van toegeven aan onze eischen, er met deze menschen
ten gevolge van de bedreiging niets meer te beginnen was. Merkwaardig was hun
vraag of de wederpartij de enorme verantwoordelijkheid, die ik op mij had genomen
door deze oplossing te forceeren, nu ook door haar houding toonde op prijs te stellen.
Daar kon ik natuurlijk geen rondloopend antwoord op geven, dan alleen dat ik het
schrijven van den brief op zichzelf als een eerste bewijs van vertrouwen kon opvatten.
Met betrekking tot de eigenlijke ondernemerszaken bleek mij, dat deze menschen
fel gekant zijn tegen de plannen van Van Hoogstraten en in het bijzonder tegen de
mogelijkheid, dat zij aan de republiek eenigerlei vergoeding voor de productie van
de aanwezige goederen zouden moeten betalen3.. In den grond zit hieronder een
diepgaand verschil, in zake de opvatting over het rechtsherstel4.. Dit standpunt heeft
de heer De Jonge als uitgangspunt
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van een betoog gekozen. Alle daden van de Japanners zijn onrechtmatig en ook het
beheer is dus onrechtmatig geweest. Volkenrechtelijk is het ingrijpen in den
particulieren eigendom verboden. Ook het beheer kan dus nooit een rechtmatige daad
zijn. Al hetgeen aanwezig is, is zonder meer hun eigendom en over transacties te
goeder trouw willen zij in het geheel niet spreken. Van den heer Gieben hoorde ik
nu dezer dagen, dat dit standpunt volstrekt onhoudbaar is en in strijd met de feitelijke
omstandigheden, zooals die in dit land gelden. Merkwaardig was, dat de heer ....1.
eigenlijk een ander betoog hield. Die ging van het standpunt uit, dat, wanneer men
tegenover de republiek de rekening op zou maken van beheer en wanbeheer, zij blij
mocht zijn dat ze er met een gesloten portemonnaie afkwam. Ik ben benieuwd welke
van de twee kanten door de heeren in de commissie ex artikel 142. zal worden
gehanteerd. Natuurlijk vroegen zij van mij de toezegging, dat zij in deze commissie
niet van overheidswege in den rug zouden worden geloopen. Het spijt mij wel, dat
ik hun geen enkele toezegging heb kunnen, noch willen doen. Ik wilde hier bepaald
niet in de fout van Posthuma vervallen.

Zaterdag 19 April 1947, 19.30 uur
In het gesprek, dat ik vanmorgen met Gieben had, hoorde ik in dit opzicht weer een
mooi verhaal. Hij werd op een gegeven oogenblik door de heeren Posthuma en Verzijl
uitgenoodigd om uitleg te geven over zijn opvattingen omtrent het rechtsherstel.
Gieben was aangekomen met alle documenten, maar in de vergadering trof hij niet
alleen de heeren Posthuma en Verzijl aan, maar ook een viertal heeren van
ondernemerszijde, wier aanwezigheid volstrekt niet was aangekondigd en die een
aantal van te voren klaargemaakte amendementen op de regeling van den heer Gieben
voorstelden. Het spreekt vanzelf, dat deze toen volkomen wild was en niet bereid tot
eenig werkelijk redelijk overleg. Ook een dergelijk verhaal is volkomen geschikt om
aan de menschen in Nederland duidelijk te maken, dat genoemde heeren het gezag
van de commissie-generaal tegenover de Nederlandsch-Indische regeering volkomen
wegge-
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smeten hebben. Overigens bleek mij uit dit gesprek met Gieben, dat er aan deze zaak
een massa vastzit en dat de komende ministers het niet zullen treffen, want er zal
over deze zaak binnen zeer korten tijd een beslissing moeten worden genomen, anders
loopt daar de geheele economische regeling eenvoudig op knijp.
De belangrijkste daad van gisteren was gelegen in een gesprek, dat wij in de
commissie-generaal hadden om een agenda voor de ministers op te maken. Van
Mook begon echter uit een heel ander vaatje te tappen. Hij meende, naar aanleiding
van het bericht dat Lieftinck pas aan het eind van de maand Mei hier zou komen, te
moeten vaststellen dat de toestand volstrekt onhoudbaar is. In Bandoeng hebben
ondernemers met militairen afspraken gemaakt om bepaalde ondernemingen maar
te gaan bezetten, zoo gauw er ook maar een schijn van kans voor zal ontstaan. Bij
allerlei menschen leeft het gevoel, dat wij nog maar drie of twee maanden den tijd
hebben voor militaire actie en dat het onverantwoord is om deze kans voorbij te laten
gaan, omdat wij anders volkomen aan de republiek zijn overgeleverd. Hierdoor begint
zich nu van de Nederlandsche wereld, die zich een half jaar geleden van de financieele
toestand nog geen denkbeeld kon vormen, een soort paniekachtige stemming meester
te maken, die merkwaardigerwijze op hetzelfde doel is gericht als vroeger de
gerustheid, nl. de militaire bezetting van Java. Wel komt men deze stemming op het
oogenblik in allerlei modulaties tegen, waaronder een deel, dat meent, dat men daarna
heel goed het schoongemaakte Java op een presenteerblaadje aan Sjahrir kan
aanbieden om dan met hem Linggadjati opnieuw uit te voeren. Het zou reusachtig
mooi zijn als het waar was, maar weinigen gelooven daar aan.
De consequentie van het betoog van Van Mook was, dat wij zoo snel mogelijk tot
ontspanning moeten komen. Beel, Jonkman en Huysmans dienen liefst samen te
komen; hij wilde Lieftinck ook in het begin van Mei hebben om half Mei weg te
gaan, maar ik heb dat uit zijn hoofd gepraat, omdat ik meen dat daar niet de minste
kans op is. Het zou echter al voldoende zijn, indien Lieftinck half Mei regelrecht
naar Amerika zou gaan en Van Mook idem idem van hier uit. Dat zou dan kunnen
na het bezoek van de andere ministers. Indien bovendien Albarda als zijn
vertegenwoordiger hier komt, dan is het ook niet zoo noodzakelijk dat Lieftinck
bepaald vóór zijn bezoek aan Amerika hier vertoeft. Ik ben achteraf nog op het idee
gekomen dat, indien Albarda zeer snel komt, misschien de mogelijk-
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heid bestaat dat deze met Van Mook mee gaat. Na eenig heen en weer praten hebben
wij besloten om een vrij duidelijk en nogal scherp telegram1. te maken, waarin deze
gedachtengang wordt ontwikkeld, zoodat wij nu aan het eind van de maand drie
ministers verwachten en Lieftinck regelrecht naar Amerika zou kunnen gaan, indien
hij niet in staat is om eerder te komen.
Ik hoop dat deze gedachtengang eenigen indruk heeft gemaakt. Men moet den
psychischen toestand niet onderschatten; ook bij de republiek hebben al die geruchten,
die natuurlijk doordringen, een uiterst schadelijke werking. Wij krijgen haast en het
noodzakelijk gevolg is, dat zij minder haast krijgen. Bovendien, wanneer wij hen
met al onze problemen als het ware onder den voet loopen, dan maken wij deze heele
club kopschuw. Het komt er dus op aan dat wij een situatie scheppen, waarin wij
binnen den kortst mogelijken tijd wat meer ruimte krijgen. Uiteraard moeten wij
zuinig zijn, d.w.z. ook bij het bezoek van de ministers overwegen in hoeverre wij de
militaire organisatie kunnen inkrimpen. Natuurlijk had het Dagblad2. vandaag al weer
een verhaal, dat daar voorloopig geen sprake van kan zijn. Deze krant is hier ook
eigenlijk een fataal instrument. Wantrouwen, zuurheid en reactie strijden om den
boventoon. Gelukkig spotten de republikeinen er een klein beetje mee en stellen zij
dit krantje op één lijn met een aantal van hun bladen.

Zondag 20 April 1947, 22 uur
Eerst wil ik nog een kleinigheid over Vrijdag memoreeren. Wij kregen een Chinees
uit Malang op bezoek, een zekere Goei, die ons door Van der Plas op het dak was
gestuurd. Hij gaf ons allerlei indrukken over den gang van zaken in de republiek, die
alles behalve optimistisch waren en die er alle op neer kwamen, dat de heeren het
toch eigenlijk niet kunnen. Tot op zekere hoogte is dat voor ons geen nieuws. De
vraag is alleen of zij bereid zijn ons te laten helpen. Wel een concreet gegeven was
dat hij voor een reispas van Malang naar Batavia 400 roepiah had moeten neertellen,
die hij ten slotte aan den secretaris van den resident in Malang had overhandigd in
den vorm van een kain ter waarde van zeker ƒ 500,-. Dergelijke
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teekenen van corruptie vindt men op het oogenblik door de geheele republiek heen
en dat is een van de zeer benauwende verschijnselen. Ik vind dat persoonlijk eigenlijk
erger dan het bericht, dat wij gisteren lazen, dat ergens de T.R.I. de Laskjars te lijf
gaat en er vrij zware gevechten rondom een station plaats vinden, waarbij de Laskjar
het loodje legt. Wij weten te voren, dat dit noodzakelijk is en dat bij geslaagde
operaties aan dit soort onlusten een einde komt. Met de corruptie ben ik daar niet
zoo zeker van. Ik heb ook Boediardjo al eens gezegd, dat ik dat een van de
allerzwakste kanten van Azië vind, die ook de republiek in ernstige mate bedreigt.
Veel positiefs kwam er eigenlijk verder uit dezen Chinees niet. Wel was nog opvallend
het verhaal, dat de zeer bekwame republikeinsche gouverneur van Oost-Java, Soerjo,
die ook den heer Maassen bekend was, zijn ontslag had genomen op grond van het
feit, dat het departement van binnenlandsche zaken ergens een volstrekt onbekwamen
resident handhaafde, die de zaak daar volkomen in de soep liet loopen1.. Grappig was
nog wel, dat men geprobeerd had dezen man ook in de K.N.I.P.-vergadering in
Malang te krijgen en hij daartoe twee maal een boodschap van Soekarno had gekregen
in den vorm van een uitnoodiging, maar dat hij voor de eer had bedankt. De secretaris
van dezen gouverneur had dit verhaal aan den betreffenden Chinees verteld. Tallooze
Nederlanders zullen uit zulk een beschrijving direct de conclusie trekken, dat deze
gouverneur op onze hand is en hoerah roept wanneer Spoor komt. Ik durf dat niet
zoo zeker te zeggen.
Vrijdagmiddag om vier uur hadden wij een vergadering met het dagelijksch bestuur
van den West-Borneo-Raad, welke onder leiding staat van den sultan van Pontianak2..
Eenigen tijd geleden hadden wij met Max al eens een gesprek gehad, waarin hij den
wensch tot uitdrukking bracht om een soort afzonderlijke overeenkomst met de
commissie-generaal te sluiten. Thans had de West-Borneo-Raad in een aantal moties
aan den eenen kant uitgesproken, dat zij bereid waren mee te werken tot de vorming
van den staat Kalimantan (d.i. Borneo), maar slechts indien aan bepaalde voorwaarden
van zelfbestuur voor West-Borneo zou worden voldaan. Nu heeft prof. Enthoven
een soort document ontworpen, dat eigenlijk geen over-
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eenkomst is, maar een verklaring van de Nederlandsche regeering bij monde van de
commissie-generaal, die mede door den West-Borneo-Raad is onderteekend, waarin
men zich wederzijds bindt aan den inhoud van dit document. West-Borneo krijgt
daarin een afzonderlijken status, die niet vergelijkbaar is met die van Oost-Indonesië,
wat de structuur betreft. Er komt geen staatshoofd en er komen geen ministers, maar
de West-Borneo-Raad als zoodanig is het parlement en het dagelijksch bestuur daaruit
is het bestuur van het gewest. De sultan is daarvan voorzitter en de resident is
ondervoorzitter. Zij vormen als het ware het college van gedeputeerden. De
bevoegdheden, die zij van het centrale gezag hebben gekregen, wijken, althans in
beginsel, vrij weinig af van die van den staat Oost-Indonesië. In zooverre vormt
West-Borneo dus op het oogenblik wel degelijk een soort staat en later bij een
eventueele stichting van den staat Borneo, zal men een nieuwe regeling moeten
maken voor een overdracht van een deel van de bevoegdheden van West-Borneo
naar den staat Borneo. Ik krijg den indruk, dat dat nog wel pijn zal doen. Zoolang
deze staat niet bestaat, zal West-Borneo op voet van gelijkheid in alle besprekingen
over federale organen bij den opbouw van de federatie worden vertegenwoordigd.
Ik vind dit geen dwaas opzetje. Het zou alleen kunnen zijn, dat dit voorbeeld van
West-Borneo navolging vindt in b.v. Banka en Billiton. Men kan dan nog altijd, op
basis van art. 4 van Linggadja-ti1., aan de hand van de toekomstige ontwikkeling van
het machtsevenwicht in de federatie, zijn plaats daarin naar behoefte kiezen. Na
afloop sprak de sultan zijn groote bevrediging uit over den gang van deze vergadering:
zij hadden volledig hun zin gekregen. Ik vond het geheel, ook tegenover de republiek,
nog niet zoo slecht.
De dag van gisteren verliep vrij rustig, 's Morgens om half twaalf had ik een gesprek
met den heer Gieben over de keuze van een chef-directeur in het college van
directeuren der karteerings-coördinatie, waarbij het er om gaat een wetenschappelijk
bekwaam man te vinden, die in staat is het evenwicht tusschen topografischen en
kadastralen dienst te handhaven, of liever gezegd bij de taakvervulling in dit land
zoodanig oordeel te kunnen geven, dat de hoofden van departementen daarop blind
kunnen varen. Na dit gesprek uit de sfeer van mijn oude vak, begon ik met den heer
Gieben nog even
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over het rechtsherstel en de houding van de ondernemers. Aan deze ordonnantie
rechtsherstel is maanden gewerkt en allerlei menschen zijn bij de voorbereiding
betrokken geweest. Hiertoe behoort in de eerste plaats de heer Van Nieuwkuijk, die
thans voorzitter van den Ondernemersbond alhier geworden is, als opvolger van De
Villeneuve. Vastgesteld mag worden, dat hij, volgens den heer Gieben, indertijd van
harte achter deze zaak stond. Verder is een tweede figuur de heer Westerman Holstein,
die bijna tot aan het einde heeft meegedaan, met een opdracht over deze materie naar
Nederland is gezonden en zich daar heeft laten vangen als secretaris van den
Ondernemersraad, d.w.z. van de bazen van de menschen, die hier den
Ondernemersbond vormen. Deze man schijnt nu de spreekbuis te zijn van den
Ondernemersraad in Nederland en had b.v. Verzijl opgewarmd op zoodanige wijze,
dat, toen de heer Gieben op het vliegveld bij aankomst den heer Verzijl verwelkomde,
deze zoo geïntereseerd was in de zaak van het rechtsherstel, dat hij hem na drie
woorden zei: ‘Meneer Gieben, vertelt U mij eens, hoe zit dat eigenlijk?’ en toen
begon met allerlei vragen. In datzelfde gesprek produceerde Gieben ook het verhaal,
dat ik bovenaan bladz. 2901. al heb vermeld.
De eenige emotie op Zaterdag was die over de republikeinsche delegatie naar de
opening van het parlement in Makassar. Wij hadden daar al eerder met Sjahrir over
gepraat, die van meening was dat Natsir en de sultan van Djocja daar aanwezig
zouden zijn2., terwijl Tadjoedin Noor zijn collega van het K.N.I.P. zou hebben
uitgenoodigd. Nu bleek gistermiddag, toen de adjudant van Van Mook de reis wilde
regelen en daarover met Boediardjo telefoneerde, dat wel een vijftal heeren uit Djocja
onderweg was, doch daaronder geen van de drie genoemden. In plaats de van den
sultan3. kwam de Pakoe Alam4.. Dat kon er natuurlijk nog mee door, maar verder was
er geen enkele op ministerieel niveau. Hetgeen echter de deur dicht deed, was, dat
de republikeinsche gouverneur voor de Molukken, de heer Latuharhari, ook tot het
gezelschap behoorde. Ik heb toen Sanders opgebeld, die naar Boediardjo is gegaan
en dezen op mij heeft afgestuurd. Ik ben daarop met Boediardjo even naar Van Mook
gegaan en wij zijn tot de conclusie gekomen, dat dit
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een onmogelijke zaak was. Dezen republikeinschen gouverneur had Boediardjo zelf
ook vreemd gevonden. Toen hij er echter een opmerking over had gemaakt, had men
hem op het ministerie van voorlichting de officieele uitnoodiging voor dezen meneer
van de hand van Tadjoedin Noor, den Oost-Indonesischen parlementsvoorzitter, laten
zien. Daarmee meende hij dat de republiek haar handen in onschuld kon wasschen.
Dat moge dan al zoo zijn, maar Van Mook en ik hadden tegen dezen meneer, zoolang
hij niet uit zijn functie ontslagen is, overwegende bezwaren. Dit zou inderdaad een
al te gekke bak zijn. Wij kwamen tot de conclusie, dat het maar het beste was wanneer
Boediardjo naar Tjikampek telefoneerde, waar de trein was opgehouden, en de heeren
weer teruggingen. Een vertegenwoordiging op lager dan ministerieel niveau zou de
republiek in Makassar bij handhaving van de normale préséance op een zoodanige
lage plaats aan de tafel zetten, dat het van hun kant alleen maar scheele oogen zou
opleveren. Dan liever het excuus gebruiken, dat er gelijktijdig een zoo belangrijke
Kabinetszitting plaats vond, dat de belangrijke menschen niet aanwezig konden zijn.
Vanavond kwam echter Verboeket even bij mij met de mededeeling van Koets,
dat de heeren toch waren gearriveerd en dat zij een soort officieele opdracht tot
vertegenwoordiging van Sjahrir hadden. Koets heeft daarop gevraagd of Lutuharhari
ontslagen was. Boediardjo ontkende dat, waarop hij natuur lijk prompt te hooren
kreeg dat deze heer dan niet van de partij kon zijn. Daarop hebben de andere vier
gezegd, dat zij dan ook maar niet gingen. Wel, ik meen, dat zij dat zelf moeten weten,
want dat zij in deze zaak niet al te sterk staan, gezien het feit dat wij in de
delegatiebesprekingen juist aan het onderhandelen zijn over het ontslag van deze
heeren, opdat wij hen, voor zoover zij geïnterneerd zijn, kunnen vrijlaten. Tot deze
laatsten behoort Dr. Ratulangi, van wien Verboeket mij ook nog even een kleine
historie vertelde. Deze man is nl. in 1942 of '43 door de Japanners aangesteld als
gouverneur van de Groote Oost. Onder het marine-commando Makassar behoorde
ook Borneo. De Jappen hebben toen aan Ratulangi twee adviseurs toegevoegd, nl.
Tadjoedin Noor als afkomstig uit Borneo en Nadjamoedin. Deze beide heeren hebben
dus onder Ratulangi gediend; zij hebben daarbij tegen elkaar een strijd op leven en
dood gevoerd om de tweede of de derde plaats en waren beiden natuurlijk bereid om
Ratulangi den nek om te draaien. Thans heeft men de aardige situatie, dat Ratulangi
weer gouverneur is gemaakt door de republiek en Nadjamoe-
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din door ons tot eersten minister van Oost-Indonesië is gebombardeerd, zij het ook
door verkiezing op de vergadering van Den Pasar, waarbij Tadjoedin Noor als zijn
mededinger optrad, maar zich tevreden moest stellen met de functie van voorzitter
van het parlement. Inderdaad, het is wel juist dat in het Oosten de politiek nog sterker
door persoonlijke verhoudingen wordt bepaald dan in het Westen het geval is. Bij
zulk een strijd is er van beginselen niet veel sprake. Nadjamoedin schijnt nu verklaard
te hebben, dat hij graag bereid was, indien Ratulangi op Celebes terug zou komen
in een andere kwaliteit, met hem samen te werken. Waarom zou hij ook niet, nu hij
eenmaal de baas is!
Intusschen is het wel waarschijnlijk, dat de herrie om de deputatie van de republiek
toch weer eenige deining zal veroorzaken. Wij zullen echter morgen, na onze
aankomst in Makassar, den heer Soekawati vriendelijk verzoeken den heer Tadjoedin
Noor ook eens aan zijn ooren te trekken over deze vreemde invitatie. Het mankeert
er maar aan, dat hij Ratulangi, die geïnterneerd zit in Seroei, ook heeft uitgenoodigd!

Woensdag 23 April 1947, 20 uur
Vanmiddag om half vier zijn wij teruggekeerd van de reis naar Makassar, waar wij
gisteren de opening van het parlement van Oost-Indonesië hebben bijgewoond. In
den grond een paar rustige dagen. Wij kwamen Maandagmiddag aan. Van Mook,
Van Poll en ik logeerden in het paleis van Soekawati, dat vroeger dat van den
gouverneur van Celebes was. 's Avonds een rustig diner, zonder verdere gasten en
om half negen een bespreking met het Kabinet van Oost-Indonesië onder
voorzitterschap van Soekawati.
Het hoofdpunt bij deze bespreking was natuurlijk de verhouding tot de republiek.
Er bestaat bij het Kabinet de sterke wil om met de republiek in één gelid te komen.
Zelfs werd het verwijt gehoord, dat zij in de onderhandelingen over Linggadjati niet
zijn gekend. Dat is wel grappig, daar de republiek hetzelfde over de stichting van
Oost-Indonesië beweert. Wij konden daarop vrij gemakkelijk antwoorden met de
mededeeling, dat wij in zake alle federale regelingen de beslissingen aan de toekomst
hebben overgelaten en van de republiek alleen medewerking hebben gevraagd voor
maatregelen, waarvoor wij thans ook de medewerking van Oost-Indonesië vragen.
Het bleek dat b.v. het krantenbericht, dat in een republikeinsch ge-
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oriënteerde krant in Makassar over de volle breedte met een grooten kop stond
vermeld, nl. dat Amerika de republiek de facto zou hebben erkend, in Makassar
grooten indruk had gemaakt. Van Mook heeft toen onmiddellijk beloofd er naar te
zullen streven, dat ook voor Oost-Indonesië een dergelijke erkenning van Engelsche
en Amerikaansche zijde wordt gegeven.
Zij kwamen ook weer met de gedachte aan een overeenkomst tusschen de
commissie-generaal en Oost-Indonesië op de proppen, als equivalent van Linggadjati.
Dat is ons idee van December, waarvan ik nog altijd geloof dat het juist was en dat
in de plaats had moeten komen van het opereeren met het staatsblad D 651.. Wij
konden wijzen op hetgeen in West-Borneo nu tot stand is gebracht en Van Mook
merkte terecht op, dat, indien zij kans zagen in het parlement in de komende maanden
vergelijkbare moties te doen aannemen, op basis van deze moties dan ook een
tweezijdige verklaring van de regeering van Oost-Indonesië en Nederland zou kunnen
volgen, zooals dit ook met den West Borneo-raad het geval is. In dit Kabinet zit zeker
de neiging om de positie tegenover de republiek zoo sterk mogelijk te maken. In het
bijzonder is Nadjamoedin hiervan de exponent. Ik geloof, dat wij dit met alle kracht
moeten ondersteunen, omdat de richting, die Oost-Indonesië thans voor de
samenwerking tusschen Nederland en Indonesië inslaat, een uitnemend voorbeeld
kan zijn.
In dit verband kwam door een klacht van Tahija, den minister van sociale zaken,
ook het vraagstuk van de Persatuan Timor Besar weer naar boven2.. Wij hebben
duidelijk gesteld, dat in een democratisch land een bepaalde propaganda vrij moet
zijn. Tahija had er dan ook niet het minste bezwaar tegen, indien deze separatistische
organisatie een eigen blad vol zou schrijven, maar, waar hij wel bezwaar tegen had,
en o.i. volkomen terecht, is, dat het soldatenblad van Oost-Indonesië er door een
bepaalden man van den legervoorlichtingsdienst eveneens mee wordt vol geschreven.
Het Kabinet uitte de regelrechte beschuldiging, dat van Nederlandsche leger-, maar
vooral van marinezijde deze beweging krachtdadig wordt ondersteund en men
regelrecht aanstuurt op afscheiding van Ambon en eventueel nog andere gebieden
uit den staat Oost-Indonesië. Ik heb al vaker in dit verslag uiteen gezet, hoe
catastrophaal ik deze heele strooming acht. Vanmorgen had ik hierover een gesprek
met Dr.
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Brouwer, den commissaris van de Kroon, die geheel op hetzelfde standpunt staat.
Laten deze pro-Nederlandsche krachten in den staat Oost-Indonesië zoo actief zijn
als zij willen en daarin onzen steun genieten. Zij kunnen wat mij betreft voorwaarden
stellen voor het meedoen aan den staat Oost-Indonesië, maar reeds bij voorbaat er
uit stappen, daarbij aansluitende aan bepaalde sentimenten aan Nederlandschen kant,
is een politiek die met verstandelijke overwegingen in strijd komt. Ik heb wel degelijk
gevoel voor het argument van de trouw van deze menschen gedurende de bezetting
aan de Nederlandsche vlag en aan het Huis van Oranje, maar wij bewijzen elkaar
een slechten dienst door het stichten van een geïsoleerd gebied als twaalfde provincie
van Nederland. Gisteren ontviel mij de uitlating, dat ook hieraan weer te zien is, dat
Marx bepaald niet in elk opzicht ongelijk heeft gehad: de wijze, waarop iemand zijn
brood verdient, is vaak bepalend voor zijn politieke idealen. Men ziet dat ook aan
alle soldaten van Ambon. Hoe dan ook, wij dienen aan deze militaire activiteit op
politiek gebied een einde te maken. Niet zonder humor was, dat wij bij onzen
terugkeer in Aneta konden lezen, dat de commandant zeemacht, vice-admiraal Pinke,
bij een bezoek aan Ambon zich ook weer door een representant van een dergelijke
vereeniging heeft laten toespreken en hem de verzekering heeft gegeven, dat hij de
blijken van trouw aan de Nederlandsche vlag en aan het Huis van Oranje aan Hare
Majesteit en aan den landvoogd zou overbrengen. Ik vermoed, dat onze vriend Pinke
een representant van een of andere vereeniging, die pleit voor de aansluiting bij
Oost-Indonesië, met minder enthousiasme zou hebben aangehoord.
Uit de discussie met het Kabinet bleek ook wel, dat er een paar vrij zwakke plekken
in zitten: de minister van justitie1. schoot een paar belangrijke bokken. Dr. Brouwer
zei mij vanmorgen dat hij de uiterst ongunstige combinatie van dom en ijverig in
zich vereenigde, iets dat veel gevaarlijker is dan b.v. dom en lui. Nadjamoedin zal
er daarom in de komende parlementszitting wel op spelen, dat hij onderscheid maakt
tusschen het oordeel over bepaalde ministers en het algemeene beleid van het Kabinet.
Zij zijn wel bereid om een paar zwakke ministers op te offeren. Bovendien is die
minister van justitie nog een Chinees, hetgeen voor die portefeuille m.i. weinig
geschikt is. Een eigen plaats neemt de voorzitter van het parlement, Tadjoedin Noor,
in. Dat is toch wel een vreemde snuiter. Hij had hier in
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Batavia, buiten medeweten van het Kabinet om, allerlei republikeinsche autoriteiten
uitgenoodigd, waaronder liefst, zooals ik reeds vermeldde1., den republikeinschen
gouverneur voor de Molukken. Het bleek nu dat in Makassar ook aanwezig was,
zonder dat iemand dat in de gaten heeft gehad, zijn eerwaarde broeder, die reeds
republikeinsch gouverneur van Zuid-Borneo is. Noor ageert blijkbaar vrij zelfstandig
en op allerlei punten in strijd met de Kabinetspolitiek. Ten aanzien van de a-politieke
houding van den parlements-voorzitter kan hij waarschijnlijk nog wel iets in Den
Haag van zijn ambtgenoot Van Schaik leeren. Ik vermoed, dat Van Mook toch wel
een poging zal wagen om hem weg te krijgen. Dat schijnt niet zoo moeilijk te zijn,
omdat er tegen hem uit den Japanschen tijd een dossier bestaat, dat niet malsch is.
In tegenstelling tot Nadjamoedin, die in hoofdzaak heeft gezorgd dat hij er niet armer
van werd, schijnt Noor ook een niet onbelangrijk aantal menschenlevens op zijn
geweten te hebben. De conclusie van Van Mook en Verboeket was gisteren dat zij
in ieder geval dankbaar waren, dat zij alleen het dossier van Nadjamoedin hadden
gedeponeerd, zoodat dat van Noor nog wel eens zou kunnen worden gehanteerd.
Gistermorgen was de opening van de parlementszitting. Het spreekt vanzelf, dat
de beide redevoeringen van den president en van den voorzitter van het parlement
in het Indonesisch werden gehouden, evenals 's middags de politieke verklaring in
de groote rede van den minister-president. Van de eerste en de laatste had ik gelukkig
een Nederlandsche vertaling, zoodat ik het verhaal kon volgen. Alles gebeurde in
een keurigen stijl en men deed in dit opzicht ‘net echt’. Ik bedoel hier geen
denigreerende opmerking mee te maken, want ik heb werkelijk den indruk, dat de
meerderheid van deze menschen zich volkomen bewust is van hetgeen er eigenlijk
gebeurt en van de verantwoordelijkheid, die zij dragen. De rede van Noor kon ik niet
beoordeelen, maar Verboeket vond dit een uitstekend verhaal van een jurist, die alle
kanten uit kan en als advocaat van kwade zaken een uitstekend figuur zou slaan. De
rede van Soekawati was goed en vaderlijk gesteld, die van Nadjamoedin was een
sterk verhaal, waaruit een groote zelfbewustheid sprak, ook tegenover de republiek.
Ik geloof, dat dit in het geheele politieke spel van dit oogenblik de juiste toon was.
Daarom was het merkwaardig, dat de Roomsch-Katholieke Twee-
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de-Kamerafgevaardigde Ruys de Beerenbrouck in een gesprek met Dr. Brouwer en
den heer Koets gisteravond laat bijna ontplofte, naar aanleiding van het lezen van
de Nederlandsche vertaling van Nadjamoedin's rede. Ruys had zich zeer geërgerd
aan het feit, dat hij Nederland zoo weinig op den voorgrond had geschoven en over
de Koningin heelemaal niets had gezegd. Indien dat nu het deel van Indonesië is,
waar wij het van moeten hebben, dan kunnen we gelijk wel wegloopen. Dat was zoo
ongeveer de teneur van de opmerkingen van Ruys. Gelukkig kwam er achteraan dat
hij 's morgens op een onbehoorlijke plaats was gezet, nl. op de tweede rij had gezeten
achter de commissie-generaal en hoogwaardigheidsbekleeders van de Indische
regeering. Hij vond, dat het Nederlandsche parlement, dat toch ten slotte over deze
zaken heeft te beslissen, wel op de voorste rij kon zitten. Uit een dergelijke opmerking,
waarmee hij zich tegenover deze beide heeren toch waarschijnlijk in de kaart had
laten kijken, blijkt weer even welke sentimenten onze Nederlandsche autoriteiten
beheerschen, die over dit enorme probleem hebben te oordeelen. Deze man had niet
eens in de gaten, dat hij daar de Nederlandsche Tweede Kamer op geen enkele manier
officieel vertegenwoordigde. Maar nog erger is, dat hij van de heele strekking van
de rede van Nadjamoedin niets heeft begrepen. De enorme strijd, die deze man voert
voor het federale beginsel en voor het eigen recht van de andere gebiedsdeelen
tegenover de republiek, is in wezen de strijd ook voor de juiste plaats van het
Nederlandsche element. Had hij hier zijn rede beëindigd, zooals hij het ook had
gedaan bij de beëediging van het Kabinet, met den uitroep ‘Leve de Koningin’, dan
zou hij nú in dit parlement van Oost-Indonesië de Nederlandsche zaak uitermate
hebben geschaad. Maar waarschijnlijk kan Ruys dit niet begrijpen en misschien niet
verteeren.
In een gesprek met Nadjamoedin ben ik gisteravond op deze zaak nog even in
gegaan en heb hem er op gewezen, dat het bitter noodzakelijk is, dat zij zorgen voor
een sterke vertegenwoordiging van Oost-Indonesië in de onderhandelingen met de
republiek.
Gisteravond hield ik eerst een korte toespraak van 10 minuten voor
Radio-Makassar, waarin ik vooral den nadruk heb gelegd op het groote optimisme,
dat er in Oost-Indonesische kringen bestaat ten aanzien van de mogelijkheid om
binnen zeer korten tijd een zelfstandigen staat te vormen, die zelfsupporting is op
economisch gebied en dat Oost-Indonesië verder een model is voor de samenwerking
tusschen Nederlanders en Indonesiërs.
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Daarna was er een tuinfeest bij Soekawati, waar van 8 tot 10 een gezelschap
Balineezen dansen uitvoerde onder begeleiding van gamelanmuziek. Dit gezelschap
gaf iets ten beste, dat onvergetelijk was en waar elk Europeesch ballet het in verfijning,
charme en élégance ver tegen aflegt. Voor ons is de Balineesche dans zeer veel
begrijpelijker dan de Javaansche; bovendien ook veel levendiger. Uitgevoerd werd
in hoofdzaak de meer dan een uur durende voorstelling van de Ardjoeno-sage.
Vanmorgen werden wij uitgeleide gedaan door alle autoriteiten van Nederlandschen
en Indonesischen kant en kwamen via Soerabaja om half vier in Batavia terug.

Donderdag 24 April 1947, 8 uur
Mijn stemming is er hier in Batavia gisteravond niet beter op geworden. In de eerste
plaats is omtrent den terugkeer van de Indonesische delegatie nog niets bekend.
Sjahrir is met Soekarno naar Malang vertrokken ter bijwoning van een congres van
studeerenden. Gani, die Dinsdagavond hier al werd terugverwacht, schijnt ook niet
boven den horizon te zijn. Nu had Sjahrir tegen mij gezegd, dat hij wel een week
weg zou blijven. Die week is vandaag om, dus dan zou ik moeten aannemen, dat hij
vandaag terugkomt. In de pers circuleeren echter ook berichten, die zeggen dat hij
van Malang eerst nog naar Linggadjati zal gaan.
Wat beteekent dit alles? Is dit toch een kwestie van tijd trachten te winnen in de
wetenschap, dat wij in tijdnood verkeeren? Zij zijn met een serie belangrijke
voorstellen naar Djocja gegaan, zij weten dat wij op antwoord wachten en nu fladderen
de heeren weer wat rond in plaats van zaken te doen. Ik zal toch zo vrij zijn bij de
eerstvolgende bespreking in onverholen uitspraken zeer duidelijk te laten blijken dat
ik dit geen reëele wijze van doen vind.
Dit, wat de teleurstelling betreft aan het Indonesische front. Van het Nederlandsche
was er ook maar matig bericht. Een telegram van Jonkman1., waarin hij naar aanleiding
van de op 19 dezer ontvangen notulen van de officieuze besprekingen tusschen Van
Hoogstraten en Gani zijn ernstige teleurstelling uitspreekt, aangezien zij niet den
indruk vestigen dat van Nederlandsche zijde het nakomen van de overeenkomst van
Linggadjati van de Indonesiërs
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klemmend werd geëischt, noch dat ons standpunt welbewust en overtuigend naar
voren werd gebracht, zooals mocht worden ver-, wacht en in CG 441. nog eens
uitdrukkelijk was verlangd. Ziezoo, daar kunnen wij het voorloopig mee doen.
Gelukkig wordt er dan nog gezegd dat er nadere berichten omtrent een heele serie
onderwerpen, waaronder ook de economische besprekingen, zullen volgen. Van dien
kant bekeken is het dus maar goed, dat Gani nog niet boven den horizon is. Via
Weisglas heb ik trouwens aan Ursone laten weten, dat ik het met Van Mook eens
was, dat het niet gewenscht is een telegram naar Den Haag te sturen om naar
aanleiding van de z.g. officieuze toenaderingsvoorstellen van Van Hoogstraten, die
zij inmiddels zullen hebben ontvangen met de notulen van de volgende drie
besprekingen, definitieve instructies te vragen. Laten wij nu eerst maar wachten wat
de heeren uit zichzelf seinen, dan kan Ursone tegenover Gani uitstekend de boot
afhouden. Het is trouwens wel zeker, dat zij niet zonder meer in deze voorstellen
van ons zullen trappen en dat maakt het den heeren gemakkelijk.
Het tweede punt was dat Sanders een brief uit Den Haag had ontvangen van een
hem bekende relatie, waarin meegedeeld werd dat Huysmans weigerde Weisglas
hier te laten of voor hem een plaatsvervanger te sturen. Hij staat op het standpunt,
dat hij daardoor een mede-verantwoordelijkheid voor het beleid van de
commissie-generaal zou aanvaarden en hij wenscht zich daarvan uitdrukkelijk te
distantieeren. In dien brief werd gesproken over de débacle van het beleid van
Posthuma en over de débacle van het beleid van mij. Een verklaring van dit laatste
kwam er echter niet in voor. Het is Sanders en mij intusschen wel een indicatie voor
de stemming, zooals die in Den Haag bestaat. Wij hebben lang en breed zitten praten
over de te volgen tactiek. Zelf ben ik daarbij tot de conclusie gekomen, dat, indien
Beel en Jonkman ons advies vragen, wij zullen voorstellen om geen
gouverneur-generaal te benoemen, de commissie-generaal te laten bestaan en deze
eventueel gedeeltelijk ook in Nederland te laten werken, naar mate men meent
bepaalde zaken in Nederland te moeten behandelen. Verder er bij te zeggen dat de
instelling absoluut deugt en dat, indien men vindt, dat de huidige functionarissen
versleten zijn of onbekwaam, men den moed moet hebben dit te zeggen. Ik vind de
gedachte om het geheele Indonesische probleem toe te vertrouwen aan een
commissie-generaal,
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waarvan een van de leden wordt belast met het algemeen bestuur, verreweg de beste.
Dat zal bovendien het voordeel hebben, dat men het secretariaat van de
commissie-generaal en het kabinet van den gouverneur-generaal nauwer met elkaar
in verbinding zou kunnen brengen. Daarover heb ik gisteravond met Sanders ook
nog uitvoerig gesproken: de zaken, die door Koets worden behandeld en door ons
secretariaat loopen in veel gevallen volkomen door elkaar.
Eén ding stond voor ons beiden wel vast, nl. dat wij bij het bezoek van de ministers
zullen beginnen met luisteren: de heeren moeten eerst maar eens vertellen, wat zij
op hun lever hebben.
Zoo voel ik op het oogenblik van beide kanten groote moeilijkheden dreigen.
Merkwaardig is dat beide partijen blijkbaar niet in de gaten hebben, dat de een door
zijn houding de moeilijkheden, die de ander maakt, alleen maar versterkt. Wij staan
er als commissie-generaal als het ware tusschen om te probeeren de uit elkaar
drijvende krachten, die blijkbaar van nature aanwezig zijn, te neutraliseeren: een vrij
moeilijke taak, waarvan het lang niet zeker is of die gelukt.

Vrijdag 25 April 1947, 20 uur
Vanavond vertelde De Visser van een luitenant Conradi, die uit Nederland is
uitgezonden om te kijken wat er aan de voorlichting kan gebeuren, gehoord te hebben
dat in Batavia bericht was ontvangen, dat de komst van de ministers enkele dagen
zou worden vertraagd. Dit kan practisch niet anders zijn dan een bericht, dat bij het
leger alhier is aangekomen. Merkwaardig, nu de landvoogd nog geen enkel bericht
over den datum van aankomst heeft gekregen. Merkwaardig, omdat het symptomatisch
is voor het feit dat twee regeeringen elkander min of meer doorkruisen. In dit gesprek
bleek ook deze man weer radicaal tegen de regeeringspolitiek te zijn en tegen de
uitlating van Jonkman omtrent de gezindheid van de uit te zenden ambtenaren1.. Zulk
een man wordt nu door Nederland uitgestuurd om over de voorlichting van het leger
verstandige dingen te zeggen.
Daarnaast kwam vandaag een brief van Lieftinck aan Van Mook,

1.

Jonkman had op 28 februari 1947 (Handelingen der Staten-Generaal 1946-1947, Eerste
Kamer, p. 429) in de Eerste Kamer gezegd dat de regering meer dan ooit zich rekenschap
had te geven van de noodzaak dat in het nieuwe staatsbestel de ambtenaren de
regeringspolitiek zouden ondersteunen en uitvoeren.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

471
waarin volgens mijn indruk een compleet afschrift staat van den brief, dien Lieftinck
aan Beel schreef naar aanleiding van de schrik, die blijkbaar de gegevens van Bannier
inzake den financieelen toestand van Nederlandsch-Indië hebben teweeg gebracht.
Het is de noodkreet van een man, die tot de uiterste middelen wenscht over te gaan.
Het is ook de beschuldiging voor mij aan het Kabinet, dat van de 120 dagen, die er
zijn verloopen na de parafeering van Linggadjati tot de onderteekening, er 100, d.w.z.
drie kostbare maanden, noodig had om tot een resultaat te komen, dat op 15 November
al voor het grijpen lag in een psychologisch beteren vorm. Deze zelfde drie maanden
leveren nu een groote paniek op, omdat Lieftinck er achter is gekomen dat men niet
in October, zoals hij dacht, doch al in Juni aan het eind van het verhaal is. De
consequentie is iets van dezelfde kracht, waartoe wij hier ook al waren gekomen, nl.
dat het waanzin is om met de uitzending van troepen door te gaan alsof er geen vuiltje
aan de lucht is en dat Amerika ons moet helpen op dezelfde wijze als het Griekenland
helpt. Gelukkig hebben wij dezelfde gedachte al in het telegram van 18 April1. tot
uitdrukking gebracht.

Zondag 26 April 1947, 12 uur
Gistermorgen een gesprek in de commissie-generaal over den huidigen toestand.
Aan den eenen kant het onbehaaglijke gevoel, dat men aan republikeinsche zijde niet
bona fide meespeelt. Van Mook had daarover een notitie gemaakt, waarin hij voorstelt
om de zaak nu maar scherp te stellen. Wij zullen afwachten, waar de heeren mee uit
Djocja komen, maar indien er geen beslissing komt in eenigszins gunstigen zin en
wij den indruk krijgen, dat zij de zaak op de lange baan schuiven, dan zullen wij hun
een aantal regelrechte overtredingen van Linggadjati voor de neus houden en vragen
om een positief antwoord in zake den koers, welken zij willen varen, met de
mededeeling er bij dat wij niet van plan zijn ons te laten chanteeren of ons door
chicanes te laten bedriegen. Linggadjati beteekent samenwerking en het niet-ingaan
op ons voorstel om te spreken over een luchtlijn Batavia-Djocja en het wél voeren
van onderhandelingen met allerlei buitenlanders op luchtvaartgebied om, met
terzijdestelling der internationale voorschriften, luchtlijnen op de republiek
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te openen, zullen wij niet aanvaarden. Indien zij daarmee doorgaan, zien wij geen
anderen uitweg dan de militaire bezetting. Voor arbitrage over dergelijke zaken
hebben wij geen tijd. Het feit, dat wij nu drie weken zitten te wachten op de
uitnoodiging aan Idenburg1., is ook een beroerd teeken. Palar verontschuldigt dit wel
met de mededeeling, dat een groot aantal menschen in de republiek Soekarno niet
naar Batavia durft te laten gaan, uit vrees dat hem, niet officieel maar uit het publiek,
wat overkomt, maar daar zullen wij toch overheen moeten en Soekarno ook.
Deze houding van de republiek roept voor ons weer de vraag van het alternatief
op. Merkwaardig was in dit verband een beschouwing van Max Kohnstamm in een
brief aan Sanders2.. Die komt er eigenlijk op neer, dat het volgens hem wel eens zoo
zou kunnen zijn, dat wij met een stok gezwaaid hebben, die wij nooit kunnen
gebruiken en die ons bovendien economisch op den rand van het bankroet brengt.
Reeds het bezit van den stok alleen al ruïneert ons bijna, laat staan wat er zou gebeuren
als wij tot het gebruik van dit meubel overgingen. Maar terecht vraagt hij dan, als
het leger niet de ultima ratio is, wat is er dan wel? Dan komt hij eigenlijk tot de
conclusie, dat het wegtrekken uit Java als zoodanig zou moeten worden bebeschouwd.
Dus leave them alone en onthoud hun alle hulp. Neen, dat is geen alternatief. Het
zou bruikbaar zijn, wanneer in de republiek uitsluitend redelijke motieven een rol
speelden, maar tegen de irrationeele krachten, die ook Sjahrir heeft te bestrijden,
helpt dit dreigement alleen negatief. Immers, deze lieden zouden eenvoudig zeggen:
‘Hoerah, alle Hollanders zijn weg!’ Wat er dan gebeurt, deert hen niet. Daarom kan
ook Sjahrir dit alternatief politiek niet gebruiken.
Overigens hebben de laatste dagen mij een zee van informatie uit Nederland
bezorgd: de brief van Max Kohnstamm, dien ik al noemde, een brief van Logemann3.,
een van Vorrink4. en een kort gesprek vanmorgen bij het uitgaan van de kerk met De
Niet. Den laatsten hoop ik deze week nog uitvoeriger te spreken. Om met hem te
beginnen; hij zei: ‘Och, laat mij liever maar een maand wachten met vertellen, ik
heb een heele lijdensgeschiedenis doorgemaakt’. Toen ik hem zei er niettemin prijs
op te stellen zijn kijk te vernemen in
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deze week vóór de ministers aankomen, bleek hij toch wel geneigd tot een gesprek
en in een kleine voorlooper daarop liet hij zich ontvallen: ‘Jonkman is de man, die
op het toppunt van zijn macht capituleerde uit louter zucht om bruggen te bouwen’.
Ik ben benieuwd wat ik van hem verder te hooren krijg.
De indruk van de beide andere brieven is, dat de stemming in de partij voortreffelijk
is en in het bijzonder heeft de brief van Vorrink mij niet alleen weer hoopvol gestemd,
maar mij ook weer doen inzien dat hij de waarachtige politieke leider is. Alles
bevestigt den indruk, dat de situatie in het Kabinet maar vrij brakkig is en dat onze
partijministers zeer sterk onder den invloed staan van de oppositie. Van Mook was
vanavond (het is inmiddels 9 uur geworden, hij heeft hier met zijn vrouw bij ons den
avondboterham gegeten) stomverwonderd van de mededeeling in den brief van
Logemann, dat Lieftinck tegen zijn financieel beleid ernstige bezwaren had, omdat
hem daarvan tot heden toe nog nooit iets is gebleken. Dat laatste is de gewone grief,
die wij eigenlijk allen hebben. Daarom sprak ik vanavond met Van Mook af, dat wij
keihard aan de heeren den eisch zullen stellen van betere informaties. Wij wenschen
ons hier verder niet als ballenjongens van het Kabinet te laten gebruiken, die op een
gegeven oogenblik wel zullen hooren wat de heeren in hun hooge wijsheid hebben
beslist. Wij met ons drieën achten het eenvoudig een schandaal, dat dit heele gedoe
rondom de hooge posten, die hier bekleed worden, volstrekt buiten ons om gaat.
Een merkwaardig voorbeeld van de vreemde opvattingen in Nederland vind ik
b.v. terug in den brief van Logemann, die schrijft dat ook Beel en Jonkman wel
begrijpen, dat Linggadjati, zooals het door de Kamer is geïnterpreteerd, niet houdbaar
zal blijken te zijn, hetgeen beteekent dat men, om een beruchten term te gebruiken,
zal moeten ‘afglijden’. Men zal dit in Nederland echter slechts aanvaarden uit de
hand van menschen, die niet als afglijders van professie bekend staan, zooals Van
Mook, Van Poll en ik. Waar dat idee nu vandaan komt, dat wij de afglijders zijn?
Natuurlijk zal onze vriend Posthuma daartoe wel een bijdrage hebben geleverd, maar
hoe krankzinnig de menschen denken blijkt mij in dit opzicht ook weer uit den brief
van Max Kohnstamm, die na de onderteekening van Linggadjati zegt een paar angstige
weken te hebben gehad. Men kreeg uit de kranten den indruk, dat er iets niet klopte:
onpleizierige persmededeelingen over en weer en dan zegt hij: ‘Later hoorde ik, dat
de prof. in dezen tijd getelegrafeerd had: “Wij glijden af”!
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en dat was precies het gevoel, dat de kranten - ook onze eigen - ons gaven.’
Ik heb er de telegrammen nog eens op nagelezen en vond toen in het telegram CG
121 van 1 April1., waarin wij met klem pleiten voor overkomst van de ministers, den
zin: ‘Wij mogen daarbij het initiatief niet uit handen geven, daar anders afglijden
niet te voorkomen’. Een ieder, die dezen zin vergelijkt met dien uit den brief van
Max, zal met mij eens zijn dat dit een interpretatie is van de bedoeling van dezen
zin, die nergens op lijkt. Het is weer de oude geschiedenis, die ik ook heb gesignaleerd
in het telefoongesprek met Van Heuven Goedhart, dat later helaas op 22 Maart als
interview in Het Parool kwam2.. Ook daar heb ik gezegd, dat het gebrek aan activiteit
van onzen kant afglijden ten gevolge zal hebben. Wij traineeren, beslissen niet op
tijd en laten zoodoende het initiatief aan de andere partij over. Dáárvan is het afglijden
het gevolg. Allerlei lieden in Nederland meenen, dat de commissie-generaal en Van
Mook aan deze afglijdingssport een zeker genoegen beleven. Wij hebben echter
telkens weer gewaarschuwd, dat de tactiek, die Nederland toepast, ten gevolge heeft
dat de feiten ons te sterk worden en dat daardoor afglijden onvermijdelijk wordt. Het
is onze eigen stomme schuld! Die schuld zit niet hier, maar in Den Haag. Ik zou wel
willen, dat de heeren dat eens goed begrepen en, zoodra in de besprekingen met Beel
en Jonkman het woord ‘afglijden’ valt, dan kan ik ze de verzekering geven dat ze op
een onzachte wijze zullen worden getracteerd.
Een mooi voorbeeld is ook de discussie over den buitenlandschen dienst. Indertijd
heeft buitenlandsche zaken daarover een heel verhaal op touw gezet met als project
één buitenlandschen dienst voor Nederland en voor Indonesië onder de Unie. Van
Mook heeft toen in een nota aangetoond, dat dit tegen de ontwikkeling in Azië inging
en niet in ons belang was. Beter zou zijn samenwerkende buitenlandsche diensten
van Nederland en van Indonesië. Daarop heeft Van Mook nooit één syllabe gehoord.
Vandaag komt er een telegram, waarin deze conceptie wordt aangenomen. Ook in
dit geval zijn wij zeker weer de afglijders!
De brief van Max Kohnstamm is één doorloopende kreet om hard te zijn tegenover
onze politieke tegenstanders en ook om zoo spoe-
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dig mogelijk naar Nederland te komen. Hard te zijn ook tegenover het Kabinet en te
eischen, dat men ons vrijheid van handelen geeft en anders de zaak er bij neer te
gooien. Gelukkig zie ik uit den brief van Koos, dat de partij buiten de partijministers
volkomen goed staat. Met zijn verzekering dat de partij gesloten achter mij staat,
voel ik mij in deze vervloekte situatie weer belangrijk gesterkt. Zulke uitingen zijn
wel weer eens noodig om een mensch er toe te brengen de energie te produceeren
in een toestand van de wereld, waarin het geenszins zeker is of men niet op een voor
West-Europa verloren post strijdt. Maar als ik dan deze brieven lees, dan voel ik in
mij weer de kracht rijzen om over enkele maanden het Nederlandsche volk in het
gelaat te slingeren, dat, wat het hier in Indonesië doet, niet alleen is het kleinste
kwaad in een beroerde situatie, maar het streven naar de vervulling van een taak op
een wijze, die in deze wereld tot heden zonder voorbeeld bleef. Waarom mis ik dit
geluid van achter de regeeringstafel zoo sterk? Waarom laat men het over aan Romme
om zoo iets te zeggen, terwijl het voor mij als een paal boven water staat, dat deze
man het noch meent, noch werkelijk voelen kan. Neen, terwijl ik hier nu vanavond
achter mijn dictaphoon zit, kan ik er wel eens naar verlangen om dwars tegen alle
oppositie en ook tegen alle lauwheid in over enkele maanden de vrijheid te hebben
om in Nederland te zeggen, wat ik meen te zeggen te hebben. Op zulke momenten
voel ik in mij het verlangen om af te rekenen met al deze boekhouders en
administrateurs van het Nederlandsche volk, die praten over afglijden, zonder dat
zij benul hebben van wat er wezenlijk in de wereld te koop is en die in ieder geval
de geestkracht missen om ons volk de gedachte bij te brengen, dat de ellendige jaren,
die zij tegemoet gaan, niet zinloos zijn en in het geheel van de groote historische
ontwikkeling een plaats dienen te krijgen. Och, laat ik er mee ophouden, want anders
ga ik nu hier vanavond al die gedachten spuien, die in de laatste weken in mij branden
en die ik niet kwijt kan in een artikel, maar die ik zoo graag zou willen zeggen en de
menschen voor een deel in hun hart branden en voor een ander deel om de ooren
slaan.
Op vijf Mei spreek ik een kwartier voor de radio in Indië ter herdenking van de
capitulatie. Het zal mij moeite kosten daar niet te spreken als Nederlandsch politicus,
die zijn eigen kijk op de situatie van Nederland en de wereld geeft, maar als voorzitter
van de commissie-generaal, als exponent van deze regeering. Het is be-
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roerd, maar dat laatste voel ik mij in geen enkel opzicht. Hoogmoed? Misschien,
maar zonder dat dit gevoel in een aantal menschen in Nederland leeft, zullen wij de
reis niet halen.
Wat zal ik nu nog voor verzuchtingen slaken over het vervloekte geknoei van
Romme en zijn vrienden. Romme, die op een oogenblik vóór de behandeling van de
machtiging van 17 Maart1. in de Kamer naar de oppositie-partijen loopt, d.w.z. naar
Stikker, Tilanus en, Schouten, met het verzoek de oppositie te matigen, opdat hij zijn
schaapjes bij elkaar kan houden. Hij zal er daarna voor zorgen, dat Van Mook en
Schermerhorn verdwijnen. Gode zij dank, was er ten minste één, nl. Schouten, fier
genoeg om aan dit geknoei niet mee te doen. Dat is het peil, waartoe blijkbaar de
Nederlandsche politiek op het oogenblik is gedaald. Ik hoop te gelegener tijd mee
te kunnen helpen hier den bezem door te halen en ik beloof de heeren, dat ik niets
en niemand zal ontzien.

Dinsdag 29 April 1947, 19.00 uur
In aansluiting aan mijn ontboezemingen van Zondag eerst even de opmerking, dat
ik ook in een brief uit mijn schuiladres2. de bevestiging vond van de intrige van
Romme bij Schouten, Tilanus en Stikker. Dat verhaal schijnt dus in Nederland bij
insiders bekend te zijn.
Over Romme gesproken! De R.V.D. in Den Haag stuurde ter attentie van mij met
het opschrift ‘belangrijk’ een extra bulletin van een schendblad, dat uitgegeven wordt
door oud-illegalen onder den titel ‘Strijd’. De geheele bladzijde is gewijd aan een
artikel onder den opzienbarenden titel ‘Wie pleegde chantage?’ en als ondertitel
‘Schermerhorn contra Romme’. Het heele geval is duidelijk anti-Linggadjati en de
schrijver vraagt zich af waarom Romme ten slotte door zijn knieën is gegaan in het
laatste Kamerdebat. Men meent den sleutel te hebben gevonden en publiceert daartoe
in facsimile de copie van een brief, dien de accountant J. Voet van het Nederlandsch
Beheersinstituut in April 1946 aan mij stuurde, waarin een onfrissche geschiedenis
met den verkoop van de reclamemaatschappij Remaco aan de Duitschers in Augustus
1940 uit de doeken wordt gedaan. Van de Algemeene Publiciteits-maatschappij,
waarvan de
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Remaco de verkochte dochtermaatschappij is, was Romme president-commissaris.
Deze A.P.M, incasseerde voor de waardelooze Remaco 225 duizend goede guldens,
die thans natuurlijk in de totale schadeclaim van drie milliard van de Nederlandsche
Bank op den staat zijn begrepen, doch waarvan de A.P.M, indertijd goede sier zal
hebben gemaakt. Deze brief was mij natuurlijk toegestuurd met de bedoeling om als
het noodzakelijk was daarmee Romme zijn nek om te draaien. Ook Mansholt was
van dit zaakje op de hoogte. Wij hebben er beiden echter geen gebruik van gemaakt,
omdat wij gelooven dat dit soort methoden onwaardig is. Dit krantje gelooft echter,
dat ik met dezen brief heb gewapperd, misschien zelfs via Beel, en dat daarmee
Romme tot bedaren is gebracht. Daarom zou Romme ook pro-Linggadjati zijn
geworden!
Het is een mooie geschiedenis, waarbij ik mijn handen in onschuld wasch, maar
die voor Romme op dit moment toch waarschijnlijk vrij ongelegen komt. Als hij niet
antwoordt, maakt het een onprettigen indruk en als hij wél antwoordt, is het ook
onpleizierig. Ook de familie Van Poll vond dit voor Romme maar een vrij kwalijke
zaak.
Ik kan mij best voorstellen dat Boediardjo, die gisteren bij Sanders dit krantje zag,
na het verkrijgen van een uitleg van deze zaak met een benauwde stem tegen Sanders
zei: ‘Oh, dan komt Romme dus misschien toch niet’. Heel verwonderd vroeg Sanders
of hij dan gedacht had dat hij wel kwam, en toen vertelde Boediardjo dat bij de lunch
op het paleis Zondagmiddag Boon nog een tegen vijf had gewed met den tweeden
man Soetiksno dat Romme wel zou komen, een weddenschap, die blijkbaar op de
heeren toch een bedenkelijken indruk had gemaakt.
Verder had ik deze week met de pers ook nog weer een aardigheidje. Ik had in
Makassar voor de radio een toespraakje gehouden. Aneta liet mij daarbij in een
uittreksel, dat in totaal zeven regels lang is, tusschen aanhalingsteekens het volgende
zeggen: ‘Deze staat wil samenwerking in federatief verband, doch, indien onverhoopt
de verwezenlijking van de geprojecteerde federatie niet slaagt, is deze staat competent
zelf zijn zaken te regelen’. Dit was een grof schandaal, omdat ik dit volstrekt niet
had gezegd. Natuurlijk verscheen er direct den volgenden dag een schoon artikel in
Het Dagblad onder den titel ‘Wat beteekent dat?’, waarin staat dat ik blijkbaar niet
veel geloof meer in het zaakje heb, waarover ik bij de onderteekening van Linggadjati
nog in zulke hooggestemde, optimistische bewoordingen had gesproken. Op de
gewone journalistieke manier gaat
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deze hoofdredacteur wel uit van de veronderstelling, dat, indien het Anetabericht het
gesprokene goed weergeeft enz., maar, daar hij verzuimt om even te vragen óf het
goed is weergegeven, begint hij zijn heele verhaal en laat hij zich niet de kans
ontnemen om een aantal kwalijke opmerkingen te plaatsen. Het bleek dat er nergens
een opname van deze redevoering beschikbaar was, zodat weer eens aan het licht
kwam hoe machteloos men in zulk een geval staat. De journalisten stonden eenvoudig
op het standpunt, dat ik dan een paar dagen later den tekst van deze heele rede kon
publiceeren, zooals inderdaad ook is gebeurd, maar niemand kon hun garandeeren
dat ik dat niet achteraf had geschreven.
Ik heb dit nogal hoog opgevat en ook aan Van Wijnen gezegd, dat wie mijn woord
niet gelooft voor mij verder niet bestaat. Wansink heeft deze zaak wel serieus
uitgezocht. Het bleek inderdaad, dat de Aneta-correspondent het zelf niet had gehoord
en terugseinde, dat dit bericht afkomstig was van een man van de voorlichting van
Oost-Indonesië en dat ik à l'improviste zou hebben gesproken van punten. Aangezien
ik op den achterkant der vertaling van de rede van Soekawati den potlood-tekst kon
produceeren van mijn rede, die met het verhaal van dezen man in flagranten strijd
was, is De Nieuwsgier er van overtuigd dat er heelemaal geen mystificatie in het spel
is en in een bericht van vanmorgen geven zij daar onomwonden uitdrukking aan en
zeggen ronduit: ‘Prof. Schermerhorn heeft niet gezegd, wat hem in den mond is
gelegd, noch ook bedoeld iets anders te zeggen dan hij, weloverwogen, zei’. Maar
ja, het kwaad met zulke dingen is in den regel al gesticht en aan tegenspraak is
moeilijk meer het volle effect te verleenen. Zoo is men in het publieke leven nu
eenmaal van allerlei klungels en knoeiers afhankelijk.
Zondagmiddag gaven wij een rijsttafel aan een aantal gasten. Bij die gelegenheid
hadden Van Poll en ik een gesprek met den heer Raadsheer, die met zijn
mede-directeur van de H.V.A., den heer Bolderhey, een bezoek had gebracht aan de
Sidoardjo-delta en het gebied rondom Modjokerto. Nu herinner ik mij uit de pers
allerlei gruwelverhalen over den slechten toestand van de bevolking aldaar, die onze
soldaten weer voor de zooveelste maal als bevrijders begroette. Merkwaardig was
echter, dat de heer Raadsheer opmerkte dat deze verhalen volgens hem met de
waarheid, zooals hij die zag, in strijd waren. De beide heeren kenden deze omgeving
van voor den oorlog uitstekend en konden niet anders zeggen dan dat dit gebied van
Modjokerto er uit een oogpunt van onderhoud van wegen
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enz., behalve daar waar het militaire vervoer de zaak kapot had gemaakt, er als vóór
den oorlog uitzag. Zelfs de wegbermen waren fatsoenlijk onderhouden. De bevolking
zat slecht in de kleeren, maar zag er bepaald niet verhongerd uit.
Hier ziet men het weer voor de zooveelste maal: wat kan men in dit land in
vredesnaam nog gelooven? De politieke meening van de menschen kleurt door elkaar
genomen het waargenomene zoodanig, dat men het verhaal zelden kan vertrouwen.
Het was ons in Januari al opgevallen, dat, toen Van Mook en generaal Buurman van
Vreeden de omgeving van Krian en Sidoardjo bezochten1., zij ook al tot de conclusie
kwamen dat de sawah's er daar beter bij stonden dan in het door ons bezette gebied.
Niettegenstaande dat schreven de kranten later precies het omgekeerde. De heeren
Raadsheer en Bolderhey bevestigen de ware situatie opnieuw en het blijkt dus wel,
hoe voorzichtig men in het algemeen met de pers moet zijn.
Maandagmorgen had ik bezoek van twee heeren van een bekend suikerconcern,
een zekere Dr. Djie, een oud-leerling der Rotterdamsche Hoogeschool, die pas uit
Malang was gekomen en daar beheerder van een aantal suikerfabrieken is en lid van
het Indonesisch suikersyndicaat. Hij werd vergezeld door den heer Liem van hetzelfde
concern, die Zondagmiddag met zijn vrouw ook aan de rijsttafel deelnam. De laatste,
een zeer evenwichtig en sympathiek man; de eerste nog min of meer over zijn toeren,
ten gevolge van alle avonturen, die hij als Chinees in de republiek had beleefd. Ook
hij had weer hetzelfde verhaal, dat elk stempel op zijn reispas hem idem zooveel
geld had gekost. Overigens waren beide heeren tegenover alle betuigingen, dat de
republiek niet in staat is een behoorlijke administratie zelf op te bouwen en dat het
noodig is, dat wij daarbij de behulpzame hand bieden, er toch van overtuigd dat de
alleenmaar-militaire weg geen perspectieven biedt.
Wij hebben een heel lang en uiterst prettig gesprek gevoerd over zeer algemeene
problemen van dit land en van Azië. Opmerkelijk was toch wel de meening van Dr.
Djie, dat hij als Chinees van de Indonesiërs veel meer te weten kwam dan een
Hollander. Ondanks hun persoonlijken rijkdom blijven deze menschen zich tegenover
de Hollanders nog altijd Aziaten voelen, met de Indonesiërs. Ik heb hem nog eens
uitvoerig mijn standpunt in deze zaak uiteengezet en er op gewezen, dat het
West-Europeesche en Amerikaansche deel
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van de menschheid nu eenmaal een zeer bijzondere facet van het menschelijk wezen
vertoont, die in deze periode van de geschiedenis der menschheid een zeer bepaalde
rol als motor voor een materieele ontwikkeling heeft gespeeld. Het is echter slechts
één kant. De waarde van den mensch als zoodanig wordt mede bepaald door alle
andere facetten. Niemand kan voorspellen of niet in de toekomst die andere kanten
een domineerende plaats en vooral functie zullen krijgen. Wie dit eenmaal ziet en
met deze mogelijkheid rekent, kan het standpunt en vooral de houding van den
koloniaal in Azië niet meer accepteeren. Dáár zit in wezen het verschil. Zij kwamen
echter met mij tot de conclusie dat alle vertellingen, dat het koloniale stadium hier
vóór den oorlog al voorbij was, volstrekt onjuist is. Zelfs nu valt het aan tallooze
menschen moeilijk op werkelijken voet van gelijkheid met Indonesiërs om te gaan.
Wel kwamen wij gezamenlijk tot de conclusie dat het proces, dat zich in dit land
moet voltrekken, bij den opbouw van het eigen apparaat, tijd kost en dat het de vraag
is of Nederland tijd te missen heeft. Het risico zit in de ongeregelde krachten en in
het daaruit bij ontwapening voortvloeiende bendewezen. Het is waarschijnlijk, volgens
deze heeren, dat Nederland er op een of andere manier aan te pas zal moeten komen
om dit te beteugelen. Ook zij meenden echter dat het daarbij noodig zal zijn er voor
te zorgen, dat in dat geval het Oostersch bestuur zijn gezicht niet verliest. Dat is nu
eenmaal een van de allerbelangrijkste gevoelselementen in dit heele spel. De koloniale
mentaliteit houdt alleen rekening met het eigen gezicht, maar nooit met dat van de
Indonesiërs.
Vanmorgen een lange vergadering met de afgevaardigden van den Ondernemersbond.
Er waren drie onderwerpen: Ten eerste: de noodzakelijkheid over te gaan tot
uitvaardiging van de ordonnantie op het rechtsherstel. Ten tweede: de vorming van
een organisatie van de ondernemers, die optreden kan bij de mobilisatie van de nog
aanwezige ondernemingsproducten. Ten derde: de transacties met de republiek om
deze producten tegen een bepaald percentage van de opbrengst vlot te krijgen.
Het eerste punt verliep buitengewoon merkwaardig. Terwijl wij allen in de meening
verkeerden, dat de ondernemers tegen de ontworpen ordonnantie groote bezwaren
hadden, bleek dit nu plotseling niet meer het geval te zijn. Ik bracht vanmorgen nog
even in herinnering de vergadering met Posthuma en Gieben en de discussie
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tusschen deze beide heeren1., het feit, dat Posthuma vlak voor zijn vertrek nog gedreigd
had lawaai te zullen maken, indien deze verordening zou worden afgekondigd, zonder
dat de commissie-gene-generaal van te voren daarover werd gehoord, en de tegenstand
van Verzijl. Na deze discussie van vanmorgen had ik den vreemdsoortigen indruk
dat de weerstand van Posthuma eigenlijk veel sterker was dan van de ondernemers
en hij deze heeren waarschijnlijk in belangrijke mate heeft opgesard. Hij heeft daarmee
aan de ondernemers een uitermate slechten dienst bewezen, want, hadden wij dit
geheel begin Maart kunnen afkondigen, dan hadden wij dit kunnen doen met goed
fatsoen, zonder de republiek er in te kennen. Nu is dat een uiterst pijnlijke operatie,
waarvan het de vraag is of zij nog mogelijk zal zijn2..
Wat het tweede punt betreft, ook dit leverde betrekkelijk weinig bezwaren op: de
noodzakelijke organisatie zal door de ondernemers worden voorgesteld3.. Van Mook
maakte terecht de opmerking, dat, waar de te stichten organisatie met
overheidsbevoegdheden bekleed moet worden, men daarvoor beter een vorm kan
kiezen, waarin overheid én ondernemers samen zitten. Ik voegde daaraan toe, dat,
waar het begrip overheid in dit land een betrekkelijk brakkig karakter heeft, gezien
de verhouding tot de republiek, de heeren beter doen de overheid zoo ver mogelijk
van hun eigen zaken verwijderd te houden.
Met betrekking tot het derde punt konden wij het daarentegen ook vanmorgen niet
eens worden4.. De ondernemers staan op het standpunt dat er van eenigerlei vergoeding
aan de republiek geen sprake kan zijn, ook niet in die gevallen, waarin werkelijk van
beheer moet worden gesproken. Men zou wel bereid zijn om zulke zaken te bekijken,
uit een oogpunt van een zekere billijkheid, maar vreest dan dat, wanneer men de
balans opmaakt, deze voor de republiek toch altijd nadeelig zal uitvallen. Er liepen
weer twee betoogen door elkaar, een juridische en een practische, waarbij de
practische met een balans werkte. Ik heb er toen nog eens op gewezen, dat men met
juridische betoogen in dit geval nergens komt. Immers tot 30

1.
2.

3.
4.

Zie p. 456, 461.
Art. 48 der op 3 mei 1947 afgekondigde Ordonnantie Rechtsherstel (Ind. S. no. 70) erkende
de aanspraken der republikeinse beheerders der ondernemingen op sedert 17 augustus 1945
door hen gemaakte beheerskosten. Zie verder p. 455, noot 4.
Zie p. 338, noot 2 en p. 339, 340.
Zie p. 455, 456.
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November 1946 stond men hier onder het geallieerd oppercommando. Alle schade,
die voor dien datum is aangericht, geldt als regelrechte oorlogsschade. Men zal zich
daarmee niet kunnen richten tot de Nederlandsche regeering, die op dat moment hier
niet de minste zeggensmacht had, maar tot het geallieerd commando. Men komt dan
met zijn claim in de groote pot terecht en aan den glimlach op het gezicht van diverse
heeren was duidelijk af te meten, dat men daar niet het minste van verwachtte. En
terecht! Het gaat dus om een practische regeling. Vindt de regeering het noodzakelijk
met de republiek tot een accoord te komen en een zekere afkoopsom te geven, dan
kan zij dat doen en heeft zij zelfs de mogelijkheid dit door middel van een uitvoerrecht
op de ondernemers te verhalen. De heer De Jonge maakte de wel juiste opmerking,
dat men met deze dingen voorzichtig moet zijn, omdat, wanneer men b.v. 15% geeft,
terwijl het formeele recht ontbreekt, dit door de republiek beschouwd wordt als een
overwinning en men nooit precies kan zeggen waar dit soort chantage en
afpersingsmethoden ophoudt. Ik heb toen gesteld, dat de regeering bij het geheel van
haar overwegingen ook dit gezichtspunt mee zal moeten laten gelden. Ik gaf toe, dat
ik aan deze overweging eigenlijk meer waarde hechtte dan aan de uiterst twijfelachtige
juridische betoogen, die, voor zoover ik het kan nagaan, elkaar bijna alle tegenspreken
of op zijn minst van verschillende gezichtspunten uitgaan. Het is den ondernemers
bij deze bespreking wel duidelijk geworden, dat wij hun formeele standpunt begrijpen
en tot op zekere hoogte respecteeren, maar dat de overheid ten slotte haar handen
vrij zal hebben te houden om zelf de door haar gestelde doeleinden te bereiken met
de middelen, die zij het beste acht.
Vanmiddag lichtte de heer Hunger de besprekingen over Modjokerto nader toe.
Ik kreeg den indruk, dat het daar in het algemeen wel bevredigend gaat en dat van
onzen kant de richtlijnen, zooals die tusschen commissie-generaal en de
republikeinsche delegatie zijn overeengekomen, loyaal ten uitvoer worden gebracht.
Van Indonesischen kant gaat alles echter betrekkelijk langzaam, zonder dat men nu
direct kan zeggen dat er van dien kant onwil bestaat. Het tegendeel is het geval: de
indruk van den heer Hunger is, dat zoowel de regent als de resident op zeer behoorlijke
wijze medewerken.
Er was intusschen nu weer gezanik: Boediardjo was bij Sanders gekomen met een
verontrustend telegram, dat de Nederlanders de demarcatielijn eenzijdig hadden
vastgesteld en gedreigd, dat, indien de Indonesiërs niet 2 K.M. daarachter
terugtrokken, er met kanon-
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nen zou worden geschoten. In dit gesprek hoorde ik intusschen dat er gisteren
weliswaar een beschieting heeft plaats gevonden, doch dat dit uitsluitend was geschied
om het oprukken van waarschijnlijk gewapende gevechtsgroepen in de richting van
de demarcatielijn te stoppen. Er is daarom duidelijk gesteld, ook in een waarschuwing,
dat dit geen inleiding beteekent voor het optrekken van Nederlandsche troepen, doch
alleen het langs dezen weg vrij houden van de demarcatielijn. Ik ben benieuwd, wat
wij over de Modjokerto-geschiedenis van de republikeinsche delegatie te hooren
zullen krijgen.
Vandaag kwam de mededeeling van Aneta over de samenstelling van deze
delegatie. Gelukkig is Sjahrir voorzitter gebleven, Soesanto en Roem zijn er ook in
gebleven, Gani is er uit en vervangen door twee anderen, waarvan een de voorzitter
is van de Indonesische Katholieke partij. Ik zei vanavond tegen Van Poll: ‘Die is er
zeker in gezet om jou een pleizier te doen’. Van Poll vond het een geschikten man,
terwijl Maassen zei, dat het een vervelende vent was. Ik geef om het oordeel van
Maassen, die om het Roomsch-zijn van dezen patient minder geeft dan Van Poll,
wel iets meer. Enfin, de tijd zal ook dit weer leeren.
Morgen komen de heeren en de bedoeling van Sanders en Boediardjo was, dat ik
morgen om half zes Sjahrir even zou ontmoeten om over de agenda te praten.

Woensdag, 30 April 1947, 8 uur v.m.
Gisteravond had ik Von Balluseck op visite van negen tot half twaalf. Hij had met
Pinke door Oost-Indonesië gereisd. Een paar van zijn indrukken waren dat er op veel
plaatsen angst was, dat wij te gauw zouden terugtrekken en hen aan Java uitleveren
en dat in het bijzonder veel van de zelfbestuurders zich vastklampen aan hun contract
met ons. Ik heb hem ook den tegenkant van deze heele zaak laten zien: het protest
van Tahija tegen de militaire propaganda voor de Persatuan Timor Besar1.. Al pratende
kwam ik tot de conclusie dat het misschien het beste is om te probeeren met zulk
een gebied een regeling te treffen, waarbij Ambon toch in Oost-Indonesië blijft en
aan den anderen kant een nauweren band met Nederland heeft. Misschien dat een
contract, als nu met West-Borneo af te sluiten is, in die richting kalmeerend kan
werken. Ambon kan daarin allerlei

1.

Zie p. 464.
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voorwaarden stellen, o.a. met betrekking tot de vlag, tot een directe
vertegenwoordiging van de Kroon, enz. Ik zal deze gedachte eens met prof. Enthoven
bespreken.
In allerlei lange beschouwingen kwamen op duidelijke wijze weer een paar centrale
vraagstukken naar voren. Von Balluseck maakte de opmerking, dat bij talrijke
menschen in Nederland het bezwaar bestaat, dat mijn politiek in het bijzonder te
sterk gericht is en steunt op de persoonlijke verhouding tot en het vertrouwen in
Sjahrir. Ik heb hem dit uitvoerig bestreden. Mijn politiek steunt op de beoordeeling
van een historisch gebeuren, zoowel in Europa als in Azië. Wat het eerste betreft is
het feit, dat Engeland uit economische motieven verplicht is zich uit dezen hoek van
de wereld op staatkundig gebied terug te trekken, ook voor ons land bepalend. Dat
toont de geschiedenis van September 1945 af. Verder kan men hetzelfde zeggen voor
den vrijheidsstrijd in dit deel van de wereld, die door de verzwakking van Engeland
gestimuleerd wordt. Door deze overwegingen wordt mijn politiek bepaald, die er
naar streeft om op den langen duur een redelijke plaats voor Nederland in Indonesië
te behouden. In deze politiek is de verhouding tusschen Sjahrir en mij uitsluitend
een hulpmiddel, waarvan ik alleen kan zeggen dat het volstrekt onverantwoord zou
zijn, indien ik dat liet liggen en niet bereid zou zijn dit verder te ontwikkelen en als
het kan over een breeder front uit te breiden. De begrenzing van de deugdelijkheid
van dit middel, nl. het vertrouwen tusschen de leiders, komt voort uit de angst, die
in het binnenland tegenover ons nog altijd bestaat en die voor Sjahrir een rem is in
zijn houding tegenover Nederland.
Verder heb ik hem er op gewezen, dat ik een veel grooter gevaar zie in de
toepassing van de democratie in de republiek dan in al dit soort verhalen. Deze
democratie groeit van boven af in plaats van van onder op en men kan deze massa
licht voor een of ander karretje spannen. De Masjoemi en de communisten teekende
ik hem als de bedenkelijke elementen. Hierbij wordt de Masjoemi altijd verzwakt
door het feit, dat de intelligentsia, die daaruit afkomstig is, in dit land wordt afgezogen
naar de andere partijen. Dat remt niet de domme kracht van de massa van de
Masjoemi, maar wel de richtinggevende politieke kracht van deze organisatie, die
een schreeuwend gebrek aan kader heeft, zooals zulks ook het geval is in India bij
de Moslim League1.. Ik zei dat, naar mijn overtuiging, het communisme
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hier gevaarlijker is, omdat het zich in vrij gematigde vormen manifesteert en de
invloed er van grooter is dan b.v. Palar had gedacht. De afstand tusschen de
communistische partij en de partij socialis is in dit land veel kleiner dan in
West-Europa. In deze bewegingen zie ik niet voor vandaag of morgen een gevaar,
maar wel voor de toekomst. Daar zit trouwens het typische verschil tusschen de
beschouwingswijze van mij en mijn directe vrienden met die van de groote
meerderheid. De laatsten houden rekening met de moeilijkheden van vandaag en
met die alleen. Wij richten onze aandacht in hoofdzaak op een verder afgelegen doel
en zien de moeilijkheden van vandaag alleen als hinderpalen om dat doel te bereiken.

Woensdagavond 30 April 1947, 21.30 uur
Vanmorgen opgeschrikt door een geheim, strikt persoonlijk telegram1. aan Van Mook,
aan Van Poll en aan ondergeteekende, met verwijzing naar CG 642., waarin niets
anders gezegd wordt dan dat het vertrek van de heeren wordt opgehouden ‘door met
U erkende noodzaak om onmiddellijk stappen te ondernemen om buitenlands crediet
te verkrijgen’, en dat de eerste stappen in voorbereiding zijn, zoodat nader bericht
ten spoedigste volgt. Dat nadere bericht is dan nu blijkbaar in dit geheime telegram
gekomen, waarin wordt gezegd dat de ministerraad heeft besloten een andere bezetting
van Minog en de landvoogdij door te voeren en aan de huidige functionarissen andere
functies aan te bieden. Nadere mededeeling wordt nog niet wel mogelijk geacht,
doch volgt ten spoedigste, desnoods mondeling. Het telegram eindigt met het
laconieke zinnetje: ‘Verwacht wordt, dat Van Mook en ik bereid mutaties te
aanvaarden.’
Hetgeen Koos al schreef3., nl. dat van Roomschen kant enorme oppositie bestond
tegen het besluit om elke beslissing uit te stellen tot na het bezoek van Beel en
Jonkman aan Batavia, is dus blijkbaar waar geweest; de heeren hebben het gevecht
doorgezet en onze menschen zijn plat gegaan. Het spelletje lijkt mij vrij doorzichtig.
Jonkman komt op de plaats van Van Mook en dan is het volmaakt uitgesloten, dat
er een ander dan een Roomsche op de plaats van Jonkman komt. Wie? Steenberghe?
Het zou mij geen cent verwonderen.

1.
2.
3.

ZG 15.
28 april 1947 CG 64 Reg.
Op 19 april 1947; zie p. 472.
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Dan heeft onze partij eerst in eigen gelederen een verzwakking van het radicale
element bereikt door de benoeming van Neher1., die toch zeker in onze partij zeer
sterk rechts staat, en dan zou men verder nog goedvinden dat er een conservatief
Roomsch politicus op overzeesche gebiedsdeelen komt en Jonkman, die in het
Indonesisch probleem per se rechts van Van Mook staat, moet dan dezelfde
opschuiving in Indonesië manifesteeren.
Over de commissie-generaal wordt niet gepraat. Ik heb een vermoeden, dat een
paar van mijn politieke vrienden in het Kabinet gelooven dat de situatie voor de
commissie-generaal hierdoor betrekkelijk weinig verandert. Ik geloof, dat dit een
belangrijke vergissing is. Het crediet van de onderhandelingsdelegatie van Nederland
wordt door deze verandering zeer beslist geringer en het wantrouwen jegens ons in
de republiek grooter. In de tweede plaats geloof ik nooit dat Jonkman in dezen
critieken overgangstijd deze baan op een goede manier baas kan. Hij zou met een
nieuwe ploeg moeten beginnen, vooral van zijn naaste medewerkers. Heeft hij die?
Verder heeft hij een slechte gezondheid en klaagt er al over dat hij het Nederlandsche
departement niet aan kan, laat staan dat hij de combinatie van algemeen bestuur en
de groote politieke problemen, die hier liggen, persoonlijk zou kunnen beheerschen.
Bovendien, wanneer men hier in dit land geen rechtlijnige politiek voert, dan komt
er geen spaan van terecht. Dat is nu juist hetgeen Jonkman volledig mist. Eerst leelijke
gezichten trekken tegen Linggadjati, daarna het verdedigen als een soort politiek
spel. Daarbij allerlei ‘flinke’ uitlatingen gebruiken, om bij de oppositie in het gevlei
te komen. De zaak is in veilige haven, althans dat lijkt zoo. Oogenblikkelijk de
manoeuvre naar rechts met Posthuma en Verzijl, De Kat en Weyer, waarbij Jonkman
dit ook tegenover mij uitdrukkelijk als gewenscht heeft verklaard2.. Toen, na veel
tobben de machtiging van 17 Maart en de gelukwensch aan de commissie-generaal
voor het ‘nieuwe succes harer missie’. Nu wéér een geknoei naar rechts. Dit alles
heeft ons hier al last genoeg bezorgd en wanneer wij dat nu nog versterkt krijgen,
doordat er in Nederland een minister zit, die dien rechtschen kant uit trekt, dan is het
geval compleet hopeloos.
De Partij van de Arbeid heeft dan in het Kabinet vrijwel uitsluitend exponenten
van den rechtervleugel. Dat is trouwens op het
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oogenblik al het geval: Lieftinck, Jonkman, Neher en Drees. Mansholt en Vos zijn
de eenige uitzonderingen. Wanneer dan het Indische beleid straks aanleiding geeft
tot groote moeilijkheden - en die zie ik per se komen, - dan zal de Partij van de Arbeid
bij de verkiezingen voor de prettige taak staan tegenover de communisten het beleid
van haar rechtervleugel te verdedigen.
Het is natuurlijk duidelijk dat Van Mook woedend was. Hij seinde vandaag terug
dat hij niet bereid was eenige mutatie te aanvaarden, alvorens de gelegenheid te
hebben gehad de zaken hier volledig te bespreken. Dat hij verder ook de opmerking
plaatst, dat de gang van zaken met betrekking tot zijn positie van vertegenwoordiger
van de Kroon alhier onwaardig en onaanvaardbaar is, kan ik mij volkomen begrijpen.
Ik adviseerde hem het telegram te eindigen met het zinnetje: ‘Zie derhalve in Uw
ZG 15 voor mij geen aanleiding tot iets anders dan afwachten van Uw komst’.
Vanavond zat hij bij mij en kwamen wij tot de conclusie, dat het toch misschien
verstandig was om Vorrink op te bellen. Ik heb dat gedaan en toen bleek mij wel dat
Koos niet precies van de situatie op de hoogte was. Helaas was het gesprek vrij
moeilijk en onduidelijk en kon ik ook niet al te vrijuit spreken. Hij maakte op een
oogenblik de opmerking, dat men voor mijn vriend alhier een gelijkwaardige functie
beschikbaar had, maar in Nederland begrijpt men blijkbaar niet dat het niet gaat om
Van Mook, maar dat het gaat om het belang van het land. Hij meende, dat bij het
komende gesprek alhier de zaak nog open zou zijn. Ik heb hem toen daarop
geantwoord, dat, indien ik deze meening naast het telegram legde, ik slechts kon
concludeeren, dat óf hij, óf wij bedonderd werden. Ik vrees, dat hij de gedupeerde
is. Ik krijg den indruk, dat Sicco1. van de meening uitgaat dat onze politiek bij de
voorgenomen mutatie kan worden doorgezet en dat mijn positie niet wordt
ondergraven. Ik geloof, dat hij zich daarin vergist. Ik heb Koos verder uitdrukkelijk
gezegd, dat ik dit als een partij-zaak zie van zoo prominente politieke beteekenis,
dat ik geen enkele beslissing zelfstandig neem voor en aleer ik in Nederland overleg
met hem heb gepleegd. Omtrent zijn eigen komst heb ik dus aangeraden om de
beslissing nog even aan te houden, totdat de volgende week de ministers hier zijn.
Dan zal ik hem naar bevind van zaken telefoneeren. Ik zou het nl. een ramp vinden,
wanneer hij in Indië zou zitten en ik in Nederland.

1.
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Zaterdag 3 Mei 1947, 18 uura.
Op de afgelopen 2½ dag terugziend, zijn er een paar feiten, waarop ik even de nadruk
wil leggen.
De eerste kant is die naar de republiek toe. Over de houding van de republiek was
bij ons de stemming al verre van optimistisch. Tot op zekere hoogte was dat een
voordeel te achten, omdat men dan geestelijk behoorlijk is gewapend.
Donderdagmorgen had ik een gesprek van 10 tot half 12 met Sjahrir. Aan het eind
was ik niet hoopvol gestemd. Hij was vermoeid en beklaagde zich er over, dat zij in
het binnenland na de ondertekening van Linggadjati eigenlijk niets waren opgeschoten.
Hij had de indruk, dat hij eigenlijk zelf helemaal niet weg had gekund en ook nu
weer had hij persoonlijk achter van alles en nog wat aan moeten rennen. Hij had de
studenten moeten toespreken en de Laskjar Rakjat om deze mensen, die allemaal op
een of andere manier oppositie voeren, weer tot rede te brengen. Hij zei dat dat ook
wel lukte, maar het is een onmogelijke baan. De weerstand in de republiek tegen de
geest van Linggadjati blijkt sterk te zijn. Van het bezoek van Soekarno en Hatta aan
Batavia kan voorlopig niets komen. Aan de ene kant prestige-kwestie, aan de andere
kant vrees voor het leven van Soekarno. Ik heb hem ook gezegd, dat juist, omdat zij
er een prestigekwestie van maken, het voor ons onmogelijk is om toe te geven. Hoe
weinig begrip er ook aan hun kant bestond, bleek wel uit het feit dat hij ook aan
Sjarifoedin de regeling-Modjokerto eerst nog had moeten uitleggen. Men had dit
opgevat als een vuile truc van de Hollanders, die het regentschap lieten demilitariseren
en dus een gat in de richting Malang maakten, waar zij met hun gemotoriseerde
troepen in een sprong doorheen waren. Dat is natuurlijk volstrekte onzin, want, ook
als de TRI er zit, springen wij er zonder pijn overheen.
Ook uit andere gesprekken, b.v. die, welke Sanders had gevoerd, vernam ik dezelfde
stemming, nl. dat het republikeinsche apparaat ons eigenlijk afhoudt uit een zekere
vrees, dat wij hun meerdere zullen zijn en langs dien weg toch weer de baas worden.
Daarom liever alleen knoeien dan goed met ons samenwerken.
Vanmorgen, in de 8ste werkvergadering1., is datzelfde beeld nog

a. Van hier af is het dagboek in de nieuwe spelling bijgehouden.
1. Achtste werkvergadering, gehouden te Batavia ten kantore van het gemeenschappelijk
secretariaat op zaterdag 3 mei 1947, des voormiddags 10.30 uur.
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versterkt. Er stonden 15 punten van ons en 4 van hen op de agenda, maar er is
practisch zo goed als niets uit gekomen. Wij hadden in de commissie afgesproken
om hen te laten praten en zelf weinig te zeggen. Achteraf ben ik het met Samkalden
eens, die vanavond de opmerking maakte dat dit een foute politiek is. Wij moeten
hen iedere keer, bij elk punt, op het ogenblik zelf onder maximale druk plaatsen. Het
is nu zes weken na de ondertekening van Linggadjati en er is nog geen stap in de
goede richting gezet. De eerste paar weken leek het op lager niveau betrekkelijk
hoopvol, maar de zaak is volkomen vastgelopen. Ook in de commissie-generaal zijn
wij op het ogenblik van mening, dat de politiek van de laatste zes weken onhoudbaar
is. Het zal noodzakelijk zijn in een dezer dagen te beleggen vergadering uiterst
duidelijke taal te spreken en, b.v. wanneer de spoorlijn Batavia-Bandoeng nog niet
in orde is en men weer begint met zaniken, eenvoudig te zeggen dat wij niet langer
kunnen wachten, maar onze eigen maatregelen zullen treffen. Het beroerde is
natuurlijk dat men dat eigenlijk niet kan doen, omdat het dan vrij zeker is dat een
paar belangrijke kunstwerken van te voren worden opgeblazen. Men zal het in dit
geval dus algemener moeten stellen.
Een van de vertrouwenslieden van Van Mook uit de Indonesische wereld, wiens
naam beter niet kan worden genoemd, meent ook dat Sjahrir de overeenkomst van
Linggadjati in December loyaal zou hebben uitgevoerd, terwijl hij thans gegronde
redenen heeft om aan te nemen, dat Sjahrir het accoord tracht te misbruiken. Hij
meent dat de tactiek van de republiek is om zich politiek, naar buiten en naar binnen,
zodra mogelijk een machtspositie te verzekeren, die haar straks onbetwist overwicht
geeft tegenover de andere delen van Indonesië. Langs die weg houdt zij star vast aan
de unitarische idee. Bovendien tracht zij tijd te winnen en haar slogan in Midden-Java
is: ‘Iedere gram brood en boter moet voor de Hollandse soldaat met vreemd geld
worden betaald, wij kunnen op rijst, ketella en mais leven’. Overigens is ook zijn
mening, dat het hart van het probleem ligt in het feit dat, ook indien Sjahrir loyaal
zou willen medewerken, hij dat dan nog niet zou kunnen doen door de grote druk
van de particuliere legers. In het binnenland zegt men: ‘De ministers onderhandelen,
de Laskjar Rakjat beslissen’. Het moge overdreven zijn, het is toch wel de stemming
van de laatste week.
Over een paar punten zijn wij wel scherp geworden in de vergadering van
vanmorgen, nl. over de Indonesische luchtvaartorganisatie. Sjahrir heeft getracht dit
te minimaliseren door het voor te
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stellen als een paar vliegtuigen voor intern gebruik. Ondertussen heet het geval
Indonesian Airways en doet ook Singapore aan. De minister van verkeer1., die morgen
in de stad komt, zal intussen ook dit punt met Warners moeten bespreken.
Is de mening van Samkalden juist, dat wij onmiddellijk na de ondertekening de
uitwerking aan anderen hadden moeten toevertrouwen? Hij denkt daarbij in het
bijzonder aan de gevolgen van een mislukking voor onze partij. Dat argument geldt
toch maar zeer ten dele nl. omdat onze partij deze politiek toch ook in het Kabinet
mede voor haar rekening moet nemen. Ook al waren Van Mook en ik ogenblikkelijk
verdwenen en vervangen door anderen, dan nog zou de partij bij mislukking
gecompromitteerd zijn geworden.
In dit verband is een brief, die ik vanmiddag van Lieftinck kreeg2. en waarop ik
onmiddellijk een uitvoerig antwoord heb gestuurd, van betekenis. Hij stelt drie
hoofdvraagpunten aan de orde:
a. verlaging van de kosten, door groter efficiency en inkrimping van het militaire
apparaat, zonder schade aan onze militaire positie;
b. aanhouden van de tweede divisie in Nederland en de in Nederlands-Indië af te
lossen troepen eerst naar Nederland laten terugkeren, alvorens de aflossende
eenheden Indië-waarts zullen vertrekken;
c. geleidelijke demobilisatie der strijdkrachten aan beide zijden onder
Brits-Amerikaanse supervisie.
In dit laatste punt zit natuurlijk het enige bijzondere. Dat zou moeten worden
opgenomen met deze beide regeringen, tegelijk met de gehele financiële positie en
in het bijzonder met onze poging om een overbruggingscrediet van politiek karakter
van de Amerikanen te verkrijgen. Wanneer men dit nu eens vergelijkt met het
standpunt, dat wij een jaar geleden hebben ingenomen, dan vind ik het toch verduiveld
onbillijk dat men van Nederlandse zijde, ook aan de kant van de regering, ons telkens
‘afglijden’ verwijt. Doch Lieftinck begint de in zijn brief aangehaalde nota aan de
ministerraad van 21 April weer met hetzelfde verhaaltje, wanneer hij zegt dat de
Nederlandse delegatie bij de nader gevoerde onderhandelingen nauwelijks initiatief
- met name in zake de volgorde der behandelde onderwerpen - heeft ontplooid3.,
zodat daardoor een ‘afglijdings-tendens’ aan den dag treedt, zowel wat het vraagstuk
der diploma-
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tieke vertegenwoordiging betreft als wat de financieel-economische vraagstukken
aangaat. Wat is dit eigenlijk voor razernij? Heeft men dan nog niet in de gaten, dat
het begrip ‘afglijden’ alleen maar bestaat in de geest van iemand, die zich een bepaalde
voorstelling van het mogelijke heeft gevormd en later tot de ervaring komt, dat het
niet mogelijk blijkt te zijn. Alsof wij deze zaak laten verglijden! Wij zijn alleen de
bittere slachtoffers van een onderhandelingspositie, waarin de regering tot heden
verzuimt ons het alternatief aan te duiden1.. Ik ben dat gezanik over dat ‘afglijden’
moe uit de mond van leden van het Kabinet, voor welker rekening Jonkman heeft
gezegd, dat Nederland nooit militaire macht zal gebruiken om politieke doeleinden
na te streven, hoogstens voor Modjokerto. Dat beteekent dus dat wij als
onderhandelaars practisch machteloos zijn en de heren, die ons daarmee hebben
getracteerd, spreken nu nog over afglijden. Zodra een van de heren Beel of Jonkman
het ongeluk heeft om dit woord in de mond te nemen, zal ik ze behoorlijk tracteren.
Overigens is het toch ook wel een kras verschijnsel, dat uit het punt b. blijkt, dat de
Nederlandse minister van financiën, ondanks de besprekingen in de Raad M.A.K.,
blijkbaar niet het flauwste idee heeft hoe het met de troepenzending en de aflossing
staat. Deze hele tweede divisie dient nl. niet om troepen naar Nederland terug te laten
keren, maar uitsluitend om het K.N.I.L. af te lossen, waarvoor ook de daarop volgende
divisie nog gedeeltelijk zal moeten dienen. Ik heb dat in mijn antwoord aan Lieftinck2.
dan ook duidelijk laten merken.
Een briefje van Logemann3. lichtte mij in over het resultaat van een conferentie
van de partij-ministers met de partijleiding op 23 April, dat is dus twee dagen na de
vergadering van 21 April, waarover Lieftinck schreef, en twee dagen voordat, zowel
Logemann als Lieftinck, onafhankelijk van elkaar, mij hun brieven stuurden. Daarin
schreef Logemann dat Jonkman en Beel naar Indië gaan en daar o.a. de
persoonsverwisseling gaan bespreken en hopelijk beoordelen, voor er iets gebeurt.
Dit laatste is dus in strijd met het beruchte telegram van 28 April4. na de ministerraad
van 26 April.
Verder moeten Lieftinck en Van Mook samen de verhouding met de U.S.A. gaan
regelen. Dit beschouwt men als hét punt. Wat
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in dit verband het zinnetje in dezelfde alinea betekent: ‘In Indië is geen vervanger,
die men de zaak toevertrouwt’ begrijp ik niet best.
Een verrassing is voorts dat Jonkman niet van plan is het ambt van G.G. te
herstellen. Verder zou men niet tornen aan het bestaan van de commissie-generaal,
noch aan het ledental. Dit betekent de noodzaak van aanvulling, maar met wie schijnt
men niet te weten.
Het volgende punt is dat Romme als lt. G.G. blijkbaar van de baan is, dat De Booy
heeft bedankt om gezondheidsredenen en dat op 24 April Drees particulier tegen
Logemann het idee-Meijnen opperde. Logemann achtte deze man minder geschikt
en heeft toen voorgesteld: Meijnen minister, Jonkman lt. G.G. en De Niet
directeur-generaal. Zijn slotopmerking is, dat met het huidige team spanningen met
de K.V.P. blijven voortduren als een bedreiging.
Ik kan hier niet veel anders van zeggen dan dat ik Meijnen volslagen zot vind als
hij deze positie aanvaardt. Ik had juist een brief van Meijnen1. gehad meteen
enthousiaste beschrijving over zijn werk bij de A.K.U. en ik geloof dat hij daar ook
voortreffelijk op zijn plaats is. Bij dit plannetje van de heren zal hij zich moeten laten
vangen om in de Kamer het beleid te verdedigen, dat hier in Indonesië in hoofdzaak
door drie socialisten wordt gemaakt, Jonkman, De Niet en ondergetekende. Het lijkt
mij voor hem een weinig aantrekkelijke bezigheid. Hij had verleden jaar al zo het
land aan de Kamer en toen was het departement van oorlog nog maar kinderwerk,
in vergelijking tot hetgeen overzeese gebiedsdelen nu in de Kamer te genieten geeft.
Ik denk dan ook dat hij bij de onstabiele situatie van vandaag er nog wel eens over
peinzen zal, eer hij hier in trapt. Bovendien betekent de bezetting van het algemeen
bestuur door Jonkman een enorme verzwakking in vergelijking tot Van Mook. Ik
begrijp ook totaal niet, dat Lieftinck deze vervanging ambieert. Jonkman onthoudt
zich op het ogenblik met grote zorg van alle financieel-economische problemen en
zegt dat hij slechts een politiek minister is. En deze minister moet dan hier een
financieel beleid gaan voeren?
Ik begrijp intussen nu wat beter een uitlating van Vorrink in mijn laatste
telefoongesprek met hem, waarin hij mij te verstaan gaf dat de zaak thans wel politiek
op een voor mij aanvaardbare manier zou worden getracteerd en Van Mook bovendien
niet zou worden uitgeschakeld. Dat komt natuurlijk, omdat de heren weten dat Meijnen
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en ik persoonlijk uitstekend met elkaar konden opschieten. Dat is ook volkomen
juist, maar ik vind het een enorm groot verschil of Meijnen en ik persoonlijk met
elkaar samenwerken en elke dag met elkaar kunnen spreken over alles en nog wat,
of dat hij onder de leiding van Beel moet werken en ik hier op een grote afstand van
hem zit. In ieder geval zou het wel een voordeel zijn, dat ik een uitstekend contact
met hem persoonlijk zou onderhouden. Toch geloof ik, dat ook dit schot voorlopig
mis is. De kwaliteit van Jonkman is: praten in de Kamer, maar van zijn geschiktheid
als bestuurder is nog nooit wat gebleken. Meijnen lijkt mij een goed bestuurder, maar
voor de Kamer voelt hij niet veel. Dit betekent naar mijn smaak, dat men mensen op
de verkeerde plaats zet. Ik ben het met Logemann in zo verre eens, dat Meijnen hier
als lt. G.G. de moeilijkheid heeft, dat hij zaken moet besturen, die hij volstrekt niet
kent. Daarom lijkt mij Meijnen, als men dan wat met hem wil, als derde in de
commissie-generaal nog verreweg het beste. Ik zou hem als zodanig ook uitstekend
weten te appreciëren.

Dinsdag 6 Mei 1947, 10.30 uur
Gistermiddag aan tafel was het al duidelijk, dat Van Poll zich langzamerhand door
de republiek volkomen gegrepen voelt. Dat kan ik mij best voorstellen. Hij heeft bij
allerlei gelegenheden blijk gegeven van een blijmoedig optimisme en van een zekere
verwachting dat de ingeslagen weg de juiste was. Nu blijkt het, dat de republiek
uitermate vervelend is en dat het er erg op lijkt, dat er van de samenwerking niet veel
terecht zal komen en dat de heren eigenlijk wat anders in de kop hebben. Vandaar,
dat Van Poll enigszins zenuwachtig begint te worden. Gistermiddag aan tafel maakte
hij de opmerking, dat hij vond dat wij hun nu maar een hele serie punten moesten
voorleggen in de vorm van een ultimatum met een tijdstermijn er bij en vragen of
zij nu eigenlijk samenwerking willen of niet. Ik ben dat in beginsel wel met hem
eens. Ook ik zie de zaak op het ogenblik zich vrij ongunstig ontwikkelen, zoals ik
trouwens vroeger reeds tegenover De Boer al eens heb gezegd1.. Hadden wij op 15
November getekend, dan hadden wij gebruik kunnen maken van de werkelijk toen
aanwezige wil bij talloze lieden om tot samenwerking te komen. De hele ontwikkeling
daarna, inclusief de mili-
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taire strafexpedities, hebben deze wil aan republikeinse kant sterk gereduceerd en
het is de vraag of zij op het ogenblik wat anders doen dan ons beduvelen en trachten
tijd te winnen, omdat zij weten dat wij geen tijd te verliezen hebben. Toch heb ik in
deze materie altijd een enigszins nuchterder standpunt ingenomen dan Van Poll en
heb in wezen de politieke lijn van Linggadjati altijd meer gebaseerd op de
noodzakelijkheid van een rechtlijnige politiek, die ons een behoorlijke positie in de
wereld verschaft dan op de waarschijnlijkheid, dat dit goede resultaten zou opleveren.
Natuurlijk heeft dat laatste bij mij ook wel een rol gespeeld, maar ik meen toch van
een klein beetje minder.
Gistermiddag om vijf uur had ik een vergadering van de commissie-generaal
belegd met de heren Ursone, Van Hoogstraten, Elink Schuurman en Boon er bij om
eens de balans op te maken. Dit is ook nodig, omdat wij dan richtlijnen hebben bij
de komende besprekingen met de ministers.
's Morgens om elf uur had Ursone een bespreking met Gani gehad. Het was een
bijeenkomst van drie uur lang met buitengewoon weinig perspectief. Het
merkwaardige is dat Gani aanvankelijk uit Djocja druk had gekregen om er voor te
zorgen, dat hij in ieder geval resultaten meebracht. Dat was in de vorm van de
toenaderingsvoorstellen van Van Hoogstraten1. ook gebeurd en Gani had zich daarover
nogal optimistisch uitgelaten. Hij is echter met de kous op de kop teruggekomen. Er
schijnt een economische braintrust te zijn gevormd onder leiding van Hatta, die hem
heeft teruggestuurd met een aantal punten op een papiertje, waaraan hij zich stipt
had te houden. De tegenvoorstellen van Gani zijn wel hier gemaakt door de delegatie,
maar aan de hand van de puntjes van Hatta. Op een paar van de zeer belangrijke
punten zijn zij teruggekrabbeld. In de eerste plaats is er geen plaats meer gelaten
voor een centrale overkapping, die het hele goederen- en deviezenregiem zal omvatten
en ook werkelijk bevoegdheden zal bezitten. Hij heeft er nu iets van gemaakt, dat
alleen wat te doen krijgt wanneer de verschillende organen het goed vinden. In de
tweede plaats is de in de vroegere besprekingen aanvaarde economische eenheid van
Indonesië tegenover het buitenland, ook wat de deviezen betreft, geheel losgelaten.
In de derde plaats bevatten de nieuwe voorstellen als nieuw element de invoering
van een onderscheid tussen ondernemingen, die wél
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en ondernemingen, die níet ressorteren onder republikeins beheer. Men heeft dus het
warga negara-schap1. ook voor rechtspersonen ingevoerd en er dan bovendien nog
ongelijke rechten aan toegekend, iets wat ten aanzien van natuurlijke personen in
strijd is met Linggadjati. Het is volkomen duidelijk, dat dit volstrekt onaanvaardbaar
is. Op elk gebied zijn de voorstellen van Van Hoogstraten van hun essentiële
kwaliteiten beroofd. Bovendien dan weer dat in alle colleges de republiek de
meerderheid zou moeten hebben, hoewel de eenstemmigheid bij de besluitvorming
is gehandhaafd. Zo het een na het ander.
Ursone had de indruk gekregen, dat Gani eigenlijk wel een meer gematigd
standpunt zou willen innemen, maar dat hij onder de druk van Djocja niet durft. Hij
was bij de verdediging van zijn voorstellen onzeker en nerveus.
Wij zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen, dat doorwerken op deze manier
zonder enig redelijk vooruitzicht blijft. Een van de essentiële punten is, dat de
republiek de federatie eigenlijk niet aanvaardt.

21.30 uur
Dit laatste werd mij ook vanavond nog weer bevestigd in een lang gesprek met De
Koning, de directeur van de uitgeverij Vrij Nederland, die veel republikeinse contacten
heeft. Ook zijn indruk is, dat men bepaald steigert tegen de federatie en wel in
toenemende mate. Men schijnt eerst de republiek te willen optuigen en intussen ons
te laten doorgaan met Oost-Indonesië, onder min of meer zijdelingse beïnvloeding
door de republiek. Zij begrijpen blijkbaar, dat wanneer er op het ogenblik een
wedstrijd op touw wordt gezet tussen Oost-Indonesië en de republiek en zij bereiken
voor zich geen bijzondere resultaten, het dan wel eens zou kunnen zijn dat de animo
van de bevolking van Oost-Indonesië om tot het domein van de republiek te behoren
gering is. Vandaar, dat zij hun uiterste best willen doen om de republiek als zodanig
naar boven te krijgen. Er zit natuurlijk bovendien achter, dat, indien zij overal aan
de tafel verschijnen naast een afgevaardigde van Oost-Indonesië, dit de waarde van
hún gezicht reduceert. De Koning meende, dat hier een van de allerbelangrijkste
punten van de weerstand van dit ogenblik schuilt.
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Hoe slim zij in dit opzicht bezig zijn, blijkt ook nog weer uit dat warga negara-schap
van de ondernemingen. Immers, een onderneming, die hiertoe zou overgaan, is geen
westers bedrijf meer en de producten daarvan worden beschouwd en behandeld als
bevolkingsproducten en vallen dan niet meer onder de in- en uitvoerregeling van de
Nederlands-Indische regering. Wel slim bedacht, maar wij moeten nog zien dat de
ondernemers daar intrappen. Bij de Nederlandse is het niet erg waarschijnlijk, doch
Mr. Ursone meende te weten dat de Engelse eigenaren van de particuliere landen,
de Pamenoekan-en Tjiasamlanden, hier niet afkerig van zijn, gezien ook het feit der
zwakke positie van deze particuliere landerijen, die reeds voor de oorlog door ons
met onteigening werden bedreigd.
Toch hebben wij vastgesteld, dat het bepaald noodzakelijk is dat een delegatie van
15 deskundigen direct na het bezoek aan Pontianak naar Djocja gaat1.. Zij gaat niet
als onderhandelingsdelegatie, maar op een oriënteringsreis, ter verheldering van
eigen inzicht omtrent de meningen in Djocja en ook misschien ter verheldering van
de meningen in Djocja inzake onze bedoeling. In die tijd zullen Van Mook en
Lieftinck zich naar Amerika en Engeland moeten begeven, om daar de regeringen
duidelijk te maken hoe de situatie op dit ogenblik eigenlijk is. Bovendien moet dat
dan de inleiding vormen voor een vraag om steun van Amerika en goed begrip in
Engeland. Voor mij staat het wel vast dat wij daarbij geen kans op succes hebben,
indien wij niet met bewijzen kunnen aantonen dat de republiek niet van zins is om
Linggadjati bona fide uit te voeren. Zowel bepaalde concrete bewijzen van kwade
trouw (zoals nu het geval is in zake art. 142. en met de afwijzing van de federatie) als
de afwezigheid van enig bewijs van de wil tot samenwerking, kan in Amerika indruk
maken. Zou dit leiden tot politieke druk op de republiek, dan is dat misschien het
middel om militair optreden alsnog te voorkomen.
Verder had ik vanmiddag nog even een telefoongesprek met Koos Vorrink. Daaruit
werd mij duidelijk dat het toch blijkbaar niet de opzet is om Jonkman tot opvolger
van Van Mook te bombarderen, zoals blijkbaar door Logemann was bedoeld. Meijnen
zou dan ten slotte toch bestemd zijn om Van Mook op te volgen en volgens Vorrink
zou Meijnen reeds in beginsel hebben toegestemd. Wat mij betreft zie ik in deze
gang van zaken nog één mogelijkheid, nl. dat
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men begint met Meijnen te benoemen tot derde lid van de commissie-generaal en
Van Mook voorlopig nog laat zitten. Het zou van de Nederlandse regering politiek
wel buitengewoon onhandig zijn, indien zij, om de steun van Amerika te verkrijgen,
de man, op wiens crediet in dat land zij willen bouwen, eerst wegens ongeschiktheid
zou ontslaan en door een oud-minister van oorlog vervangen. Wanneer er inderdaad
in dit land geslagen móet worden, laat men het dan toch ten minste doen voor de
verantwoordelijkheid van de man, die ook de tot heden toe gevoerde politiek in de
geschiedenis op zijn naam zal krijgen. Ik geloof dat ik in deze richting een betoog
zal afsteken tegen de ministers, die morgen komen. Het wil mij voorkomen, dat dit
zo redelijk is en hen zodanig uit zekere moeilijkheden helpt, dat het mij uitermate
zou verwonderen, indien zij dat niet zouden aanvaarden. Wanneer Beel dan aftreedt
als minister van binnenlandse zaken en zich als ministerpresident ook formeel gaat
wijden aan de staatsrechtelijke hervormingen van het Koninkrijk, waarmede hij
immers als ministerpresident toch al te maken heeft, dan is men die ellende ook weer
kwijt. Dat onze partij het intussen zo heeft gespeeld, dat zij zich binnenlandse zaken
hebben laten ontgaan en het akelige departement van wederopbouw en
volkshuisvesting zich in de schoenen hebben laten schuiven1., vind ik nog altijd een
grote politieke fout. Het ware nu toch heel wat verstandiger geweest, indien een man
als Van der Goes, die toch ook goed met Beel kan opschieten, de portefeuille van
binnenlandse zaken had gekregen2. en een Katholiek op wederopbouw had gezeten.
Het argument, dat ze daarvoor niemand kunnen opbrengen, lijkt mij toch een beetje
kras. Dat moeten ze dan maar eens in de krant zetten!

Woensdag 7 Mei 1947, 17 uur
Vanmorgen vóór de aankomst van de ministers heb ik dit opzetje betreffende Meijnen
ook nog besproken met Van Mook en later met Van Poll. Beide heren menen dat
hierin een oplossing kan liggen, die bruikbaar is. Men kan dan een afspraak maken
over het tijdstip van vervanging van Van Mook door Meijnen, terwijl de vraag
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of hij dan als lid van de commissie-generaal of als lt.-gouverneur-generaal met het
algemeen bestuur wordt belast, nog in het midden kan blijven.
Vanmorgen werd ik verder nog opgebeld uit Makassar door Palar, die daar vandaan
vrij vervelende verhalen deed. Ik vind trouwens even goed, dat Palar omzwaait in
de richting van de republiek en heb hem dat vanmorgen door de telefoon duidelijk
laten voelen. Het resultaat was dat hij morgen naar hier komt om het een en ander
te vertellen over zijn indrukken van Makassar en ik zal hem mijn mening dan ook
vrij ongezouten zeggen. Vanmorgen deelde ik hem al mede, dat wij over de houding
van de republiek uiterst slecht te spreken zijn.
Hij vreesde een Kabinetscrisis in Oost-Indonesië om vier verschillende redenen.
De oppositie is vrij sterk tegen Nadjamoedin om persoonlijke redenen. Hij is niet
populair. In de tweede plaats ziet men op allerlei gebied de verhoudingen van vroeger
terugkeren en meent dat er te weinig veranderd is. In de derde plaats heeft de staat
van oorlog en het militaire optreden in Zuid-Celebes veel kwaad bloed gezet. In de
vierde plaats beschouwen tallozen deze regering als een product van het
Nederlands-Indisch gouvernement en mensen, die aanvankelijk pro waren in Den
Pasar1., zijn nu tegen. Wat het derde punt betreft, heb ik hem er duidelijk op gewezen,
dat, zo gauw de republiek ophoudt met het geknoei van infiltraties enz. en de
gouverneurs een andere baan geeft, wij dan de staat van oorlog opheffen. Doet zij
dat niet en gaat zij op deze manier door, dan blijft het hard tegen hard. Daar is nu
eenmaal niets aan te doen.
De andere punten zijn belangrijk moeilijker, omdat daar wel een kern van waarheid
in schuilt. Toch zouden zij minder ergernis wekken, indien de militaire kant niet zó
duidelijk toonde hoe de machtsverhoudingen heden ten dage nog liggen. De opbouw
van het eigen Oost-Indonesische machtsapparaat is het enige, dat deze gevoeligheden
uit de weg kan ruimen. Toch wil ik Palar er morgen eens ernstig over onderhouden,
wanneer hij spreekt over de bereidheid van de republiek om Oost-Indonesië de facto
te erkennen, zo gauw de nieuwe grondwet door een gekozen parlement is aangenomen.
Met dat begrip ‘verkiezing’ zou ik maar voorzichtig wezen als ik hem was, want
daarmee is het in de republiek ook niet zo best geschapen. Wij hebben deze eis echter
nooit aan de republiek gesteld
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en m.i. volkomen terecht. Verkiezingen, volkstemmingen en al dat moois leveren in
dit land geen fatsoenlijk resultaat op. Ik heb daarin niet het minste vertrouwen.
Ik vind het anders wel goed, dat Palar morgen hier weer terug komt, dan kan hij
onze stemming aan de republikeinen nog eens overbrengen. Ook in het gesprek met
De Koning, dat ik gisteravond had, heb ik een tussenman tussen ons en de republiek
een aantal injecties gegeven, waarvan ik aanneem dat de werking zich ook wel naar
republikeinse zijde zal doen gevoelen.
Vanmorgen om 10.45 zijn de ministers Beel en Jonkman gearriveerd. Ontvangen
met het gebruikelijke ritueel van erewacht, enz. Na afloop van de plechtigheid op
het vliegveld is Beel in de auto van Van Mook, Jonkman met mij, en Idenburg met
Van Poll in de derde auto onder escorte van militaire politie naar het paleis gereden.
Ik heb een flauw vermoeden, dat, indien Soekarno in Batavia komt, er belangrijk
meer volk langs de weg op de been zal wezen dan nu. Er was wel enige belangstelling,
maar de aankomst van deze autoriteiten gaat toch blijkbaar aan de grote massa voorbij.
Bij aankomst van dit gezelschap hebben wij eerst een kopje koffie gedronken in
de kamer van Van Mook en even over twaalf zijn wij naar het paleis Rijswijk
gewandeld, waar Beel zijn intrek nam in onze kamers, Jonkman in die van Van Poll.
Veel bijzonders leverde dit begin natuurlijk niet op; alleen wil ik één kleine opmerking
aan de lunch vermelden. Ik weet niet meer, naar aanleiding waarvan het precies was,
dat Jonkman opmerkte, dat hij de laatste zitting van de Volksraad had besloten met
de woorden, dat de historie niet op Java werd beslist. Nadat Van Poll zijn dankgebed
uit had, liet ik daar prompt op volgen: ‘Zelfs niet eens in Nederland’. Het leek mij
toe, dat deze aanvulling niet helemaal ten onrechte was.

23.15 uur
Vanavond tijdens de cocktailparty bij Van Mook zijn de voorpostengevechten
begonnen. Toen Beel en Van Mook bij elkander stonden en ik er bij kwam, vertelde
Beel dat Jonkman en hij morgenochtend om 10 uur eerst graag een bespreking met
Van Mook alleen zouden hebben, daarna 's middags om vijf uur met ons. Ik ben toen
direct tegen Beel vrij fel uitgevallen, omdat ik wist uit een uitlating van Bot aan
Sanders, dat dit het programma was dat zij aanvankelijk voor vanmiddag na de rust
hadden beraamd. Ik heb toen tegen Beel
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gezegd, dat ik op het ogenblik vrij goed ben geïnformeerd en weet wat er, tegen de
aanvankelijke bedoeling in, in de laatste ministerraad is besloten. Ik kreeg nl. de brief
van Vorrink1. vandaag, die ik ook aan Van Mook heb laten lezen. Daarin stond dat
Romme overzeese gebiedsdelenzou krijgen naast Jonkman en Meijnen lt.-G.G. zou
worden. Ik heb Beel gewaarschuwd dat het noodzakelijk zou zijn met enige
voorzichtigheid te werk te gaan, omdat ik vrij zeker wist dat hier brokken van zouden
komen, die onherstelbaar zijn. Van Mook viel toen bij met de opmerking, dat voor
hem het probleem uitermate eenvoudig is en liep daarop weg. Ik heb toen naar
schatting drie kwartier met Beel op de voorgalerij van het paleis buiten staan praten.
Ik heb daarbij de hele gedachtengang, zoals die is ontvouwd in een nota, die zij
morgenochtend krijgen, in het kort voor zijn neus gehouden, daarbij gememoreerd
de uitspraak van een tegenstander van de politiek van Van Mook, dat het wel een
buitengewoon onhandige zet zou zijn om, indien wij tot militaire actie moeten komen,
deze niet voor rekening van Van Mook uit te voeren2..
Hij wees natuurlijk op de enorme politieke spanningen in Nederland en de
moeilijkheden, die de K.V.P. hem bereidt. Dat mag juist zijn, maar ik meende dat
het antwoord gerechtvaardigd is, dat dan zou kunnen blijken dat Nederland niet in
staat is dit vraagstuk in Indonesië tot oplossing te brengen. Het was weer het gewone
liedje van de bezwaren tegen Van Mook, doch toen ik op zakelijke gegevens aandrong,
kwam het geval van Soekarno van 1945 weer voor den draad3. en op mijn vraag om
er een tweede voorbeeld naast te zetten, bleef hij het antwoord schuldig. Ik heb de
dictator-eigenschappen, die Drees op het oog heeft, bestreden en hem daarbij gezegd
dat de bezwaren van Lieftinck eigenlijk nauwelijks nog fatsoenlijk zijn. Lieftinck
heeft altijd kunnen weten dat in Augustus de zaak hier uitgeput zou zijn, met
uitzondering van het goud van de Javase Bank. Nu blijkt dit, bij nauwkeurig opmaken
van alle verplichtingen, twee à drie maanden eerder het geval te zijn. Ook in Nederland
zit er, zoals Drees Jr. mij vertelde, zeker eenzelfde speling in de nauwkeurigheid van
de bepaling van de deviezenvoorraad. Noch Van den Dries, noch Talma, noch
Posthuma, n.b. zijn eigen vertrouwens- en verbindingsmannen, hebben hem hierover
ingelicht. Dan zegt Beel wel, dat Talma een vergissing is geweest. Goed, maar
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die is dan voor rekening van Lieftinck en niet van Van Mook. Ik heb hem gezegd,
dat ik Meijnen persoonlijk natuurlijk zeer apprecieer, maar dat het de vraag is of hij
in een functie, waarvoor hij niet de minste voorbereiding heeft gehad, de aangewezen
man zou zijn onder deze uiterst moeilijke omstandigheden.
Ook de benoeming van Romme ben ik indirect te lijf gegaan. Ik heb nauwelijks
betoogd, dat Romme van deze materie ook niets weet en alleen dat hij zijn crediet
hier wat heeft verspeeld, althans bij iedereen, die pro-Linggadjati is, en dat het toch
een veel rationeler oplossing zou zijn, indien Beel binnenlandse zaken zou afstoten
en met Jonkman samen de zaak opknapte. Hij moet het immers toch al voor een groot
gedeelte doen. Ik heb in dit gesprek zelfs nauwelijks gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om zijn gevoel van eigenliefde te strelen. Ik meen dat dat niet nodig
is en dat men op nuchtere, zakelijke overwegingen voor deze oplossing kan pleiten.
Ook voor de buitenwereld vind ik dit de enig aanvaardbare figuur, nl. dat dit vraagstuk
zo belangrijk wordt geoordeeld, dat de minister-president hier zelf in klimt. Hij
vertelde mij dat ongeveer drie weken geleden dit ook in een ministerraad de
gedachtengang was geweest, maar dat in de laatste ministerraad van 28 April de zaak
weer anders was besloten. Ik heb ook in vrij bittere bewoordingen er op gewezen
hoe moeilijk het voor ons is alhier de Nederlandse politiek te representeren, indien
men ons van officiële zijde daar nooit met een enkel woord over inlicht. Welke
spanningen er in Nederland precies bestaan, wordt ons nooit medegedeeld, anders
dan in particuliere brieven en die worden dan eigenlijk nog als ongeoorloofde lekkage
beschouwd. Uit een uitbarsting van Huysmans op een volstrekt onredelijke manier
tegenover Weisglas1., moet ik dan blijkbaar afleiden hoeveel spanning er in de
ministerraad eigenlijk wel bestaat. Ik heb hem er ook op gewezen, dat mijn stellige
indruk is dat in Den Haag het inzicht in en de kennis van de feiten onvoldoende is.
De beschouwingen van Lieftinck over de aflossing van de troepen in zijn laatste
brief2. zijn daarvan een afschrikwekkend voorbeeld.
Ten slotte zei Beel, nadat ik hem ook ons idee inzake Meijnen als derde
commissaris-generaal had uiteengezet en gezegd, dat, indien hij moeite mocht hebben
om Meijnen hiertoe over te halen, ik
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dat dan toch persoonlijk wel eens zou willen proberen, dat er weliswaar besluiten
waren genomen, maar dat zij hier waren gekomen ook om te luisteren en ons te
vertellen hoe de zaken in Nederland lagen. Indien zij dan hier tot de conclusie mochten
komen, dat de zaak toch beter op een andere wijze zou zijn gediend, dan zouden die
besluiten zonder meer kunnen worden veranderd. Ik heb hem toen ook gezegd, dat
ik, mede met het oog hierop, het absoluut noodzakelijk vond mee terug te gaan naar
Holland, al is het maar voor twee weken. Ik acht het nl. absoluut noodzakelijk om
mijn eigen partijgenooten persoonlijk eens rustig de zaken uiteen te zetten en dat
niet over te laten aan Beel en Jonkman.
Hoe eigenaardig de zaken liggen, blijkt wel hieruit dat, toen ik in het begin van
het gesprek, op een ogenblik dat de spanning nog niet zo voelbaar was, de opmerking
maakte dat een reis van Van Mook naar Amerika met Lieftinck toch alleen zin zou
hebben, indien Van Mook geen ontslagen lt.G.G. was, Beel direct inviel met de
opmerking: ‘Wie zegt er, dat Van Mook naar Amerika gaat? Deze zaak wordt op het
ogenblik in Nederland voorbereid en de stappen in Amerika zullen worden gedaan,
wanneer wij terugkomen’. Ik vond ook dat weer een merkwaardig staaltje van de
wijze, waarop men in Holland onder elkaar zit te toveren en onze mening
eenvoudigweg niet eens vraagt.
Als voorbeeld ter illustratie zijner moeilijkheden, noemde Beel nog dat Van Poll
in de K.V.P. geen enkel crediet meer zou bezitten. Als dat waar is, vind ik dat ook
weer een merkwaardig staaltje van slecht begrip.

Vrijdag 9 Mei 1947, 8 uur
Gistermorgen van 10 tot 12 had het aangekondigde gesprek tussen de ministers en
Van Mook plaats. Van de inhoud heb ik niet veel gehoord, alleen dat Van Mook mij
na afloop door de telefoon zei dat het niet al te veel moeite zou kosten om de ministers
tot andere gedachten te brengen. Dat klonk dus nogal optimistisch, 's Middags hadden
wij niet bijzonder veel avonturen. Ik had een vrij lang gesprek met Bot, waaruit mij
wel duidelijk werd dat Jonkman de besluiten van de ministerraad van 28 April toch
inderdaad niet heeft meegedeeld en dat dientengevolge ook de medewerkers geloven,
dat er eigenlijk in wezen nog geen beslissing zou zijn gevallen. Ik heb hem duidelijk
gemaakt, dat wij het gevoel hebben dat wij compleet
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buiten alle overwegingen van de Nederlandse politiek worden gehouden en dat wij
ons soms niet kunnen onttrekken aan het idee, dat wij min of meer als een beter soort
koelies tot uitvoering van opdrachten worden behandeld. Hij kwam natuurlijk met
het verhaal, dat men in Den Haag het idee heeft dat ook wij onze gang gaan, doch
kon toen niet veel anders dan het geval van het West-Borneo-statuut produceren,
hoewel hij moest toegeven dat Den Haag daar nogal gelukkig over was.
Om vijf uur begon de conferentie van Van Poll en mij met de beide ministers.
Jonkman hield een lange redevoering, waarvoor hij de punten uitvoerig had
opgeschreven. Het was veel oude geschiedenis en beschouwingen, die mij bekend
waren. Een enkel punt wil ik er uit memoreren. Hij legde er de nadruk op, dat de
minister van overzeese gebiedsdelen in de moeilijke positie verkeerde dat hij in de
Kamer had te verantwoorden, hetgeen landvoogd plus een commissie-generaal voor
hem klaar maakten. De drang tot zelfstandigheid van handelen van de overzeese
gebiedsdelen, die al voor de oorlog was ontstaan en nu in versterkte mate tot gelding
kwam, was in strijd met de nog altijd voluit gehandhaafde verantwoordingsplicht
van de Nederlandse minister van overzeese gebiedsdelen aan het Nederlandse
parlement. Daarin kon men ten duidelijkste zien, dat de huidige staatsrechtelijke
structuur tot moeilijkheden aanleiding moet geven en eigenlijk in beginsel niet meer
werken kan. Toch moeten wij hiermee voorlopig verder. Daarna kwam natuurlijk
een schets van de moeilijkheden in de K.V.P. en werd grote waardering uitgesproken
voor de methode, waarop Romme zijn mensen mee kreeg. Jonkman meende en Beel
bevestigde dit, dat in de Partij van de Arbeid te sterk de gedachte leefde dat de
Indonesische politiek door haar moest worden gemaakt en, bij bespreking van de
geneeswijze voor de moeilijkheden van de huidige parlementaire situatie, verdedigde
het tweetal de eigenaardige stelling, dat de toestand ongezond zou blijven, zolang
Romme, de man, die toch eigenlijk over de beslissende stem beschikte, buiten het
Kabinet bleef en niet mede-verantwoordelijkheid voor de Indonesische politiek kreeg
te dragen. Grappig was dat Van Poll daarbij direct op de kast klom en zei deze stelling
volstrekt niet te kunnen onderschrijven. Nolens had een soortgelijke positie bezeten
en had er nooit naar getaald regeringsverantwoordelijkheid te dragen.
Ik moet eerlijk zeggen, dat ook ik dit pyramidale dwaasheid vind. Ik heb mij er
zelf nog niet over uitgelaten. Het is volkomen duidelijk
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dat dit niet principieel is, maar dat het uitsluitend om de persoon van Romme draait,
die ik hoe langer hoe meer als van een betrekkelijk twijfelachtige helderheid ga
beschouwen. Ik heb er schuchter op gewezen, dat, indien het hier tot oorlog mocht
komen, het ook wel eens zou kunnen zijn dat de leider van de fractie of de voorzitter
van de Partij van de Arbeid een niet onbelangrijk aandeel in dit hele spel zou kunnen
krijgen. Ik heb maar niet gezegd dat bij de Kabinetsformatie is afgesproken, dat de
portefeuille van overzeesche gebiedsdelen zou blijven in handen van de Partij van
de Arbeid1.. Ik vind dat onze partij zich eenvoudigweg in de hoek laat drukken,
wanneer men van deze afspraak afziet. Beel wees wel op het onbestuurbaar worden
van het land, wanneer deze combinatie van twee partijen sprong, maar dat weten de
Katholieken precies even goed als wij en, afgezien van het land, komt de K.V.P.
meer in de nesten, want dan wordt de heer Romme Kabinetsformateur en krijgt hij
de noodzakelijkheid om met Schouten en Tilanus samen te regeren. Onze partij is
volkomen gek, indien zij hier in loopt. Stel je voor, dat Romme in het Kabinet zat
en dat dan op een of andere wijze de zaak barstte, dan zou deze man buiten schot
zijn. Bovendien vergroot men daardoor heel sterk de kans, dat de zaak van onze kant
zou gaan barsten en dan zitten wij in de moeilijkheden.
Aan het eind van het verhaal, dat ruim anderhalf uur in beslag nam, heb ik
voorgesteld om de discussie over de personeelsbezetting, waarvan Jonkman wel
volledig mededeling had gedaan, te verschuiven tot het ogenblik, waarop wij eerst
een helder inzicht hadden gekregen in de toestand in dit land. Daarover ontspon zich
gedurende het gesprek eigenlijk nog wel een aardige discussie. Beel maakte de
opmerking dat wij Linggadjati toch nooit hadden mogen tekenen, indien wij op 25
Maart niet aan de uitvoerbaarheid hadden geloofd. Ik heb de heren toen nog eens
voor ogen gehaald het gesprek, dat ik met De Boer heb gehad in de vergadering van
de commissie-generaal, waarin ik hem heb toegegeven dat de omstandigheden de
strijd zeer hadden verzwaard, maar dat ik het gevecht aandurfde2.. Verder heb ik de
heren er op opmerkzaam gemaakt dat een van onze zeer krachtige argumenten was,
dat wij zonder de ondertekening van Linggadjati, volkomen afgezien van de
perspectieven van de uitvoerbaarheid, in de internationale wereld eenvoudig geen
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enkele status zouden bezitten, van waaruit wij, op welke manier dan ook, zouden
kunnen ageren. Ook deze overweging heeft bij mij zeer zwaar gegolden en ik heb
er de heren nog eens op gewezen, dat ik nooit tot de categorie van mensen heb
behoord, die een zeker blijmoedig optimisme over de gang van zaken hier aan den
dag hebben gelegd. Ik heb Beel alleen toegegeven, dat, indien deze laatste overweging
de enige zou zijn geweest op 25 Maart, ik een schijnheilige handeling zou hebben
verricht. Dat was toen niet het geval, ik had vertrouwen - en ook op dit ogenblik nog
wel wat, al is het minder - in de uitvoerbaarheid van Linggadjati. Bovendien hebben
wij ook vóór die tijd al gesteld, dat, zelfs indien het met de republiek niet mocht
gaan, Linggadjati toch het politiek programma van Nederland in Indonesië zal blijven.
Met dit voorstel om eerst de balans op te maken, de te bewandelen weg uit te stippelen
en pas daarna over de bezetting te spreken, waren de heren het eens, zodat wij
vanmorgen om 10 uur daarmede bij Van Mook een aanvang zullen gaan maken. Ik
heb dat ook voorgesteld, omdat ik deze gesplitste besprekingen niet lust. Dat was
ook een van de redenen, waarom ik betrekkelijk weinig heb teruggezegd.
Gisteravond was er een cocktailparty bij Spoor, waar ik Van Mook even sprak.
Hij maakte de opmerking, dat het wel eens zou kunnen zijn, dat de feiten de gedachten
van de beide ministers weer eens opnieuw vooruit zouden rennen. Hij had namelijk
de mededeling gekregen, dat de communistenleiders Alimin en Boengtomo
gisteravond op bezoek waren bij Sjahrir. Dit is een visite, die weinig goeds voorspelt.
Later hoorde ik van de procureur-generaal1., dat er ook nogal wat kwade jongens in
Batavia binnendringen. Ik heb dit verhaal aan Beel verteld tijdens deze receptie en
met hem afgesproken, dat wij vanmorgen om tien uur deze en dergelijke feiten in
onze beschouwing mede zullen betrekken.
Niet zonder humor was, dat mijn vrouw gisteravond, nadat zij uit de badkamer
kwam, de opmerking maakte: ‘Beel heeft zelfs de buitenblinden van alle ramen
dichtgemaakt!’
Merkwaardig was ook wel de opmerking van Jonkman, dat hij vond, dat wij in
het door Van Mook opgestelde en als nota van de commissie-generaal aan de ministers
aangeboden stuk zo weinig waren uitgegaan van Linggadjati en dat hij voor de tweede
keer nu verrast werd door het feit, dat wij ernstig met militair ingrijpen
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rekening houden, hetgeen in hun hoofd nog helemaal niet is opgekomen.
Vanmorgen van 10 tot 12 bespreking van de ministers met de commissie-generaal.
Mijn indruk in enkele woorden samenvattend, moet ik zeggen dat ik niet veel wijzer
ben geworden en hierover min of meer de smoor in heb. Ik heb een sterk vermoeden,
dat dit met Van Mook niet veel anders is. In ieder geval bevestigde hij mij, dat ook
hij geen stap verder is gekomen. Van Mook begon met een zeer korte uiteenzetting,
waarbij hij nog eens herhaalde dat wij op korte termijn tot beslissingen moeten komen
en dat, indien wij verzekerd zijn van de werkelijke onwil aan republikeinse kant om
Linggadjati bona fide uit te voeren, wij de plicht hebben om dit zo duidelijk mogelijk
op scherpe punten vast te stellen en dan deze situatie aan de Engelse en Amerikaanse
regeringen duidelijk te maken. Dit laatste is onvermijdelijk en dat had ook onlangs
Mrs. Lynch, de Amerikaanse medewerkster aan het Netherlands Information Bureau
in San Francisco, nog weer eens duidelijk gesteld bij haar bezoek alhier. Het is
noodzakelijk een paar van de grote leidende bladen te overtuigen en vooral de regering
zelf. Het is nu eenmaal onvermijdelijk, dat het Amerikaanse grote publiek tegenover
Nederland veel feller reageert dan tegenover Frankrijk. Vooral het links georienteerde
deel van de Amerikaanse pers, waarschijnlijk omdat in Frankrijk de communisten
een wezenlijk aandeel in het beleid hebben. Van Mook merkte terecht op dat de
huidige gang van zaken met de republiek ook repercussies geeft in Oost-Indonesië
en in Borneo, waaraan hij als curiositeit toevoegde dat in Makassar op het ogenblik
onze vriend Palar als trouble-maker optreedt en daarbij vertelt dat hij in nauw verband
met mij werkt, althans op een of andere wijze mijn naam gebruikt. Ik memoreerde
in de vergadering het telefoongesprek, dat ik met hem heb gehad en waarin ik hem
in dit opzicht een aantal zeer duidelijke dingen heb gezegd1.. Doch dat terzijde.
Daarna ontstond er een discussie over het voor de ministers onbegrijpelijke feit,
dat in de door Van Mook opgestelde nota, die wij hun hebben overhandigd, niet
eenvoudigweg is uitgegaan van Linggadjati als een feit, zodat ons probleem alleen
maar is om dat te realiseren, doch dat er opnieuw een discussie wordt gevoerd over
de principiële gedachtenlijn, die tot Linggadjati heeft geleid. Wij
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hebben toen met vereende krachten gepoogd de heren duidelijk te maken, dat het zo
eenvoudig niet lag. Er is nu eenmaal in dit land een groot aantal burgers en vooral
militairen, die zeker bereid zijn om Linggadjati te aanvaarden, maar dan in de eerste
plaats als handgreep om te komen tot een militaire actie, voor het geval Linggadjati
mislukt. Dezulken zitten op het ogenblik op het vinketouw. Zij hebben de mentaliteit
van de advocaat van kwade zaken, die het doet voorkomen alsof hij met vreugde een
bepaald object hanteert, dat hem in werkelijkheid met afschuw vervult, en dat voor
hem dan ook slechts het middel is in zijn strijd om tot zijn eigenlijke doel te geraken.
Daarbij komt de heel grote groep, die denkt daarna dan toch nog weer iets van het
oude te kunnen herstellen. Tegen deze mentaliteit botsen wij hier iedere keer op, ook
in de Indische regering. Het bleek duidelijk dat de ministers de betekenis van deze
gedachtengang niet begrepen en Van Poll merkte dan ook terecht op, dat wij niet de
regering van deze houding beschuldigden, maar dat het toch wel nuttig was dat de
ministers wisten uit welke sfeer onze gedachtenwereld oprijst en waarmee deze
eventueel in botsing komt. Met die opmerking was deze discussie van de kaart.
Op dit uitgangspunt van de royale uitwerking van Linggadjati kwam Jonkman met
een betoog, dat het noodzakelijk zou zijn, ook al in deze overgangstijd, als het ware
de facto in te stellen een soort Unie-raad en een federale raad. Dit zouden dan organen
zijn, aan welke men geen macht zou kunnen toekennen, omdat dit de jure onmogelijk
is, maar die volgens hem desondanks wel betekenis zouden kunnen hebben. Hij kon
mij de aantrekkelijkheid van deze gedachte voor de republiek niet helemaal duidelijk
maken. Van Poll voelde blijkbaar ook zoiets, want die kwam met de opmerking dat
de republiek zich in de allereerste plaats door onze militaire macht bedreigd voelt
en dat vermindering van de troepensterkte daarom een belangrijk punt was. Jonkman
kwam toen weer met het verwijt, dat wij dit punt niet zelf als eerste op de agenda
hadden gezet. Ik heb toen niet geantwoord dat wij indertijd in de ministerraad al op
onze kop hebben gekregen, omdat wij aan de mogelijkheid van troepenvermindering
hadden gedacht en in art. 16 ook hadden aanvaard1.. Er werd toen in de ministerraad
duidelijk gezegd, dat daar voorlopig geen sprake van kon zijn. Het is wel grappig,
dat je dan nu het verwijt te horen krijgt, dat wij niet begonnen zijn met in de eerste
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de beste vergadering van de delegaties dit punt aan de orde te stellen.
Daarna trachtte Van Mook de kern van de kwestie nog eens te poneren in de
opmerking, dat de republiek nu 20 maanden regering had gespeeld en dat wij haar
in deze overeenkomst een belangrijk stuk zelfstandigheid en vooral haar souvereiniteit
hadden ontnomen. Zij strijden er voor om niet onder te gaan, vandaar ook op het
ogenblik hun actie tegen de federatie. Jonkman maakte toen de opmerking, dat dat
natuurlijk hún eigen fout is, want dat zij dan hun handtekening niet onder Linggadjati
hadden moeten zetten. Dit is volkomen juist. Wij maakten daarop dan ook de
opmerking, dat dit feit alleen maar aantoont hoever de republiek in Linggadjati van
haar oorspronkelijke doelstelling is afgeweken. Jonkman zei, dat de gedachte van
de federatie eigenlijk in strijd is met de artikelen 3 en 41., die de mogelijkheid openen
om een unitarische staat te vormen. Het staat dus niet van te voren vast, dat er een
federatie zal ontstaan. Van Poll antwoordde, dat dit weliswaar zo is, maar dat er
begonnen wordt met te trachten de federatie tot stand te brengen krachtens artikel 2.
Daarnaast staat echter de vrijheid om, krachtens art. 3 of 4, het karakter van deze
federatie in de ene of in de andere richting te wijzigen.
Vervolgens maakte Jonkman nog de opmerking, dat er toch ook gewerkt moet
worden aan de voorbereiding van de grondwetten van federatie en van de unie. Er
zouden dus naast elkaar twee soorten van colleges moeten ontstaan, de door hem
genoemde federale en unieraden en deze commissies. Hij meende dit aan de
Indonesische delegatie in het vooruitzicht te moeten stellen, zo gauw daarover ook
bij hem zelf meer klaarheid van inzicht is ontstaan.
Tussen dit alles door en aan het einde speelde de vraag, welke kansen wij
Linggadjati geven. Uit het feit, dat wij zelf in deze bespreking af en toe duidelijk
lieten merken, dat wij er aan twijfelen of de grote massa van de Nederlanders wel in
staat is om het accoord bona fide uit te voeren, meende Jonkman het recht te kunnen
putten om te zeggen, dat dit feit het uiterst begrijpelijk maakte, dat het wantrouwen
in de republiek dan nog veel sterker zal moeten zijn. Immers, mij kennende, moest
hij in de zekerheid, dat een Oosterling dwars door mij heen kijkt, vaststellen dat
Sjahrir als het ware wantrouwen aan mijn wantrouwen zou ontlenen. Ik heb mij toen
betrek-
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kelijk gematigd uitgelaten en hem gezegd, dat mijn gesprekken met Sjahrir inderdaad
op menig punt een openhartig karakter hebben, maar dat ik dat precies over de andere
kant speel, nl. door te zeggen, dat mijn indruk is, dat de houding van de republiek
op dit ogenblik de positie van de overgebleven leden van de commissie-generaal en
van Van Mook zodanig ondergraaft, dat zij ons in de positie drijven het veld te moeten
ruimen en dat over te laten aan de oppositie. Indien dit zou gebeuren, dan is dit
practisch de schuld van de republiek. Jonkman vond dit kennelijk andere taal en was
het daar wel mee eens.
Bij het teruglopen naar paleis Rijswijk, na afloop van de vergadering, ben ik er
nog eens op terug gekomen en heb ik hem gezegd dat hij de fout maakt te geloven
dat ik, indien ik tegen Nederland spreek, dezelfde toon aansla als die ik tegen de
republiek gebruik. Het moet hem toch duidelijk zijn, dat zulks geenszins het geval
is. Bovendien heb ik daarbij de opmerking gemaakt, dat, naar ik meen, de door mij
gevolgde tactiek in ieder geval tot 15 Maart niet zonder resultaten is gebleven. Ik
ben van plan om over dit punt, dat inderdaad bij mij een enigszins gevoelig punt is,
omdat ik weet dat deze verhaaltjes lustig worden rondverteld, ook in mijn eigen
kring, eens met Jonkman te spreken. Ik wil daar nu haring of kuit van hebben en ik
wens dan ook aan de hand van de notulen aangetoond te hebben, waar dit precies
zit. Ik ben er van overtuigd dat het kletskoek is, maar ja, die is soms nog gevaarlijker
en giftiger dan feiten.
In dit hele betoog bleek telkens weer, dat de beide ministers Nederland veel te
sterk met zichzelf identificeren. Als zij zeggen, dat Nederland Linggadjati royaal en
loyaal wil uitvoeren, dan ben ik zo vrij om dat te ontkennen. De hele Nederlandse
gemeenschap hier, met slechts enkele uitzonderingen, is er eenvoudig niet toe in
staat1.. Daar geeft de practijk in Makassar toch wel een voorbeeld van. Wanneer ik
dan denk aan de schrijverij van een man als Zoetmulder in het Eindhovens Dagblad
en aan zovele andere provinciale Katholieke bladen, die toch kennelijk de stemming
van een grote massa van het volk weergeven, dan houd ik vol, dat niet de regering,
maar dat ík gelijk heb. Natuurlijk is er geen sprake van, dat hierin met veel
gemeenschappelijke inspanning geen wijziging kan worden gebracht, vooral als de
leiding van de republiek zich op hetzelfde standpunt plaatst als de Nederlandse
regering bij monde van Jonkman doet,
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maar vraagt men hoe vandaag de toestand is, dan zeg ik dat, afgezien van de
arbeidersmassa, die domweg niet vechten wil, ongeacht hun politieke kleur, de grote
massa van het Nederlandse volk eenvoudig reageert met te zeggen: ‘Dat land is van
ons, en hoort bij ons; wat is dat eigenlijk voor gezanik in Indië!’ Ik vind de mentaliteit
van Het Handelsblad daarvan een voortreffelijke representante. Bladen als De Tijd
en de N.R.C. horen tot de opvallende uitzonderingen. Nu is mijn enige fout hierin als men dat zo noemen wil - dat ik, als Sjahrir mij vraagt, wat dit voor geknoei rondom
Romme is en wanneer hij spreekt over de houding van Nederland, hem dan openhartig
toegeef, dat daar zeer bepaalde concrete moeilijkheden schuilen, maar dat het
inderdaad aan hem en de zijnen is om die te overwinnen1.. Aan beide kanten hebben
zij, die verantwoordelijkheid dragen tegenover het eigen volk, ook een grote
verantwoordelijkheid tegenover het volk van hun medespeler.
Ten slotte ontspon zich een discussie over de vraag of het wenselijk was de
voorgenomen reis van de delegatie naar Djocja2. door te laten gaan. Van Mook stelde
zeer helder, dat hij dit alleen doet, wanneer hij onderhands de zekerheid krijgt dat
de missie, die er nominaal naar toe gaat om de stichting van het verbindingskantoor3.
voor te bereiden, ook de mogelijkheid krijgt gesprekken te voeren met de leidende
persoonlijkheden van de republiek. Is voor dat laatste geen mogelijkheid aanwezig,
dan stuurt hij kwartiermakers, dus mensen van lagere rang. Over deze hele zaak is
enige twijfel ontstaan ten gevolge van het feit, dat Gani tegen Van Hoogstraten heeft
gezegd dat de delegatie, zoals die thans is samengesteld, volledige volmacht heeft
van Djocja. Ik hecht persoonlijk aan deze uitlating van Gani niet zoveel waarde, dat
ik het niet van de grootste betekenis zou vinden, dat mensen als Idenburg en Van
Hoogstraten in Djocja gaan praten. Jonkman voelde voor deze gedachte zeer duidelijk,
omdat ook hij overtuigd is van de psychologische betekenis van het contact. Typisch
was in dit verband ook, dat hij zijn verwondering en enigszins zijn ergernis er over
uitsprak, dat gisteravond bij de cocktailparty van Spoor te midden van de honderden
onze vrienden Abdoelkadir en Santoso de enige Indonesiërs waren. Hij acht dit terecht
een grote fout en wilde dit ook aan Spoor zeggen. Aan
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de andere kant steigerde Beel kennelijk tegen deze gedachte. Zij waren nu hier met
de economische adviseurs en was het daarom wel verstandig om Van Hoogstraten
naar Djocja te laten gaan? Ik had duidelijk het gevoel, dat er hier bij Beel ook allerlei
anti-republikeinse sentimenten onderdoor speelden. Zeer terecht merkte Jonkman
op, dat de ondertekening van Linggadjati van ons vergt, dat wij dergelijke dingen
nu ook bona fide uitvoeren en er ook niet tegen steigeren om Soekarno uit te nodigen
in Batavia te komen. In dit opzicht neemt Jonkman een zeer acceptabel standpunt
in.
Er is aan het slot van dit gesprek geen nieuwe afspraak geprojecteerd. Op een
ogenblik werd gezegd: ‘Dit was ter oriëntering’; de heren zouden hun gedachten
vormen, maar moesten ook eerst nog met allerlei andere mensen praten. Zoals
Jonkman dat dan kan zeggen: ‘Wij zijn natuurlijk eerst begonnen met onze kostbaarste
medewerkers’. Ondertussen bekroop bij dergelijke geluiden mij weer echt het idee,
dat het spel niet met ons gespeeld wordt als waarachtige medewerkers, maar over
ons hoofd heen. Er is dus geen afspraak gemaakt voor een verdere bespreking en wij
worden op geen enkele manier in het programma van de heren betrokken. Dat gaat
zelfs zo ver, dat de ontvangst van de Indonesische delegatie morgen uitsluitend
gebeurt door Beel en Jonkman en onze aanwezigheid daarbij niet op prijs wordt
gesteld. Ik denk, dat Sjahrir en zijn collega's dit nogal gek zullen vinden, zoals
trouwens wel meer mensen. Voor mij betekent dit alleen maar een consequente
doorvoering van het systeem, waarbij de heren er van uitgaan dat zij degenen zijn,
die het beleid maken. Zij willen daartoe ook naar ons luisteren, zoals zij misschien
luisteren naar Spoor en een ander. Wanneer het echter die kant uit gaat, dat de heren
hier allerlei besprekingen over militaire en andere onderwerpen gaan voeren buiten
de commissie-generaal om en ons aldus het crediet, dat wij in de Indische samenleving
nog hebben, ook laten verspelen, dan is het duidelijk, dat een dergelijk college verder
niet van de minste betekenis is. Ik zal daar dan, zij het ook na overleg met mijn
politieke-vriendenkring, de nodige consequenties uit trekken. Ik zal mij aan een
dergelijke devaluatie niet bloot stellen.
Misschien valt het nog mee, maar ik moet er bij zeggen dat ik niet optimistisch
ben, omdat ik dit volkomen in de lijn van Jonkman vind, die ik in dit opzicht nog
minder vertrouw dan Beel.
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22.30 uur
Vanmiddag, samen met Van Poll, ontvangen de heren Noor en Sedar van de
Zuid-Borneo-adviesraad. Zij gaven ons een schets van de politieke situatie aldaar,
welke nog altijd uiterst moeilijk is. Naast de non-coöperatoren is er nu een groep
gekomen, die eerst op de constituerende vergadering van de federatie haar standpunt
zal uiteenzetten en dan zal stemmen voor aansluiting bij de republiek. Verder is er
grote discussie over de vraag of de staat Borneo nu volgens Linggadjati moet worden
gesticht, ja of neen. Wij hebben daarop geantwoord dat wij beide, zowel de republiek
als Nederland, van het bestaan van de negara Kalimantan zijn uitgegaan en dat wij
dus in ieder geval geen van beide het recht hebben om het bestaan van deze staat te
verhinderen. Dit recht is slechts weggelegd voor de bevolking zelf. Verder waren er
weer anderen - en ik denk, dat zij dat zelf waren - die, op het standpunt van de staat
Borneo staande, meenden uit de combinatie van art. 2, waarin wij samenwerking
toezeggen voor de vorming van de Verenigde Staten, en art. 41., waarin gezegd wordt
dat die Verenigde Staten ook de staat Borneo zullen omvatten, de plicht voor
Nederland te kunnen afleiden om die staat Borneo nu te stichten. Wij hebben hun
uitgelegd, dat dit nooit de bedoeling is geweest. In dit gesprek brachten zij ten slotte
tot uitdrukking, dat het volgens hen nogal nuttig was om met de stichting van deze
negara Kalimantan niet veel haast te maken. Zij verwachten, dat de toekomstige
ontwikkeling de mensen vanzelf meer in de richting van bezinning op hun eigen
vrijheid zal voeren. Zij vroegen verder medewerking om een aantal thans in
republikeins gebied werkzame intellectuelen, die uit Borneo afkomstig zijn, terug te
laten gaan. Hoe minder van dit type er in de republiek is, hoe minder propaganda
voor de republiek vanuit Java zal worden gemaakt en zij spraken de verwachting uit,
dat deze mensen na enkele maanden waarschijnlijk wel op hun standpunt terecht
zouden komen. Bovendien, een paar republikeinen meer of minder kwam er toch
waarachtig ook niet op aan.
Verder meenden zij dat, hoezeer de daad van de stichting van de daerah estimewa2.
West-Borneo ook een voorlopige was, deze toch
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in Zuid-Borneo een ongunstige psychologische terugslag zou hebben, omdat deze
de argwaan tegen de Nederlanders versterkt. Wij hebben hun uiteengezet, dat het bij
West-Borneo argwaan is tegen de republikeinse krachten in Zuid- en Oost-Borneo,
die hen tot deze stap brachten, ten einde hun een voldoende zeggenschap over hun
eigen financiën te bezorgen.
Hierna kwam Sanders bij mij, die om zeven uur bij Van Mook was geweest en
daar een opgewekt verhaal kwijt was geraakt over zijn practische vorderingen met
de republiek. Hij heeft de laatste dagen geregeld besprekingen en vooral rijsttafels
en lunches gearrangeerd met de heren Bot en Friedericy enerzijds en een aantal
Indonesiërs anderzijds. Hij heeft ze verbaasd doen staan door de wijze, waarop hij
Boediardjo op een ogenblik buitengemeen ongezouten de waarheid heeft gezegd en
aan het schrikken heeft gebracht; de heren wisten helemaal niet, dat wij op een
zodanige voet met elkaar omgingen, dat het gerust kon elkaar aldus krachtdadig toe
te spreken, zonder dat er brokken van kwamen. Het tegendeel is een feit gebleken:
Sanders heeft gisteren en vandaag, zij het ook met veel moeite, heel aardige successen
bereikt. Hij is daarbij op gelukkige wijze geassisteerd door onze vriend Setyadjit,
onder-minister van verkeer, voorzitter van de Partij Boeroeh en vice-voorzitter van
het Sobsi1.. Dit is mijn oude vriend uit de Vrij Nederland-groep en medelid van de
Indonesische commissie uit de illegaliteit2.. Sanders meent, dat deze relatie tussen
hem en mij op het ogenblik nogal een zekere rente zal kunnen opbrengen. Setyadjit
is nl. in het probleem van de spoorweg Batavia-Bandoeng geklommen en dat blijkt
nu plotseling te zijn opgelost. Een paar slimme ideeën van Sanders hebben geholpen,
maar Setyadjit heeft die dan ook prompt tegenover kolonel Droog gehanteerd en die
was over deze voorstellen zeer verrukt.
Het lijkt er nu op, dat over een maand, nadat drie bruggen zullen zijn gerepareerd,
deze trein kan rijden. Zij krijgen dan een aantal trucks en Setyadjit, die vanavond bij
mij was, vroeg zeer nadrukkelijk om nu een aantal, hoeveel kwam er niet op aan,
b.v. 50 stuks, liefst vooruit te geven, want, zo zei hij, dan laat ik die door heel Java
rijden als propaganda voor de samenwerking, om aan de bevolking te tonen hoeveel
vertrouwen de Nederlanders op het ogenblik aan de republiek schenken door deze
dingen, die toch militair gebruikt
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kunnen worden, alvast te geven. Sanders heeft hem ook zover, dat hij zeer
waarschijnlijk op het Sobsi-congres een beroep zal doen op de Australische
dokwerkers om de boycot te beëindigen. Merkwaardig was, dat deze man, die op dit
congres hierover een verhaal moet houden, eigenlijk nog niet wist wat daarover
tussen de delegaties is verhandeld en om welke goederen het eigenlijk ging. Sanders
en Samkalden hadden deze paar dagen beiden weer de indruk opgedaan, dat het het
probleem ten slotte toch is om een zeker front te doorbreken en als zodanig blijven
zij ook grote waarde hechten aan de missie, die naar Djocja gaat en die waarschijnlijk
op 16 Mei zal vertrekken, omdat Soekarno op die datum van het Sobsi-congres
terugkeert.
Vanavond was Setyadjit bij mij en hebben wij over de algemene politieke toestand
gesproken. Hij ziet wel grote moeilijkheden, maar kwam er telkens op terug dat
ergens de zaak moest worden doorbroken en hij gaf mij toe, dat de moeilijkheden
aan beide kanten vrijwel symmetrisch gelegen zijn.
Wij kregen het ook nog even over de politieke kleur van de linker partijen. Ik
kwam in dit gesprek tot de conclusie, dat de socialistische partijen in dit land eigenlijk
alleen maar radicaler zijn, maar dat men zeker niet kan zeggen dat zij, wat hun
maatschappij-leer in de klassieke zin van het woord betreft, meer links-socialistisch
zijn. Hij meende dat zijn partij, de Partij Boeroeh, tussen de socialisten en de
communisten in staat en eigenlijk vergelijkbaar zou zijn met de linkervleugel van
de Labourparty. Gaat men daar dan echter op door, dan blijkt het dat het
gemeenschapsbezit van de productiemiddelen vrijwel uitsluitend betrekking heeft
op dat van de Westerse ondernemingen. Hier zijn dus maatschappij-leer en
nationalistische idee uitermate sterk vermengd. Dat is natuurlijk voor de Westerse
ondernemingen zonder meer een gevaar. Hij zag echter meer moeilijkheden in de
beheerders van de bedrijven dan in de eigenlijke arbeiderswereld. Indien men in die
bedrijven de hele sociale positie van vandaag onaangetast laat, dan zal men met de
arbeiders geen spektakel krijgen. Hij merkte op, dat het terugkeren van de
ondernemers op zichzelf geen moeilijkheid zou opleveren, doch dat die vooral zou
ontstaan, indien er ergens duidelijke wrijvingen optraden. Immers, dan zou iedereen
het gevoel hebben, dat het Nederlandse leger direct achter deze mensen zou staan.
Ik heb hem toen uiteengezet, dat het toch eigenlijk in een moderne staat zo zou
behoren te zijn, dat de republikeinse regering ook de rechten van niet-
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Indonesiërs en hun veiligheid volledig kan garanderen. Dan pas is deze staat
volwaardig te achten. Wij waren het er echter over eens, dat het de kunst zal zijn
over de overgangstoestand heen te komen.

Dinsdag, 13 Mei 1947, 9 uur
Het is jammer, dat ik er Zaterdag onmogelijk meer toe komen kon het een en ander
vast te leggen van mijn gesprekken van die dag. Zij waren belangrijk genoeg.
's Morgens twee uur gesproken met Hirschfeld. Eerst een gedachtenwisseling over
zijn zuiveringsgeval van 19461., waarvan Van Mook mij had gezegd dat Hirschfeld
mij dit kwalijk nam en dat dit een van de redenen zou zijn, waarom hij geen animo
zou bezitten om hier te komen2.. Ik geloof, dat dit gesprek wel heeft aangetoond dat
mijn houding in deze zaak in de eerste plaats geen persoonlijk karakter droeg en ik
heb hem verder duidelijk gemaakt, dat men onderscheid moet maken tussen het
algemene zuiveringsbeleid en de behandeling van de individuele gevallen. Het
zuiveringsbeleid maakte het psychologisch onmogelijk om hem door het voor dit
beleid verantwoordelijke college, zijnde de Ministerraad, vrijuit te laten gaan. Ik
beschouw het daarentegen in het geheel niet als een Kabinetséchec, zooals hij meende
dat wel het geval was, dat een hogere instantie, zijnde de Raad van State, hem ten
slotte vrijuit deed gaan, nadat achtereenvolgens twee zuiveringscommissies eerst
anders hadden beslist.
Belangrijker was daarna echter zijn verhaal over de wijze, waarop men van
gedachten had gewisseld over de missie Hirschfeld-Albarda. Aanvankelijk had men
geprobeerd hem hier naar toe te krijgen in de positie van vertegenwoordiger van
Huysmans en Lieftinck waarschijnlijk. Hirschfeld had dit echter geweigerd, omdat
hij daarachter voelde een soort afschuiven van de verantwoordelijkheid van het
Kabinet. Hij drukte het zo uit: indien wij zouden zijn gegaan, dan had het Kabinet
het gevoel gehad, dat men weer een aantal
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weken van een pijnlijke beslissing af was. Hij meende, dat men dat in geen geval
mocht doen. Dat was trouwens ook de hele teneur van ons gesprek. Ik heb hem
uiteengezet, dat wij hier moeten onderhandelen zonder dat de regering tot heden ooit
heeft gezegd welke het alternatief is, indien de onderhandelingen mislukken. De
strekking van elke telegrafische gedachtenwisseling is tot heden geweest, dat het
geweld daarvoor niet in aanmerking kwam. Zo wordt b.v. in CG 161., in antwoord
op ons CG 772. tertio, waarin wij de militaire weg als één van de mogelijkheden
hadden gesteld, gezegd: ‘Principieel bedoelen wij niet politiek accoord door geweld
te vestigen’. In CG 383. van 15 Maart wordt nog eens gezegd: ‘Tegen actie algemeen
karakter met verbreking bestand als bedoeld in Uw CG 784. bestaan overwegende
bezwaren’. Trouwens, Jonkman heeft het in de Eerste Kamer ook duidelijk gezegd
dat men niet langs militaire weg een politieke orde wenst te vestigen. Ik merkte
tegenover de heer Hirschfeld op, dat, zolang de regering mij geen alternatief aan de
hand doet, het een uiterst gevaarlijke sport is om een soort ultimatum aan de republiek
te stellen. Ik ben daartoe best bereid, maar dan moet mij eerst een stok worden
gegeven, waarmee ik ook inderdaad kan slaan. Men zal dan daartoe beslissingen
moeten nemen.
Wij hebben het ook nog even gehad over het feit, dat Nederland nu zo verbaasd
doet over de catastrophale financiële toestand en het gebrek aan kennis hiervan Van
Mook tracht aan te wrijven, maar dat dit toch eigenlijk onfatsoenlijk is. De minister
van financiën heeft hier constant vertegenwoordigers gehad, die tot alle vergaderingen
van de Deviezenraad toegang hadden, terwijl verder de commissie-generaal eind
Februari de bekende nota-Van Hoogstraten met alle gegevens er in aan de minister
heeft toegezonden. Hirschfeld heeft mij ook ronduit toegegeven, dat hij dit argument
niet steekhoudend vond. Bovendien stelde ik vast, dat verleden jaar al gezegd is, dat
het per 1 Augustus afgelopen zou zijn en aan het eind van het jaar, indien men de
halve goudvoorraad van de Javase Bank er nog bij wilde gebruiken. Het enige verschil
is dat nu blijkt dat het twee maanden eerder vast loopt. Dit verraadt een graad van
nauwkeurigheid in het deviezenbeheer, die waarschijnlijk niet veel kleiner is dan die
in Nederland, zoals mij uit mededelingen van Drees Jr. onlangs
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bleek. Bovendien merkte ik op, dat, wanneer het gaat over het verbruik van de
deviezen in het algemeen, het leger het meeste verslindt en dat, indien Van Mook
hiertegen practische maatregelen neemt, hij hiermede in Nederland waarschijnlijk
weinig steun zal ondervinden.
Ik had de indruk, dat er tussen ons geen belangrijke verschillen van inzicht
bestonden. Ik trachtte aan het eind van het gesprek Hirschfeld tot een uitspraak in
die richting te verleiden, maar deze uiterst voorzichtige man hield daarbij even de
boot af, doch constateerde wel dat wij het in ieder geval er roerend over eens waren,
dat de heren deze week beslist moeten komen tot een uitspraak over de weg, die zij
wensen te bewandelen, d.w.z. dat zij toegeven, dat het voor ons een onmogelijke
onderhandelingspositie is, indien er over het alternatief geen uitspraak bestaat. Aan
de andere kant heb ik hem de verzekering gegeven, dat, indien men ons het militaire
alternatief in handen speelt en ons de verantwoordelijkheid laat voor het moment
van hanteren, men er zeker van kan zijn dat dit slechts in het uiterste geval zal
geschieden, omdat ik het nog altijd als een ramp blijf beschouwen. Bovendien voelde
hij ook wel, dat het internationaal een verschil zou zijn of zulk een militair optreden
hier zou geschieden onder verantwoordelijkheid van Van Mook of van de oud-minister
van oorlog Meijnen.
Ik had na afloop van dit gesprek een uiterst bevredigende indruk. Hirschfeld is
een man van formaat en ik heb dan ook nog een begin van een poging gedaan om
hem er toe te brengen een of andere hoge functie in het economisch leven alhier te
aanvaarden. Wij zullen daar deze week het gesprek nog eens over voortzetten.
In aansluiting daarop had ik een discussie van een heel andere aard, nl. met onze
vriend Palar. Ik had op dat moment helaas nog niet de brief gelezen, die Soekawati
aan Van Mook heeft geschreven, waarin o.a. eigenlijk staat dat Palar de leiding heeft
van de republikeinse oppositie en dat het plan bestaat om hem als kabinetsformateur
aan te wijzen. Palar deed mij hetzelfde verhaal als hij ook al door de telefoon had
gedaan1., maar met de mededeling er bij dat zijn ervaring was, dat zelfs de
parlementsleden niet vrijuit durven te spreken. Ik merkte daartegenover op, dat mijn
indruk was dat het nogal schikte met de heren, indien ik als maatstaf aanleg hetgeen
zij inderdaad hebben beweerd. Nu gaat het daarbij in het bijzonder om de
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militaire maatregelen, die men blijkbaar toch wel in sterke mate vreest. Ik heb Palar
ronduit gezegd, dat hij op het ogenblik bij ons en bij verschillende mensen in Makassar
geldt als onrustzaaier No. 1. Hij verdedigde zich met het argument, dat hij nu eenmaal
in de noodzakelijkheid verkeerde om niet in het geheim te ageren, zodat iedereen
precies wist wat hij deed. Bovendien gebruikten allerlei mensen zijn parlementaire
ervaring en kwamen bij hem om advies, zelfs Tadjoedin Noor. Zo was het ook gegaan
met de motie van afkeuring: een groep republikeins gezinde afgevaardigden was bij
hem gekomen om advies over de vraag hoe men zoiets moest inrichten. Vandaar,
dat hij inderdaad deze motie mee heeft geredigeerd.
Ik kreeg uit dat hele gesprek toch wel de indruk, dat Palar gelijk heeft, wanneer
hij zegt dat hij geleidelijk aan in moeilijkheden komt. Deze man is nu eenmaal
republikeins, heeft bij ons in de Kamer altijd getracht zijn republikeinse standpunt
loyaal met het Nederlandse te verenigen, maar het schijnt hem hier in deze sfeer al
moeilijker te vallen. Later vertelde Van Mook mij, dat hij voor de eerste veertien
dagen de prioriteit van Palar op het vliegtuig heeft ingetrokken. Ik moet eerlijk
zeggen, dat ik deze maatregel niet zo onverstandig vind, noch tegenover
Oost-Indonesië noch tegenover Palar.
Daarna lunch bij Sanders met de heren Kupers, Suurhoff en Vijlbrief, die juist
waren gearriveerd, een zeer geanimeerde maaltijd, die mij van één tot vier in beslag
nam. Er waren twee leden van de fractie bij, die stom-verwonderd waren te horen
wat er op politiek gebied in Nederland blijkbaar aan de gang was. Zij voelden zich
compleet gegrepen. Ik heb niet onder stoelen of banken gestoken, dat ik meer en
meer het gevoel heb dat in deze materie de partij voor de K.V.P.-chantage is gezwicht.
Ditmaal hebben zij zich inzake de Indonesische politiek in het defensief laten dringen
en eigenlijk hun hoofdpositie prijs gegeven.
Aan de andere kant hebben Sanders en ik de heren ook opmerkzaam gemaakt op
de dreigende moeilijkheden met de republiek. Weliswaar was er Zaterdag het
lichtpunt, dat er in zake de spoorweg Batavia-Bandoeng nu, dank zij Setyadjit, zeer
snel een accoord was bereikt en dat er een duidelijk beeld is van het verschil in
mentaliteit tussen Djocja en Djakarta, maar helaas, in het bijzonder op economisch
gebied, overheerst Djocja de zaak. Ik heb er daarom op gewezen, dat zij goed zullen
doen op het Sobsi-congres de nodige
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voorzichtigheid in acht te nemen en niet al te enthousiast te doen. Ook over de
moeilijkheden inzake art. 141., waarin speciaal de Sobsi gemengd is, heb ik hen
ingelicht. Suurhoff meende terecht, dat, indien de republiek in staat is een redelijke
arbeidswetgeving tot stand te brengen, er in dit opzicht geen moeilijkheden behoefden
te bestaan, omdat dan ieder weet waar hij aan toe is. Wij hebben er ook op gewezen
dat de fundamentele moeilijkheid merkwaardigerwijze schuilt in punten, waarover
Linggadjati betrekkelijk geen twijfel open laat. Het federatieve karakter van het land
is daarin duidelijk genoeg gesteld. Toch gaat in wezen daar de strijd om.
Ik ben zeer nieuwsgierig met welke indrukken deze mensen van het Sobsi-congres
terugkeren. Men staat ook aan die kant voor het conflict inzake de buitenlandse
vertegenwoordiging, omdat zij aan de Sobsi aangeboden hebben een Indonesiër op
te nemen in de Nederlandse delegatie naar het congres van de internationale
arbeids-organisatie in Genève. Tot heden toe hebben de heren dat geweigerd. Hoe
Palar denkt, bleek nog wel even, toen Kupers hem er op het laatst bij haalde en hem
vroeg of hij eventueel bereid zou zijn in de Nederlandse delegatie plaats te nemen.
Palar wenste dit echter alleen dan te doen, wanneer hij daardoor niet in moeilijkheden
kwam met zijn republikeinse vrienden.
Daarna zou ik een telefoongesprek hebben met Vorrink. Ik had dat de vorige dag
aangevraagd en wel met het oog op de moeilijke positie van Palar en om te weten,
wat het partijbestuur eigenlijk met hem had afgesproken. Het gesprek kwam wat
later, over vijven, doch toen had Vorrink geen tijd meer - hij moest naar Amsterdam
- en kreeg ik Logemann aan de telefoon. Dit telefoongesprek met Logemann speelde
na het moment, waarop hij, zowel aan Van Mook als aan Samkalden en aan Sanders,
brieven had geschreven in dezelfde toon, nl. Van Mook is niet te houden, wij zijn in
het defensief gedrongen; onze mensen moeten, zoveel als toegelaten wordt, blijven
zitten, omdat een fundamentele wijziging in de politiek toch niet mogelijk is,
aangezien deze door de feiten wordt voorgeschreven. Ik kon mij deze gedachtengang
van een man als Logemann wel voorstellen en, wanneer ik dan in zijn briefjes
gisteravond zijn twijfel lees over de houding van de republiek, zijn ergernis over het
feit,
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dat er nog altijd evacué,s in het binnenland zitten, ook zijn twijfel over de vraag of
wij de onderhandelingen wel met voldoende hardheid voeren en of er tegenover onze
concessies ook wel één van republikeinse zijde staat, enz., dan kan ik mij niet aan
de indruk onttrekken, dat zelfs een man als Logemann de zaken niet precies meer
door heeft en dat, indien hij, die op het ogenblik in de partij de leidende en
verantwoordelijke man is voor de Indonesische politiek, zo redeneert, het er met de
strijdkracht van een stel ministers van de partij in het Kabinet, die denken, zoals ik
in deze bladzijden al eens meer heb gesignaleerd1., maar matig uitziet.
Ik heb even het geval Palar aangeraakt en de moeilijkheden daarmee getekend en
ben toen overgegaan op de algemene situatie en op het bezoek van de ministers. Ik
heb duidelijk gezegd, dat ik op dat moment nog geen vermoeden had van de plannen
van de heren. Er zou 's avonds een ontvangst zijn van de Indonesische delegatie
buiten onze aanwezigheid. Verder voeren de heren besprekingen per eigen
gelegenheid, zodat ik niet weet waar ik aan toe ben. Logemann vond dat nogal vreemd.
Toen ik hem aanviel over de besluiten van de ministerraad van 28 April, waarin onze
ministers door de knieën zijn gegaan, kwam het bekende verhaal dat men om der
wille van de zaak een crisis had vermeden. Ik heb daar door de telefoon al een vrij
felle aanval op gedaan en gezegd, dat ook bij de gang van zaken, zoals die nu is
uitgestippeld, de chaos onvermijdelijk wordt. Men rekent blijkbaar op het aanblijven
van Van Mook in overheidsdienst, maar daarin vergist men zich en, ondanks alle
praatjes, zal de hele wereld dit als een koerswijziging beschouwen. Ik heb er mijn
beklag over gedaan, dat wij volkomen in het duister tasten en dat slechte informatie
over hetgeen in de Nederlandse ministerraad speelt het voor ons uiterst moeilijk
maakt een rechtlijnig beleid te voeren. Logemann adviseerde deze klacht aan beide
heren tegelijk voor te leggen, omdat hij er niet zeker van is, dat, indien ik dit aan
Jonkman alleen zeg, een dergelijke opmerking niet in de put verdwijnt.
Ik moet zeggen, dat dit telefoongesprek op mij wel een enigszins verkwikkende
invloed had. Helaas is die weer weggenomen door de lezing van de akelige,
defaitistisch klinkende brieven, die Logemann vóór die tijd heeft geschreven2. en die
ik na die tijd hier heb gelezen. Tot op zekere hoogte was het jammer, dat ik deze
brieven nog niet
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kende, anders had ik ook door de telefoon de opvatting dat de feiten toch de koers
bepalen, meer dan de ideeën van de verschillende personen, als een grote vergissing
bestreden, omdat ook de vervanging van sommige personen in de serie der feiten
een zeer belangrijke plaats inneemt.
Er was van Amerikaanse zijde een nota overhandigd, die ook voor de republiek is
bestemd en waarin eigenlijk vrij ronduit gevraagd wordt hoe ver de zaak staat, waar
het op hangt en waarin wordt gesuggereerd om een voorlopige regeling te treffen.
Het is vrij duidelijk, dat deze nota aan een kant druk legt op de republiek, maar aan
de andere kant is hij toch ook voor ons niet onverdeeld prettig. Men was in de sfeer
van de Indische regering daarom tot de conclusie gekomen, dat het misschien gewenst
zou kunnen zijn, alvorens Gani een publicatie zou geven als antwoord op deze nota,
van onze zijde een officiële mededeling te doen over de onbevredigende gang van
zaken. Daarover was door Ursone en Boon aan een concept gedokterd, dat nogal
ingewikkeld was geworden. 's Avonds om negen uur hadden wij daarover een
bespreking bij Van Mook. Ik vond het stuk aanvankelijk veel te lang. Het was niet
noodzakelijk een overzicht te geven van alle misère, die in deze economische
onderhandelingen schuilt. Van Mook veranderde het concept van het stuk echter
zodanig, dat het voor ons allen aannemelijk werd. Er was ook voor gezorgd dat in
het stuk - hoewel behoorlijk scherp gesteld - de deur toch niet werd dichtgeslagen.
Zondag, terwijl wij in Pontianak waren, is dit geval gepubliceerd. Ik heb er daarna
nog weer een avontuur mee gehad en wel door een gesprek met Wansink, de
hoofdredacteur van Aneta. Deze had er blijkbaar wat van gehoord en trok toen tegen
mij in een gesprek een enigszins paniekachtig gezicht. Hij vroeg of het nu niet
wenselijk was, dat hij ten spoedigste terugkeerde naar Batavia. Ik heb hem toen
eenvoudig gezegd, dat er van een crisis nog geen sprake was en dat wij in dit
communiqué niet veel anders hadden gedaan dan even scherp te stellen op welke
punten, die essentieel zijn voor de samenwerking, wij het bepaald niet eens waren.
Ik voegde er aan toe, dat ik vertrouwde dat er verder nog wel over zou worden gepraat.
Bij mijn terugkomst uit Pontianak vond ik in de Aneta-berichten van Maandagmorgen
een soort persgesprek met mij over deze zaak vermeld. Ik vind dat van Wansink niet
prettig, want ik herinner mij helemaal niet, dat hij ook maar in het minst heeft
gevraagd of hij
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dit mocht publiceren. Ik had er nog bij gezegd, dat ik verwachtte, dat de heren op
een goede dag toch wel plat zouden gaan. Het mankeert er maar aan, dat ook dat in
de krant zou zijn gezet. Het bleek mij gisteren dat de heren op economische zaken
nogal ongelukkig waren over mijn uitlating, omdat zij dit een verzwakking vonden.
Ik heb de heren duidelijk gemaakt dat ik het als zodanig niet had bedoeld, maar dat,
nu het er eenmaal stond, ik er geen bezwaar tegen had. Er lopen immers al genoeg
geruchten, dat de zaak is vastgelopen en dat wij van plan zijn er maar op te slaan.
Naast elkaar deze geruchten en een beetje tegengif op mijn naam, lijkt mij helemaal
niet zo kwaad.
Zondagmorgen om 8 uur vertrokken wij van Priok per Catalina naar Pontianak, waar
Maandagochtend de ondertekening van het West-Borneo statuut zou plaats vinden.
Gisteren om half vijf zijn wij in Priok teruggekeerd. Dat zijn werkelijk een paar
uiterst prettige dagen geweest. De ministers met Van Poll en de tweede helft van het
gezelschap arriveerden Zondagmiddag. Wij logeerden in de woning van de resident,
Dr. v.d. Zwaal, waar de assistent-resident Van der Vliet en mevrouw van der Vliet
voor de honneurs zorgden. 's Avonds was er een groot avondfeest in de kraton van
sultan Hamid II, bebekend als onze vriend Max. Wij werden afgehaald door de
burgemeester van Pontianak met gevolg en door hen naar de steiger geleid om daar
plaats te nemen in de statieprauw van de sultan, die hij eens per jaar gebruikt om de
graven zijner voorouders te bezoeken. De prauw was fantastisch met vetpotjes verlicht
en werd door 12 roeiers voortbewogen. Van de steiger, die elektrisch geïllumineerd
was, was het een vijf minuten wandelen naar de kraton. Wij werden begeleid door
in Arabische en Maleise klederdracht getooide vrouwelijke familieleden van de
sultan. Zij liepen links en rechts van ons en droegen de rijkste sieraden. De kraton
zelf was eveneens sprookjesachtig verlicht.
In de ontvangstzaal recipieerden de heer en mevrouw Van Mook, de ministers,
Van Poll en ik. Een eindeloze rij mensen van allerlei landaard en een half uur handjes
geven. Daarna zetten de officiële personen zich in een grote kring. Dat was een beetje
saai, maar ik brak er af en toe nog wel eens uit om met wat mensen te gaan praten.
Afgezien van gesprekken met mij bekende personen, zoals de land-meter Goinga en
een paar oud-kampgenoten, valt hier te vermelden een gesprek met een inspecteur
van financiën, de heer Hakker, een

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

523
sociaal-democraat en oud-leerling op politiek gebied van J.E. Stokvis, een aardige
en m.i. goede figuur, die mij opmerkzaam maakte op een aantal nogal zwakke kanten
in de hele gang van zaken. Hij waarschuwde nadrukkelijk voor zekere neigingen van
onze vriend Max, die de goede dingen der aarde, waaronder weelde en vrouwen, al
te zeer bemint. Aanvankelijk voelde hij voor het sultanaat niet veel, maar streeft nu
kennelijk naar een hogere functie, liefst president van de staat Kalimantan. Volgens
de heer Hakker komt hij daar zeker niet voor in aanmerking. In de eerste plaats is
hij te luchthartig, een slecht mohammedaan, die bovendien met een blanke vrouw is
getrouwd. De heer Hakker maakte ook opmerkzaam op het feit, dat de procedure bij
de aanneming van het statuut door de West-Borneo-Raad te overrompelend is geweest
en dat verschillende mensen ten slotte blanco hebben gestemd en alleen onder zijn
pressie en onder indruk van de opmerking, dat een democraat ook in de minderheid
kan zijn, in de West-Borneo-Raad zijn gebleven. Volgens hem kan deze Raad eigenlijk
ook niet doorgaan voor een zuiver gekozen college. Hij was het echter wel met mij
eens, dat het in dit opzicht bij de republiek zeker niet achter staat. In een gesprek
met de twee Nederlandse leden van de West-Borneo-Raad, waaronder de houtvester
Van Zijll de Jong, kwam de vraag naar voren om de sultan nog eens op het hart te
drukken, dat hij er vooral voor moest zorgen het peil niet al te hoog op te trekken en
de afstand tot het begrip staat voldoende in acht te nemen.
Dit avondfeest was een typische mengeling van Oosterse verschijningsvormen en
een Westers bal. Als merkwaardigheid vermeld ik nog de aanwezigheid van twee
van de vijf vrouwen van de door de Jappen vermoorde vader van Max, waaronder
zijn eigen moeder.
Nadat de volgende morgen gedurende ruim een uur races van prauwen op de kleine
Kapoeas hadden plaats gevonden, was om 10 uur de ondertekening van het statuut.
In het laatste nummer van de race kwamen twee prauwen met ieder 36 roeiers tegen
elkaar uit, de roeiers in kleurige baadjes gekleed, hetgeen op zichzelf al een prachtig
schouwspel was.
De ondertekening verliep goed. Ik had de vorige dag afgesproken met Van Mook,
dat hij de toespraak zou houden. Met het oog op de aanwezigheid van de ministers
leek mij dat beter, omdat hij erkend de hoogste in dit land is. Ik moet zeggen, hij had
er in een uurtje dicteren op Zondagmiddag een voortreffelijke toespraak van gemaakt.
Er was een klein incident; toen de heer Oevaang Oeraai, het
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Dajakse lid van de West-Borneo-raad, terwijl wij bezig waren met ondertekenen,
opstond en een toespraak wilde houden, was het noodzakelijk hem te beduiden dat
dit eigenlijk niet ging. Daarna was de pers er natuurlijk uitermate happig op om te
weten te komen, wat de man had willen zeggen, maar de republiek kon daar
onmogelijk een rel uit maken, want hij had willen betogen dat de Dajaks eigenlijk
een afzonderlijk statuut willen en dan direct onder de Koningin.
Gisteravond thuiskomend, werden wij door het Dagblad verrast met de mededeling,
dat de heer Boelhouwer, propagandist van het Nationaal Reveil1., op een vergadering
in Den Haag aan de wereld mededeling heeft gedaan van de besluiten van de
ministerraad van 28 April, compleet en wel, en er nog aan heeft toegevoegd dat dit
betekende, dat de regeringspolitiek zich geleidelijk van Linggadjati zou distantiëren.
Het resultaat was, dat Van Mook nu volkomen op de kast was en slechts ruimte liet
voor twee mogelijkheden, nl. dit wordt óf tegengesproken, óf ik vraag onmiddellijk
mijn ontslag aan en draag de lopende zaken aan Idenburg over om mij voor de rest
van de tijd te wijden aan de acte van overdracht. Hij wenste een bespreking met de
beide ministers en stelde er prijs op, indien ook Van Poll en ik daarbij zouden zijn
als getuigen. Ik meende dat dit laatste wel juist was, niet zozeer om als getuige op
te treden, maar ook om de scherpe kanten, indien zulks nog mogelijk zou zijn,
enigszins af te vijlen.
Ik telefoneerde met Beel, die accoord ging met deze bespreking op half tien
vandaag.
Daarna had ik 's avonds nog een gesprek met Sanders, Samkalden en De Visser
over de gehele situatie. Zij kwamen tot de conclusie dat het, met het oog op de situatie
in de partij, noodzakelijk zal zijn dat wij met elkander, zoals wij daar zaten, naar
Nederland zouden gaan. Zou er dan door de gang van zaken besloten kunnen worden
dat ik weer terug zou keren, dan verklaarden zij zich alle drie bereid om nog voor
enige tijd mee te gaan. In het omgekeerde geval wilden ook zij wat anders gaan doen,
in ieder geval Sanders en Samkalden.

Dinsdag 13 Mei 1947, 22.30 uur
Vanmorgen heeft dan in de kamer van Beel de bespreking plaats gehad over het
geval der publicatie en de opvolging van Van Mook.
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Van Mook heeft het direct scherp gesteld en gezegd, dat deze positie voor ons
onhoudbaar is en dat er een duidelijke verklaring van de zijde van de regering dient
te komen en dat hij anders onmiddellijk zijn ontslag indient. Met deze
probleemstelling waren beide heren het gelukkig direct eens; zij begrepen dat de
positie van de landvoogd op deze wijze volmaakt onmogelijk is geworden.
Bij de discussie over de gang van zaken kwam nog weer het verhaal naar boven,
dat Van Mook zelf zijn ontslag enige keren heeft aangekondigd1.. Hetgeen gebeurd
is, zou eigenlijk niet veel anders zijn geweest dan het trekken van de consequenties
uit deze situatie. Terecht is Van Mook hier bovenop gesprongen. Hij heeft nl. een
scherp onderscheid gemaakt tussen zijn motivering, nl. zijn lange diensttijd en daaruit
voortvloeiende vermoeidheid, die hem er toe bracht om, indien het accoord zou zijn
gesloten, rust te nemen en het argument, dat op het ogenblik in Nederland speelt, nl.
dat men geen vertrouwen heeft in de persoon van de landvoogd en dat hij deswege
moet verdwijnen. Verder heeft hij er terecht op gewezen dat, indien deze laatste
motivering niet wordt herroepen, hij voor de zaak van Indonesië in Amerika
onbruikbaar is geworden.
Mijn indruk was, dat Beel en Jonkman met dit betoog niet veel raad wisten. De
teneur van de hele discussie was ten slotte niet onwelwillend en ik moet zeggen dat
het mij, wat dit betreft, is meegevallen. Dat kwam ook omdat van weerskanten de
zaak niet direct op de spits werd gedreven. Weliswaar stelde Van Mook het scherp,
maar de ministers gaven direct toe dat zij tot een bevredigende verklaring bereid
waren. Dat voerde Van Mook aanstonds terug in de sfeer van het zakelijke. De
discussie liep daarna hoofdzakelijk over het tijdsprobleem. Ik heb aan de heren mijn
idee aan de hand gedaan, nl. om Meijnen te benoemen als derde lid in de
commissie-generaal, ten einde hem de beste gelegenheid te geven zich in te werken.
Daarna kan er altijd nog worden beslist of hij in die kwaliteit met het algemeen
bestuur wordt belast, of dat hij wordt benoemd tot lt.-gouverneur-generaal. Van
Mook heeft sterk gepleit voor de eerste oplossing, vooral nog in een bespreking, die
wij vanmiddag om zes uur hadden. Wij zullen zeker op dit punt nog terugkomen en
aan deze lijn vasthouden. Jonkman merkte later op, dat dit denkbeeld inzake Meijnen
eigenlijk meer een kwestie van uitvoering was. Hij wees dus deze procedure blijkbaar
niet af. Zij gaven verder toe,
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dat ook voor de ministerraad het betoog van Van Poll, dat, indien er hier in dit land
moet worden geslagen, dit het allerbeste kan geschieden voor de verantwoordelijkheid
van het driemanschap, dat thans de tot heden toe gevoerde politiek heeft gemaakt,
zonder twijfel een novum zal zijn, dat tot nadenken stemt. Verder betoogde ik, dat
het voor de beide ministers zeer veel gemakkelijker zou zijn een bepaalde
personeelspolitiek te verdedigen, indien men het eerst eens was geworden over de
te volgen tactiek tegenover de republiek in het algemeen - en daar ging Beel direct
op in. Indien wij met ons vijven in dit opzicht tot een bevredigend resultaat komen,
dat vertrouwen kan wekken, dan zal men in Nederland ook gemakkelijker zwichten
voor de argumenten, die wij aanvoeren tegen de besluiten van 28 April.
Behalve dat deze ochtendbespreking voerde tot het besluit om door Jonkman een
communiqué te doen ontwerpen, leidde deze laatste gedachtengang tot de uiterst
belangrijke beslissing, dat wij gezamenlijk met deskundigen een reeks besprekingen
zullen voeren over de gehele situatie. Van Mook zal vanmiddag een korte nota
opstellen, waarin een aantal onderwerpen wordt opgesomd, waarover wij dan
vanavond om zes uur zouden spreken, benevens over het ontwerp-communiqué.
Deze gang van zaken acht ik een grote verbetering en brengt met zich mede, dat
wij nu inderdaad bij de vorming van het beleid alhier op redelijke wijze worden
betrokken en dat er dus inderdaad ook van overleg tussen de ministers en ons sprake
is. Hiermede is een belangrijke stap op de goede weg gezet. Ik ben er vanmorgen
niet achter gekomen, of de heren dit altijd van plan zijn geweest of dat de discussie
van vanmorgen hierin, als het ware vanzelf, is uitgemond.
Vanavond van zes tot half acht hebben wij de bewuste bespreking gevoerd. Het
communiqué, dat zij Den Haag wilden seinen ter publicatie alhier, ziet er wel goed
uit. Over Romme wordt niet gesproken; over het ontslag van Van Mook wordt gezegd,
dat hij dit nog niet heeft aangevraagd, omdat, ondanks de ondertekening van
Linggadjati, de moeilijkheden daartoe nog geen mogelijkheden bieden en dat het
tijdstip van deze ontslagaanvrage door hem nader met de regering zal worden
overlegd. Verder wordt wel gezegd dat er overleg met Meijnen plaats vindt. Dat is
dus weer bevredigend geregeld. Mijn enige vrees is, dat Den Haag in die tussentijd
hier weer dwars tussendoor komt.
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Daarna begon de bespreking over de nota van Van Mook. Ik vond deze niet helemaal
aan de bedoeling beantwoorden en de verschillende punten een beetje door elkaar
en wat weinig exact omschreven, althans gedeeltelijk. Meer was echter ook niet van
hem te vergen, omdat hij dit geval in zeer korte tijd in elkaar had moeten draaien.
Vanzelf lokte deze programmaopstelling discussie over de materie zelve uit. Het was
duidelijk, dat Beel regelrecht wil aansturen op de vraag of de republiek nu eigenlijk
tot samenwerking bereid is, ja dan neen. Hij toonde zich weer geïnteresseerd voor
de vraag op welke punten de republiek Linggadjati regelrecht verkracht. Ik heb toen
getracht hem duidelijk te maken dat dit een gevaarlijke redenering is, omdat men
telkens slechts een momentopname heeft. Juist in de week, dat de heren hier kwamen,
hadden wij een zeer slechte indruk. Het is echter zeer goed mogelijk, dat, indien Van
Hoogstraten naar Djocja gaat met een club en daar met Hatta en anderen spreekt, de
zaak weer een heel ander gezicht krijgt. Indien de militaire samenwerking door de
republiek wordt aanvaard, op de wijze zoals door ons geprojecteerd, dan zal ook dat
een enorme invloed hebben op de hele gang van zaken. Men dient dus aan de ene
kant met zijn oordeel voorzichtig te zijn en niet te gauw te zeggen, dat men een bewijs
te pakken heeft, terwijl men aan de andere kant, met het oog op onze positie, ook
weer niet eeuwigdurend kan blijven praten. Wij waren het er echter wel over eens
in deze discussies van vandaag, dat over vier maanden de hele zaak er belangrijk
anders uit zal moeten zien en dan de beslissing eigenlijk moet zijn gevallen. Deze
periode heb ik ook zowat bedoeld voor het nog aanblijven van Van Mook.
Ook kwam even ter sprake de vorming van de Federale Raad, zoals Jonkman die
noemde, en die liever volledig Federale ministerraad zal moeten worden genoemd.
Wij waren het er over eens dat wij in deze dagen toch ook moeten komen tot een
conceptie van federale en unie-organen, opdat wij aan de republiek een totaal schema
ter overdenking kunnen aanbieden. Nu zit er nog te vaak het vermoeden in, dat wij
niet van plan zijn de eigenlijke federatie te stichten, maar op Oost-Indonesië en de
staat Borneo te blijven zitten, waardoor wij als het ware een verlicht koloniaal regiem
op een verkleind gebied zouden kunnen blijven handhaven. Ik geloof dat deze
achterdocht bij de republiek aanwezig is en men daaruit voor een deel hun tactiek
van de laatste weken moet verklaren. Het is niet onmogelijk, dat de gedachtengang
van Jonkman in dit op-
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zicht vruchtbaar kan werken. Het zal echter nodig zijn, dat wij de mensen dan ook
iets duidelijks laten zien. Wij hebben ook weer gepleit voor de instelling van nieuwe
organen en het laten vallen van oude. Dat betoog paste bij het laten vervallen van de
functie van gouverneur-generaal en van lt.-G.G. Jonkman begon ten minste niet met
dit regelrecht te bestrijden.
Op de wandeling naar en van Van Mook hebben Jonkman en ik nog even een discussie
gehad over de vraag, waar en wanneer hij zou hebben gezegd dat de regering geen
militair geweld zou gebruiken om politieke doeleinden na te streven. Ik heb dat
vanavond nog eens nagekeken en hem de telegrammen opgenoemd, die ik ook op
blz. 3301. heb gememoreerd. Volgens Jonkman betekent dit echter niet anders dan
dat men niet bereid zou zijn het politiek accoord met militaire middelen tot stand te
brengen. Ik heb hem er echter opmerkzaam op gemaakt, dat de redactie in CG 38
daar weinig aanleiding toe geeft. Bovendien, wanneer wij op het ogenblik militair
geweld zouden gebruiken om b.v. het centrale economische beheer van dit land af
te dwingen, dan gaat het ten slotte toch om politieke doeleinden. Ik vind daarom het
verschil, dat hij nu zo scherp maakt, bepaald overdreven en acht in dit opzicht een
duidelijke verklaring niet overbodig. Ik heb het er vanavond na afloop door de telefoon
nog even met hem over gehad en gezegd dat ik ook tegen Hirschfeld had opgemerkt2.,
dat, zo lang de regering ons geen alternatief aan de hand doet, het eigenlijk vrijwel
onmogelijk is aan de republiek op welk gebied dan ook een ultimatum te stellen. Ik
zei vanavond ook tegen hem3. nog eens uitdrukkelijk, dat, indien men aan dit
driemanschap de handen vrij zou geven, men er zeker van kon zijn dat wij niet tot
de militaire weg zouden overgaan, zolang wij niet zeker waren dat er langs andere
weg geen resultaat zou zijn te bereiken, doch dat het voor ons bij de onderhandelingen
als het ware van onschatbare morele waarde was te weten, dat wij in het uiterste
geval toch inderdaad een ultimatum zouden kunnen stellen, zonder dat wij daarmee
later in het gedrang zouden komen. Hij meende dat dit rustig zo kon worden gesteld.
Natuurlijk zullen de komende besprekingen nog ruimschoots aanleiding geven hierop
terug te komen.
Vanavond is besloten, dat wij morgenochtend om half tien eerst
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zullen vergaderen met alle financiële deskundigen om nog eens precies te weten,
waar wij staan, en verder om onze houding tegenover de republiek te bepalen.
Vanavond vertelde Sanders dat vanmiddag op het gemeenschappelijk secretariaat
een thee plaats had gevonden, waaraan Gani en zijn verschillende medewerkers,
benevens die van financiën, met de heren Albarda en Hirschfeld hebben deelgenomen.
Dat was op zichzelf goed verlopen, zonder dat het wat anders was dan society. Daarna
moeten maar eens zakelijke besprekingen tussen deze heren plaats vinden. Wel was
het weer merkwaardig, dat Sanders er aan te pas moest komen om deze thee te
arrangeren. Hirschfeld en Albarda hadden er aanvankelijk eigenlijk niet veel zin in.
Vanmiddag heeft Sanders Hirschfeld per telefoon overgehaald. Ik memoreer daaruit
nog een bijzonderheid. Sanders haalde het gemenigheidje uit om het te laten
voorkomen alsof hij niet beter wist dan dat Hirschfeld en Albarda ook bij de thee
van de ministers waren geweest, waarop deze de Indonesische delegatie hadden
ontvangen. Hierop viel Hirschfeld nogal rauw uit en maakte de opmerking dat de
ministers dat blijkbaar niet noodzakelijk hadden gevonden. Ik vind dat ook wel gek,
omdat Friedericy, Bot en Six er wel bij aanwezig zijn geweest. Hirschfeld beklaagde
zich daarom over de werkwijze van de ministers en ook er over dat Van Mook te
weinig notitie van de heren nam. Ik zal het Van Mook morgen even zeggen en zelf
Hirschfeld morgen nog eens uitnodigen. Wij moeten voorkomen dat, zoals Sanders
zei, uit deze heren een nieuwe combinatie Posthuma-Verzijl groeit.

Woensdag 14 Mei 1947, 16 uur
In aansluiting aan het bovenstaande is niet zonder humor, dat Roosenburg mij
vanmorgen vertelde dat Hirschfeld gisteravond in de Harmonie1. nogal luidruchtig
was, om niet te zeggen zat, en daarbij met zoveel nadruk sprak dat verschillenden,
die in zijn nabijheid zaten, konden horen hoe hij het nog te kwaad had over zijn
zuivering en dat hij mij dat nooit vergaf. Toen vanmorgen aan het eind van de
vergadering Van Mook, met het oog op de geheimhouding, de opmerking maakte
dat het niet gewenst was dat de heren over het
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hier besprokene thuis of op het kantoor of in de Harmonie gesprekken voerden, kon
ik dan ook niet nalaten te zeggen dat ik deze laatste plaats verreweg de gevaarlijkste
vond, omdat de mensen daar niet altijd weten wat zij zeggen.
Vanmorgen is dan de eerste grote vergadering met de ministers geweest1.. Hierbij
waren de economische gezichtspunten het eerst aan de orde, zodat aanwezig waren
Hirschfeld, Albarda, De Villeneuve, Van Hoogstraten, Ursone, Idenburg, Koets, Van
Poll en ik, met Sanders en Weisglas als secretarissen. Aangezien van deze vergadering
notulen worden gemaakt, zal ik mij tot enkele hoofdpunten en hoofdindrukken
beperken. Van Mook presideerde, zulks in overleg met Beel, en hij gaf direct het
woord aan een van de economische heren, Van Hoogstraten of Hirschfeld, waarop
laatstgenoemde een betoog afstak. Dit betoog kwam er op neer, dat men op het
ogenblik met betrekking tot de deviezen met de dollars zowat quitte speelt en met
de ponden reeds beneden nul staat. Zijn opvatting was dat er eigenlijk voor een reis
naar Amerika geen tijd meer was en dat men direct tot maatregelen moest overgaan.
Hij werd daarin later geassisteerd door Albarda. Zij hadden uitgerekend dat, wanneer
men Java militair, zoals zij het noemden, zou open leggen, er zeer voorzichtig geschat
300 millioen beschikbaar zou komen, terwijl men er 200 millioen aan goederen boven
het importvolume, dat thans is geraamd, voor de rest van het jaar in zou moeten
stoppen. Het tekort zou dus door deze operatie met 100 millioen worden verkleind.
Het grote voordeel achtten zij echter het perspectief, dat daardoor ontstaat.
Beel stelde weer de vraag of er een mogelijkheid voor principiële overeenstemming
aanwezig is en suggereerde in deze vraag zelf, dat hij meende dat zulks niet het geval
is. Onder dat teken stond eigenlijk de hele vergadering. Van Hoogstraten zette nog
eens uiteen dat het volgens hem de republiek er om ging de federatie, althans
voorlopig, buiten beschouwing te laten en zich er toe te bepalen de republiek naar
binnen en naar buiten als staat volkomen op te tuigen. Ik heb toen betoogd, dat dit
ook de indruk van andere zijde is: aan republikeinse kant vertrouwt men eenvoudig
niet, dat wij inderdaad bereid zijn bona fide onze medewerking te geven tot de
stichting van
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de Verenigde Staten. Men vermoedt dat wij, door middel van Oost-Indonesië en
Borneo, de hand willen houden op een belangrijk gedeelte van Nederlands-Indië en
misschien zelfs wel op de duur ons daar in hoofdzaak op concentreren. Men ziet van
onze kant op dit ogenblik eigenlijk alleen pogingen om het centrale gezag op te
bouwen, althans in onze eigen handen te houden. Ik sloot mij aan bij het betoog van
Jonkman, die met zijn Federale Raad voor den draad kwam en meende dat men
tegelijkertijd ook in de vorm van een de facto regerende ministerraad van de federatie
deze federatie voor de republiek aanvaardbaar moet maken. Van Hoogstraten had
dit in de discussie ingeleid door de mededeling dat Gani gezegd had er heel anders
tegenover te staan, indien wij bereid waren mee te werken aan de vorming van een
interim-regering. Daar verstaan de heren dan natuurlijk een regeering van Indonesiërs
onder op de wijze, zoals dit in India is geschied. Het bezwaar hiertegen was natuurlijk,
dat ook dat teveel tijd kost; wij dienen eerder beslissingen te hebben.
Van Poll had vanmorgen helaas een ongelukkige ochtend en hield een
allerellendigst betoog om te zeggen, dat Gani toch nog misschien niet eens tegen
Linggadjati zondigde, wanneer hij probeerde deze centrale organen buiten boord te
houden. Wij hebben Van Poll er toen in koor op moeten wijzen, dat Linggadjati de
uiteindelijke beslissingsbevoegdheid van de centrale regering, i.c. de landvoogd,
onaangetast laat. Daartegen zondigen de heren in ieder geval in het groot. Ik vond
het nogal beroerd, want ook een slechte beurt van Van Poll, die anders vaak zo
voortreffelijk en scherpzinnig is, verlaagt natuurlijk het prestige van de
commissie-generaal en geeft ten onrechte de bezoekers de indruk, dat Van Poll toch
inderdaad door Van Mook en mij in onze zak wordt gestoken, hetgeen devaluatie
van de commissie-generaal als zodanig betekent.
Opmerking verdient ook, dat er een discussie ontstond over de wenselijkheid van
de reis naar Amerika. Albarda bestreed de waarschijnlijkheid, dat wij in Amerika
een politiek crediet zouden kunnen krijgen. Een geval als Turkije en Griekenland,
dat zoveel sterker lag voor Amerika, had tijden geduurd. Zo lang zouden wij niet
kunnen wachten. Daaruit ontspon zich een gesprek over de vraag of men Amerika
te voren in een zeker militair optreden zou moeten kennen, ja of neen. Van de zijde
van Elink Schuurman en Boon, die ook aanwezig waren, werd toen de opmerking
gemaakt dat het wel eens zou kunnen zijn dat Amerika er van te voren liever niet in
zou worden gekend. Albarda verkondigde de stelling, dat Amerika graag
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zou zien dat wij nu maar orde en rust zouden herstellen en daardoor dit land weer
toegankelijk maken. Ik heb hem toen een tirade uit een telegram van Van Boetzelaer
aan Beel voorgelezen, dat de heren nog niet kenden en waar precies het omgekeerde
in stond. Ik had hem echter eerst gevraagd of hij bepaalde gronden had voor deze
stelling. Nadat ik hem dit had voorgelezen, heb ik de opmerking gemaakt dat het
noodzakelijk was om ter beoordeling van deze situatie te weten of hij zo voor eigen
rekening uit zijn hals had geblazen of dat het op uitspraken van Amerikaanse
autoriteiten steunde, omdat alleen in dat geval zijn bewering sterker zou zijn dan die
van de Nederlandse minister van buitenlandse zaken. Het bleek toen de indruk te
zijn, die hij van zakenvrienden uit de bankierswereld in Amerika had gekregen. Ik
heb hem toen gevraagd of deze heren de Amerikaanse politiek maakten, of niet.
Daarop bleef hij natuurlijk het antwoord schuldig.
Intussen is deze zaak van Amerika en de wijze van benadering van dit land in deze
vergadering bepaald niet behoorlijk uit de verf gekomen en wij zullen daarover nog
eens apart moeten spreken. Toen de discussie eigenlijk helemaal de militaire kant
uit ging, hetgeen ik wel had voelen aankomen en ook bewust niet heb gekeerd, ben
ik tegen het eind van de vergadering begonnen mij een zekere vrijheid van handelen
te verschaffen. Ik heb toen eerst de opmerking gemaakt, dat het nodig was ons te
bezinnen op de tijdstermijn. Van Hoogstraten heeft daarop uiteengezet dat toch
eigenlijk vóór half Juni, uit een oogpunt van de voedselpositie, niets te beginnen
valt. Beel meende van in West-Java half Mei - ik vermoed dat dit van militaire kant
komt - maar dat moest hij terugnemen. Daarop heb ik betoogd, dat dat eigenlijk
prachtig uitkwam, want dat er nog geen sprake van was dat wij in het
onderhandelingsstadium, waarin wij thans verkeren, gerechtigd zouden zijn tot militair
optreden. De economische problematiek, die de meeste indruk op de mensen maakt,
is alleen nog maar in voorlopige besprekingen tussen Van Hoogstraten en Gani aan
de orde geweest. De heren zijn uit Djocja teruggekomen en wij hadden afgesproken
op de 8e werkvergadering alleen maar te luisteren1.. Desondanks hebben wij op een
paar punten toch van ons misnoegen blijk gegeven. Van werkelijke druk van de zijde
van onze delegatie is evenwel nog nooit sprake geweest. Dit zal toch eerst dienen te
gebeuren.
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Jonkman gaf toen een nummertje weg over de situatie in Nederland, dit ter informatie
van de heren. De regering heeft Linggadjati laten ondertekenen, in de onderstelling
dat het ook inderdaad een werkbasis zou zijn. Indien zou blijken dat dit een grote
vergissing is, dan betekent dit het echec van de regeringspolitiek en het was, zowel
voor hem als voor Beel, de vraag of dit Kabinet een gewijzigde politiek voor haar
rekening zou kunnen nemen. Ik heb toen daarop aansluitend betoogd, dat dit standpunt
van Jonkman slechts zeer ten dele de stemming weergeeft van hen uit de
commissie-generaal, die tot ondertekening hebben geadviseerd. Wij hebben altijd
geweten dat het moeilijk zou zijn en ik verwees daarvoor ook naar de notulen van
de vergaderingen der commissie-generaal, in het bijzonder naar mijn discussie met
De Boer, toen hij zijn aftreden aankondigde1.. De andere overweging voor ons is
altijd geweest, dat het noodzakelijk was om tot een accoord te komen, om een vast
punt en een grondslag voor verdere activiteit te hebben, zowel nationaal als vooral
ook internationaal. Dat is nu bereikt. Welke van de beide argumenten het zwaarst
heeft gewogen, is voor ieder slecht uit te maken. Ware het laatste argument er alleen
geweest, dan zou dit machiavellistische politiek hebben betekend2.. Ik gaf Beel toe
dat wij altijd met een reëele mogelijkheid voor het hanteerbaar zijn van Linggadjati,
ook met deze republiek, hebben gerekend. Bij deze gelegenheid heb ik er echter nog
eens zwaar de nadruk op gelegd, dat wij bij al onze onderhandelingen nooit de
volmacht hebben gehad om een alternatief van militaire aard te hanteren en met enige
bitterheid verwees ik naar die heren, die in December een heel andere toon aansloegen
dan in Maart en die desalniettemin toch rustig aan de commissie-generaal verwijten,
dat zij afglijden. Voor en aleer deze heren ons een alternatief in handen geven, wens
ik van hen dit verwijt niet meer te aanvaarden3..
Over dit militaire alternatief werd verder het een en ander heen en weer gepraat.
Ik liet dat even voorbijgaan, maar had nog een laatste opmerking mijnerzijds in petto,
die voor mij dezelfde rol moest spelen als de opmerking, dat wij ons oordeel
voorbehielden tot na ontvangst van de brief van Sjahrir, onder het telegram van 15
Maart, nl. om de deur open te houden4.. Ik kwam nl. terug op de te
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volgen procedure, waarbij ik uitdrukkelijk heb gesteld dat ik meende dat wij de
onderhandelingen dienen voort te zetten in zo sterk en scherp mogelijke vorm, dat
wij ook in Djocja de druk van onze zijde voelbaar moeten maken, zonder dat dit daar
in ultimatieve vorm gebeurt, en dat wij aan de hand van de resultaten daarvan ons
een definitief oordeel over de gang van zaken dienen te vormen. Intussen kan ook
de andere mogelijkheid worden voorbereid, maar ik heb duidelijk gezegd, ook aan
het adres van de beide ministers, dat ik niet bereid was op dit ogenblik de politieke
verantwoordelijkheid te dragen voor een keuze, zonder dat wij die weg zouden hebben
bewandeld en dat ik ook in Nederland een dergelijk standpunt zou innemen. Ik had
trouwens de indruk, dat ook Jonkman nog lang niet zo ver is. Ook hij ziet in de
huidige situatie nog niets, dat volstrekt catastrophaal is en tot een regelrechte crisis
moet leiden. Bij Beel ligt dat, geloof ik, een beetje anders. Wanneer de
commissie-generaal en Jonkman op het ogenblik op een oorlog zouden aansturen,
zou Beel dit geval niet keren. Hij kwam daarvoor ook vanmorgen weer te vaak
aandragen met feiten van den dag, die hij als bewijs van onwil aan republikeinse
zijde opvatte. Dat wij zelf het spel nog lang niet hebben uitgespeeld en nog niet al
onze kaarten op tafel hebben gelegd, ontgaat Beel blijkbaar al te zeer.
Alles met elkaar vond ik het geen kwade bespreking.
Thuisgekomen hoorde ik van Sanders nog, dat een opmerking van Idenburg, dat
in de Masjoemi krachten ontstaan, die tegen de huidige regering zijn gericht, op een
speciaal feit berust. Verboeket heeft nl. gisteravond zeer klandestien een bezoek
gehad van de onder-voorzitter van de Masjoemi1., die vertelde dat in zijn kringen,
dat is dus de maatschappelijke rechterzijde, de vrees bestaat dat de regering-Sjahrir
in haar geheel naar de linker, dus de communistische, zijde zal afglijden. Deze man
ging zo ver dat, indien wij tot een militaire bezetting zouden overgaan, niet op de
manier, zoals Hitler Nederland had bezet, maar met een zekere voorbereiding, er van
zijn kant en zijn partij steun zou zijn te verwachten. Dit is een merkwaardig beeld,
dat wel klopt met een verhaal, dat de overste Santoso mij al, als ik mij goed herinner
in October of November 1946 heeft gedaan en dat ik ook in dit G.V. heb vermeld2..
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Vrijdag 16 Mei 1947, 9 uur v.m.
Vandaag verlenen de ministers audiëntie, zodat wij pas vanavond om 9 uur weer met
hen vergaderen. Gisteren hadden wij drie besprekingen, nl. 's morgens over de
financiële problemen1., 's middags over het binnenlands-, d.w.z. Indonesisch-politieke
aspect van de huidige problemen2. en 's avonds over de militaire aspecten van een
eventuele bezetting3.. Vraagt men nu naar mijn totaal-indruk van deze besprekingen,
dan is het voor mij in de eerste plaats duidelijk, dat het begrip militaire bezetting
steeds op de achtergrond en heel vaak ook op de voorgrond van aller gedachten
speelt. Dit was zo sterk, dat gisteravond bij de militaire vergadering Jonkman een
paar keer min of meer verschrikt opmerkte dat de heren goed moesten bedenken, dat
er nog niets was besloten en dat elk plan eerst nog in Nederland zou moeten worden
verdedigd, alvorens een beslissing kon worden genomen.
Met betrekking tot de financiële besprekingen waren er een paar nieuwe
gezichtspunten. Van Mook merkte in de eerste plaats op, dat men zich aan
republikeinse zijde goed moet realiseren, dat het verschil tussen de opbrengst van
het Indonesisch apparaat met en die zonder Nederlandse hulp zeker meer bedraagt
dan het totale bedrag aan rente en amortisatie van de Indische schuld aan Nederland.
In de tweede plaats werkte Van Mook zijn plan verder uit om de tinwinning voor
een bepaald aantal jaren te gebruiken als object, waarmee men de totale schuld
eenvoudig afkoopt4.. In het algemeen werd deze gedachte wel geaccepteerd. Er waren
er, die ook nog dachten aan de opbrengst van de gouvernementsbedrijven, maar
politiek is dat, geloof ik, een fout, omdat men dan veel te verspreid in het leven van
Indonesië zelf ingrijpt. De tinwinning heeft het voordeel, dat die op geïsoleerde
eilanden plaats vindt, waar ook verder helemaal niets is te beleven.
In de derde plaats kwam voor den draad, dat de legeruitgaven er in deviezen toch
belangrijk gunstiger uitzien dan men eerst had gezegd. Deze bleken nu ongeveer 300
millioen in plaats van 600 millioen aan deviezen te vergen en Korthals meende, dat
dit nog niet het laagste cijfer was. Dat was ten minste weer een lichtpunt in de hele
zaak.
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Daartegenover stond dat de export veel lager is geraamd dan in Januari, omdat uit
de buitengewesten veel te weinig komt wegens de veel te hoge rijstprijs.
Verder hield Van Mook een beschouwing over de enorme invloed van de waarde
van de gulden op het geheel van de schuldpositie. Juist in verband daarmee vond hij
het object der tinwinning zo aantrekkelijk. Toen Hirschfeld de opmerking maakte,
dat een regeling inzake de tinwinning onmogelijk zou zijn, vóór de besprekingen in
Amerika, merkte Van Mook m.i. terecht op dat wij de tinwinning op het ogenblik
compleet in onze handen hebben en dus van dat gezichtspunt uit beschouwd eigenlijk
geen bespreking noodzakelijk is. Het is van onze kant eenvoudig als een vuistpand
te beschouwen en Van Mook was er tegen om dat los te laten.
Daarna is nog uitvoerig over de muntzuivering gesproken, waarbij de heer Smits,
president van de Javase Bank, natuurlijk een belangrijke rol speelde. Ook van deze
man is het volmaakt duidelijk, waar hij politiek eigenlijk staat en dat hij slechts één
bruikbare oplossing ziet, nl. Java en Sumatra bezetten1.. Na afloop van de vergadering
zei hij: ‘U zult eens zien, over zes maanden is de hele zaak in orde’. Verder bleek
mij uit deze discussie, dat Korthals en Smits niet in elk opzicht op één stoel zitten.
Smits wil het republikeinse geld vanzelf tot nul laten zakken, terwijl Korthals dit
politiek een onmogelijkheid vindt, die van republikeinse zijde nooit zal worden
aanvaard. Smits wilde in de toekomst het republikeinse geld niet inwisselen, maar
in de dessa aan iedere bewoner per hoofd een bepaald bedrag in zilveren pasmunt
uitkeren. Van Mook merkte m.i. terecht op dat dit een aardig plan is, maar practisch
volkomen onuitvoerbaar. De organisatie om hiervoor te zorgen ontbreekt volkomen
en het zou anderhalf jaar duren, eer men die uit de grond stampt. Er zou bovendien
niet de minste zekerheid bestaan, dat ieder zijn deel inderdaad zou krijgen. Ik noem
dit voorbeeld alleen maar even ter illustratie van de manier, waarop de problemen
worden gesteld. Smits lijkt een aardig plan te hebben en Van Mook kraakt het op
practische gronden, die door niemand verder worden tegengesproken, compleet af.
Er is dus blijkbaar meer studie nodig in dit land om tot practisch uitvoerbare
maatregelen te komen, die de vreemde situaties, die hier ook op monetair gebied
bestaan, de baas kunnen.
Er was tijdens deze vergadering een grappig incident. Het ging
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over de credietwaardigheid van dit land en daarbij maakte Albarda op een gegeven
ogenblik tegen Korthals de opmerking, dat dit allemaal wel goed was, zolang als
Korthals de financiën beheerde en Van Mook landvoogd was. Daarop begon Van
Mook te lachen en maakte de opmerking ‘En ik dacht, dat ik, juist van wege mijn
financieel beheer, met spoed had te verdwijnen1.’. Achter de hilariteit, die dit verwekte,
zat natuurlijk een bitter-ernstige kant. Die moeten ook de ministers hebben gevoeld.
Wanneer er één ding duidelijk is geworden in deze vergadering, dan was het dat Van
Mook, en Van Mook alleen, dit financieel-economisch slagveld van gistermorgen
beheerste. Hij sprak hierover met het grootste gemak en er was eigenlijk toch geen
van de deskundigen, die hem de baas was. Zijn combinatie van kennis van het land
in het algemeen en van de economische wetenschappen kwam gistermorgen op een
fantastische wijze tot haar recht. Indien Beel er de figuur van Meijnen even in zijn
gedachten naast heeft gezet, dan zal hij toch nog wel eens gepiekerd hebben of de
heren in Den Haag wel op de goede weg zijn.
Tussen vijf en half acht had een bespreking plaats over de binnenlands-politieke
aspecten. Idenburg kwam daar met een zeer uitvoerige beschouwing, die bovenmate
somber was, omdat hij begon met te ontkennen dat er aan republikeinse zijde kans
bestaat op beter inzicht, verder betoogde dat militair optreden geen economische
perspectieven biedt en ten slotte eindigde met de opmerking, dat hij het ook niet wist
en dat men de zaak maar voor de Uno moest brengen. Beel merkte toen wel op dat
hij vreesde dat de Uno geen tijd had, omdat zij met Palestina bezig waren, maar met
dit grapje zijn wij van het betoog van Idenburg niet af. Het was erg jammer, dat
Abdulkadir er niet en van Indonesische zijde dus alleen overste Santoso aanwezig
was. Juist waar het ging om het probleem van de Indonesische maatschappij, zou
zijn oordeel van grote betekenis zijn geweest. Het feit, dat Idenburg de kans op beter
inzicht bij de republiek ontkent, zal voor een groot gedeelte ook wel steunen op het
inzicht van Abdulkadir, die de laatste paar weken het standpunt inneemt, dat de groep
Sjahrir zich thans zeer bewust van ons afwendt. De reden hiertoe gaf Idenburg niet
op. Hij speelde in zijn beschouwing ook heel sterk in de richting van het communisme.
Hij beschouwde het als bedenkelijk, dat de communisten voor zichzelf als partij
weinig propaganda hebben gemaakt. Dit wijst er op, dat zij
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in hoofdzaak in de andere organisaties celvorming hebben toegepast. Ik geloof ook
wel, dat dit juist is en in dit verband herinnerde ik aan de uitlating van Palar tegenover
mij, dat de invloed van de communisten zeer was tegengevallen1.. Idenburg gaf toe
dat, wanneer hij spreekt van het afglijden van de groep-Sjahrir naar de communistische
kant, dit waarschijnlijk meer uit vrees dan uit overtuiging geschiedt. Volgens hem
zou het gevolg van dit alles echter zijn dat bij de sociaal rechtsche groepen, zoals de
Masjoemi en de P.N.I., een zekere afkeer van deze regering-Sjahrir groeiende is.
Toch wil dat verhaal er bij mij niet helemaal in. Ik vroeg of er nieuwe verschijnselen
zijn, die hierop wijzen. Daar ging Idenburg niet al te zeer op in. Hij had natuurlijk
het oog op het bezoek, dat de onder-voorzitter van de Masjoemi volstrekt clandestien
deze week aan Verboeket heeft gebracht en daarbij een betoog hield in dezelfde
richting2.. Deze man meende zelfs, dat bij redelijke voorbereiding van een militaire
putsch onzerzijds een deel van hun strijdgroepen mee zou gaan. Toch moet ik
opmerken, dat ik deze zelfde historie al veel eerder heb gehoord en dat het verhaal
van de P.N.I. en derzelver angst voor deze regering ook niet zo waarschijnlijk klinkt,
omdat immers Gani en Soesanto, die pas zijn gekozen tot voorzitter en
onder-voorzitter van de P.N.I., prominente leden van dit Kabinet zijn en tevens leden
van de onderhandelingsdelegatie.
Daarna wees Idenburg op de grote middenlaag en op de in kracht toegenomen
arbeidersorganisatie, die beslist aan de kant van de republiek staan en waarvan men
niet mag verwachten, dat die bij een militair optreden onzerzijds enige hulp, welke
dan ook, zullen verlenen. Zij zullen, integendeel, het gehele economische leven lam
leggen.
Zeer duidelijk memoreerde Idenburg ook het gevaar van de gewapende elementen,
die de republiek achter zich heeft op het ogenblik, dat wij tot militaire actie overgaan.
Het gevaar is dan zeer groot voor de uitoefening van een terreur, welke een enorm
machtsapparaat onzerzijds nodig maakt, wil de economische ontwikkeling werkelijk
voortgang kunnen vinden. Idenburg schatte de omvang van dit apparaat voor Java
en Sumatra, met inbegrip van politie en civiel bestuur, op 400000 man, dus nog veel
uitgebreider en
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kostbaarder dan ons huidige apparaat. Bovendien is terreur alleen te onderdrukken,
zoals op Zuid-Celebes is gebleken, met tegenterreur1..
Tegenover de vervreemding, welke ten gevolge van ons militair optreden bij de
groep-Sjahrir en bij de achter hem staande arbeiders en semi-intellectuelen zal
ontstaan, staat geen georganiseerde groep, die met ons meespeelt. Zeker zijn er
ontevredenen, maar iedere organisatie daarvan ontbreekt. Het zou in het gunstigste
geval zes maanden duren, voor en aleer wij met de economische opbouw zouden
kunnen beginnen, hetgeen wij ons in onze financiële positie niet kunnen veroorloven.
Het was een niet al te strak betoog. Dat bleek wel aan het eind, toen hij zei dat wij
afhankelijk zijn van de medewerking van de bevolking. Is deze niet verzekerd, dan
vreest spreker dat een militair optreden tot mislukking is gedoemd. Is die er echter
wel, dan geeft zij ons een krachtige steun bij onze propaganda en kunnen wij
tegenover de buitenwereld stellen dat wij ons niet tegen de Indonesiërs hebben
gekeerd, doch met bepaalde Indonesiërs strijden voor de verwezenlijking van
Linggadjati. Hij beperkte zich ten slotte dan ook tot de opmerking, dat hij inzonderheid
wilde waarschuwen voor de optimistische verwachting, dat militair optreden snel tot
resultaten zou leiden op economisch gebied. Dit was een opmerking, die, met het
oog op het optimisme van Hirschfeld en Albarda, dat zij in de eerste vergadering tot
uitdrukking brachten, niet misplaatst was. De narigheid is echter dat er geen conclusie
uit voor den dag kwam dan deze dat, indien wij over enige weken nog steeds in
dezelfde onzekerheid verkeren als vandaag, een militair optreden geen uitweg zal
bieden en slechts overblijft de zaak aan de Uno voor te leggen.
Er ontstond toen tussen hem en Jonkman een discussie over de vraag of iedere
militaire actie, ook een beperkte, b.v. in West-Java, hetzelfde effect zou hebben.
Idenburg vreesde van wel. Ik merkte op, dat men niets kan voorspellen, maar dat de
kans bestaat dat zulk een actie het effect van Modjokerto tot in de derde macht zou
vertonen.
Santoso hield een verhaal, waarbij hij aantoonde dat de groep-Sjahrir eigenlijk
volkomen in de knel zit. Aan de andere kant wees hij ook op betrekkelijk gunstige
verschijnselen, o.a. dat de met de
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evacué's naar Batavia teruggekeerde Laskjar Rakjats zich niet aan subversieve acties
hebben schuldig gemaakt, doch pogen weer normaal werk te vinden. Verder vertoeven
in Batavia een paar honderd gewezen TRI-officieren, waarvan wij geen hinder
ondervinden. Dit soort verhalen maakt op mij echter een weinig overtuigende indruk.
Wat zal de activiteit van deze lieden worden, wanneer het werkelijk hard tegen hard
gaat? Hij moge gelijk hebben, dat het met de wapenpositie van de republiek niet best
staat, maar een afschuwelijk fanatisme kan leiden tot een bloedbad, ook bij gebrek
aan wapens.
Met betrekking tot Sumatra merkte Van der Velde op dat er daar eigenlijk geen
bepaalde groepen aanwijsbaar zijn, die uitgesproken pro-Nederlands voelen. Wel
bestaan er onderling grote controversen. Van belang is daarbij, dat wij de goedwillende
elementen in het binnenland de overtuiging geven, dat zij op onze steun kunnen
rekenen.
Koets sloot zich in hoofdzaak aan bij het betoog van Idenburg. Hij stelde vast dat
men zich geen enkele illusie mag maken over de mate van samenwerking, welke wij
van de andere zijde zullen ondervinden bij een militaire actie. Er is geen enkel
aanwijsbaar steunpunt ten behoeve van ons. De eerste maanden zal men zeker geen
figuur van formaat vinden, die bereid is om met ons de overeenkomst van Linggadjati
uit te voeren. Speciaal de jongeren staan compleet aan de zijde van de republiek. Bij
beperkte actie komt daar dan nog het gevaar bij van bedreiging van familieleden, die
in het door ons bezette gebied leven.
Ik stelde nog de vraag wat de Indische deskundigen zich voorstellen, dat bij
militaire actie onzerzijds moet gebeuren met de republikeinse intellectuele bovenlaag.
Ik kreeg het antwoord, dat ik had verwacht en waarmee ik het ook volkomen eens
ben, dat men deze mensen ongemoeid hun gang moet laten gaan. Opsluiten en
gevangen nemen voert tot onmogelijke situaties.
Idenburg wees in de loop van het gesprek nog op onze grote zwakte, veroorzaakt
door het feit dat wij te enenmale het apparaat missen, dat Java en Sumatra werkelijk
zou kunnen besturen.
Jonkman stelde in deze discussie terecht de vraag of, naar onze mening, de
militairen bij een eventuele actie de beheersing zullen kunnen opbrengen, welke
nodig is om de uitvoering van Linggadjati te verzekeren. Koets zag hierin een van
de grootste risico's, welke in een militaire actie is gelegen. Zulk een actie zal bij
burgers en militairen hoogst ongewenste sentimenten opwekken. Terecht
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plaatste Van Mook hier tegenover, dat dit slechts op één wijze te bestrijden is, nl.
dat de Nederlandse regering een zo duidelijk mogelijk geluid laat horen niet alleen,
maar de Indische regering machtigt om iedereen, die zich daaraan niet houdt,
aanstonds uit zijn functie te verwijderen. Van Mook veronderstelde terecht, dat men
bij een dergelijk krachtig optreden onzerzijds in een hiërarchisch ingestelde
maatschappij als de Indische de zaak politiek in de hand zou kunnen houden. De
Villeneuve plaatste hierbij nog de opmerking, dat de geringste afwijking van de
politieke lijn ten aanzien van personen funest kan zijn. Van Mook herhaalde, dat
naar zijn mening het succes afhangt van de hardheid, welke men aan de top ter zake
zal opbrengen.
Er ontstond toen nog een discussie over de motieven voor een militaire actie. Een
ogenblik kwam de mogelijkheid boven tafel, dat ook bevolkingsgroepen, zoals de
Bataks, ons te hulp roepen. Ik vind dat zwak en dat zien wij al bij de reactie van de
buitenwereld op de Pasoendanbeweging1., die men als een Nederlandse stunt
beschouwt. Ik wees in dit verband op de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de
regering van Nederland voor wat in de overgangsperiode in dit land geschiedt.
Natuurlijk mogen wij en zullen wij de grondslag van Linggadjati niet verlaten. Stuiten
wij echter op onwil van de tegenpartij, dan kunnen wij onze rechten hernemen. Ik
voegde daar echter aan toe, dat wij dat stadium vandaag nog niet hebben bereikt. Pas
nadat in de komende weken met de uiterste druk onzerzijds de naleving van
Linggadjati zal zijn geëist en dit zou mislukken, kan er over zulk een actie worden
gedacht. Ik sprak echter de verwachting uit, dat de republiek alsnog van politiek zou
veranderen.
Jonkman plaatste in deze bijeenkomst de opmerking, dat de Nederlandse regering
nimmer heeft gezegd, dat zij haar machtsapparaat onder geen enkele omstandigheid
zou willen gebruiken voor realisering van haar politiek. Hij had dergelijke
uitdrukkingen alleen gebezigd in dien zin, dat wij geen militair geweld zouden
gebruiken om het politiek accoord van Linggadjati te vestigen2.. Hij citeerde uit zijn
rede in de Tweede Kamer op 19 December 1946, Handelingen 1946/1947, pag. 1060,
waar bij heeft verklaard, dat, bij niet-nakoming van de overeenkomst en van de
essentiële voorwaarden voor de uitwerking, beide partijen weer vrij zouden staan en
opnieuw naar overeenstemming zouden hebben te streven naar hun
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onderscheiden verantwoordelijkheid. Ons militair optreden kan naar sprekers oordeel
alleen ten doel hebben het nakomen der overeenkomst af te dwingen. Wanneer aan
de Nederlandse regering het bewijs zou worden geleverd, dat Linggadjati, niet op
bijkomstige punten, doch op de hoofdzaken, niet wordt nageleefd, dan zou de regering
bereid zijn de daaraan verbonden consequenties te overwegen. Verder is de zaak op
het ogenblik niet. Ik vond dit geen verkeerde uitlating. Wel wees hij er op dat er een
paar hoofdzaken liggen in de pretenties van de republiek op volledige zelfstandigheid
in de overgangsperiode, welke tot uitdrukking komt in haar houding ten aanzien van
de buitenlandse betrekkingen en het door ons verlangde centrale deviezenregiem.
Bij duidelijk bewijs van deze flagrante overtredingen zou de Nederlandse regering
bereid zijn de consequenties te trekken, waarbij spreker zich zou kunnen indenken
dat men geneigd zou zijn met West-Java te beginnen. Het slot van deze vergadering
bracht echter niet meer wijsheid dan dit. Zeer positief was de zaak dus nog niet.
Mijn eindindruk was, dat deze vergadering van militaire actie toch wel weinig
goede kansen en veel slechte risico's verwacht. Ook de ministers toonden zich nog
allesbehalve gelukkig bij het idee, dat het hiertoe zou moeten komen. Ik behoefde
er dus mijnerzijds niet, zoals in de vorige vergadering1., veel aan toe te voegen om
de deur op een kier open te houden. Jonkman formuleerde het aan het eind nog eens
zeer goed, toen hij zei, dat, wanneer van een actie gezegd zou kunnen worden, dat
zij strookt met de oude koloniale sfeer, zij in Nederland niet te verwerken zou zijn.
's Avonds was er om negen uur een vergadering met de militaire heren, die tot elf
uur duurde.
Deze vergadering leverde eigenlijk niet zo vreselijk veel bijzonders op. Van Mook
begon in enkele grote trekken de conclusies van de besprekingen samen te vatten,
die tot nu toe hebben plaats gehad:
1. De situatie van Nederland en Ned.-Indië laat niet toe, dat er nog langer een
toestand van hangen en wurgen blijft bestaan, gezien de uit economisch en
financieel oogpunt en ook uit anderen hoofde onhoudbare situatie.
2. De uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati wordt door diverse
maatregelen van republikeinse zijde gefrustreerd, die
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in strijd zijn met de geest van deze overeenkomst.
3. Besloten is de druk op de republiek, om alsnog tot goede uitvoering van de
overeenkomst te geraken, zo hoog mogelijk op te voeren; maar er zal bepaald
moeten worden wat moet geschieden, als deze druk faalt. De Nederlandse
regering zal hebben te beslissen of zij in dat geval over wil gaan tot een militaire
actie, waardoor, zonder overigens de politiek van Linggadjati te verlaten, de
voorwaarden kunnen worden geschapen om, hetzij met de tegenwoordige, hetzij
met een nieuw te vormen republikeinse regering, tot de uitwerking van deze
overeenkomst te geraken.
Hij merkte in aansluiting daaraan op dat een militaire actie op zichzelf nooit een
oplossing brengt en zeker geen economisch verantwoorde, wanneer niet een apparaat
kan worden opgebouwd, dat ons in staat stelt met steun van de bevolking dit land
weer economisch op gang te brengen.
Spoor begon met een mededeling, dat het experiment van de proeftuin van
Modjokerto1. volgens hem is mislukt. In een overzicht, dat hij gaf, blijkt in hoe grote
mate in het tijdperk van 24 April tot 12 Mei van republikeinse zijde vernielingen
zijn aangebracht, bruggen, wegen, enz. zijn vernield en vexaties van allerlei aard
hebben plaats gevonden. Dit gaat niet uit van de bevolking, maar van geïnfiltreerde
vijandige elementen. Dit feit toont hoe de situatie in de republiek in werkelijkheid
is. Ik kan ook niet anders zeggen dan dat ik de indruk heb dat het republikeinse
Kabinet lieden, die dit soort van dingen doen, niet in de hand heeft. Een andere
verklaring zou echter kunnen zijn, dat er bij de republiek een zodanig sterke
overtuiging bestaat, dat wij de zaak toch militair onder de voet lopen, dat zij geen
argumenten tegen hun militairen kunnen opbrengen, indien deze pleiten voor de door
ons gewraakte maatregelen. In het laatste geval zou er sprake zijn van een vicieuze
cirkel; dat gevoel bekruipt mij in de laatste dagen wel meer.
Het spreekt eigenlijk wel vanzelf dat de taxaties van de militairen in het algemeen
zeer optimistisch zijn. Er werd lustig gediscussieerd over de verschillende
mogelijkheden. In deze discussie vond ik het weer nodig daar tussen te komen2. door
op te merken, dat deze besprekingen slechts een beperkte betekenis hebben en dat
de bedoeling alleen is om de ministers zich te doen oriënteren
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en zich een beeld te laten vormen van de betekenis en de gevolgen van een militaire
actie, zulks ter overweging van de vraag of deze een bruikbaar en aanvaardbaar
alternatief bij de onderhandelingen zal kunnen zijn. Ik wees er ook in dit gezelschap
op, dat dat voor ons noodzakelijk is. Ook Jonkman heeft toen weer in dezelfde geest
gesproken en hij ging eigenlijk Spoor nogal te lijf over de voortvarendheid, die hij
op het ogenblik aan den dag legt, in vergelijking met een nota van 8 Mei, waarin hij
de mogelijkheid van militaire actie, en dan alleen in West-Java, veel meer
problematiek had gesteld dan nu in deze discussie. Hij merkte op dat hij op het
ogenblik zeker nog niet voldoende gegevens heeft om de voorgestelde actie in het
parlement eventueel te verdedigen. Hij zei zelfs, dat men wel kan wijzen op het niet
nakomen van de overeenkomst van Linggadjati op diverse gebieden en speciaal op
financieel en economisch terrein, maar dat dit niet voldoende is om de te verwachten
repercussies in binnen- en buitenland op te vangen. Hij wees er op een weldoordachte
basis nodig te hebben.
Ik geloof dat deze opmerkingen van Jonkman en enigszins die van mij, maar vooral
die van Jonkman, een niet onbelangrijke domper op het nogal optimistische betoog
van Spoor en Pinke hebben gezet.

Zaterdag 17 Mei 1947, 12 uur
Ga ik de dag van gisteren na, dan vermeld ik in de eerste plaats een uitvoerig gesprek
met Von Balluseck, die uit het binnenland is teruggekeerd. Hij was in gezelschap
o.a. van Ruys en het was zeer duidelijk, dat men deze als erkend tegenstander van
Linggadjati maar met een matig enthousiasme heeft ontvangen en hij niet overal kon
doordringen. Hatta b.v. had geweigerd de beide heren te ontvangen. Zijn totaalindruk
was betrekkelijk somber. Aan de ene kant op technisch-organisatorisch gebied een
groot onvermogen. In de Bank Negara een secretaris-generaal, die ronduit vertelde
niet te weten hoe groot de bankbiljettencirculatie eigenlijk was. Het kan natuurlijk
zijn, dat hij het niet wilde zeggen, maar waarschijnlijker is, dat hij het niet weet. Het
was een man, die tot voor kort eerzaam advocaat was en nu op deze post was neergezet
bij gebrek aan beter. Dit is het totale beeld van hun administratie op bijna ieder
gebied. Aan de andere kant was Von Balluseck ook onder de indruk gekomen van
het revolutionaire sentiment, dat nog altijd in Djocja sterk schijnt te leven en dat de
essentiële kenmerken van Linggadjati niet kan
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verteren. Hij gaf een schildering, die in overeenstemming is met uitingen, zoals wij
die in de laatste tijd bij de onderhandelingen van officiële zijde ontmoeten. Men voelt
zich een complete staat en tracht zich dienovereenkomstig te gedragen. Merkwaardig
was, dat hij Soekarno eigenlijk de meest gematigde vond onder alle Indonesiërs, die
hij had ontmoet. Soekarno vertelde aan Von Balluseck, dat hij herhaaldelijk poogde
de mensen weer uit de revolutie en aan het werk te krijgen, maar dat dat voorlopig
nog compleet mislukte. Soekarno was ook de enige, die begreep, dat er geen sprake
van kon zijn, dat wij hals over kop onze troepen zouden weg halen en dit vuistpand
eenvoudig liquideren.
Merkwaardig waren zijn verhalen over gesprekken met een tiental studenten, die
op een avond zijn gasten waren geweest. Zij behoorden tot de Pemoeda-organisatie,
die op hem de indruk maakte van sterk en hecht te zijn. Er waren enkele Soendanezen
bij, die natuurlijk in zeer sterke woorden spraken over de Nederlandse steun en
eigenlijk meer dan dat aan de Pasoendanbeweging van Kartalegawa1.. Als merkwaardig
voorbeeld van het fanatisme kreeg hij te horen, hoe deze lieden in Bandoeng eerst
met de Jappen hadden gevochten en daarna met de Ghurka's. Zij hadden toen niet
meer tot hun beschikking dan een mes; van de Jappen hadden zij het verloren. In die
tijd werd er door de Pemoeda's in Soerabaja zwaar gevochten en, naar aanleiding
van hun nederlaaag in Bandoeng, stuurden hun collega's uit Soerabaja honende
berichten met opmerkingen, dat zij vochten als vrouwen en daarom ontvingen zij
passende ingrediënten als haarpomade e.a. Het spreekt vanzelf, dat dit hen woedend
had gemaakt en zij zijn toen, om te tonen, dat zij waarachtige strijders waren voor
de vrijheid, de Ghurka's te lijf gegaan en, naar zij vertelden, niet zonder succes, zij
het ook met grote verliezen. Zulke verhalen gaven Von Balluseck enigszins het idee
met wat voor soort mensen wij hier te maken hebben. Verder was het zijn stellige
overtuiging dat de verschroeide-aardepolitiek door de republiek inderdaad zou worden
toegepast. Ik had het gisteren nog even met Van Mook over deze uitlating van Von
Balluseck, maar hij meende dat het voornemen weliswaar zou bestaan en ook
gedeeltelijk zou worden uitgevoerd, maar dat het de vraag was of het
organisatievermogen voldoende was om dit werkelijk compleet ten uitvoer te leggen.
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De moraal van dit gesprek was, dat Von Balluseck in een militair optreden toch ook
niet veel gat zag en hij plaatste de opmerking of het geen aanbeveling kon verdienen
om te proberen een Amerikaanse Killearn in dit spel te introduceren, wanneer het
zou blijken dat wij het met de republiek bepaald niet klaar spelen. Aangezien wij
zonder financiële Amerikaanse hulp toch niet klaar komen, zit er in deze gedachte
wel een aantrekkelijkheid. Aan tafel opperde ik dit idee tegenover Beel, maar die
begon ogenblikkelijk te steigeren. Hij herinnerde aan de bespreking bij de
Kabinetsformatie in Londen1., waar deze gedachte ook al was geopperd en van de
hand gewezen. Ik moet toegeven dat ik die toen óók heb afgewezen, maar ik meende
destijds dat de uiterste Nederlandse poging nog niet was gedaan. Ik heb Von Balluseck
gezegd dat dat op het ogenblik eigenlijk ook nog geldt, omdat wij met de
onderhandelingen bepaald nog niet aan het eindpunt zijn gekomen, waarop het non
possumus zou moeten worden uitgesproken. Ik vind voorlopig deze typische afkeer
van Beel tegen een dergelijke gang van zaken niet zo goed gefundeerd. Zegt men,
dat de Amerikanen waarschijnlijk voor de eer en voor de verantwoordelijkheid zullen
bedanken, dan is het een andere kwestie. Met de neiging echter, van Amerikaanse
zijde duidelijk waarneembaar, dat zij toch de plaats van Engeland in de wereldpolitiek
willen overnemen, is het de vraag of zij niet bereid zouden zijn hier als redders van
dit stuk van de wereld op te treden. Voor ons zou waarschijnlijk alleen al de gedachte
het profijt brengen, dat de republiek enigszins handelbaarder wordt.
In ieder geval houd ik deze gedachte in mijn achterhoofd, wanneer het gaat om
de bespreking van de alternatieven in Nederland. Van Boetzelaer is blijkbaar van
mening, dat wij voor militair optreden uit Amerika weinig steun hebben te verwachten.
Uit een brief van een vriendin van de familie Du Mosch aan mij lees ik, dat Weyer
aan Du Mosch zou hebben gezegd, dat de Amerikanen de Linggadjatipolitiek van
Nederland afkeuren. Het hangt er waarschijnlijk maar van af, met wie men spreekt.
Bovendien is het ook belangrijk met welke opinie men zelf naar Amerika trekt. Ik
heb de indruk, dat

1.
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men dan thuis brengt, waarmee men is vertrokken. Het is ten minste wel curieus, dat
iemand als Mrs. Lynch, die ons een goed hart toedraagt en in Nederlandse dienst is1.,
de Amerikaanse opinie volstrekt anders peilt.
Gisteravond hadden wij een vergadering over de staatkundige hervormingen2., dat
wil dus zeggen over art. 153..
Idenburg begon weer met een zeer uitvoerige beschouwing, die echter, evenals al
zijn vorige beschouwingen, op een groot vraagteken uitliep, ondanks alle zeer
waardevolle opmerkingen, die er in werden gemaakt. Ook hij wees op het feit, dat
wij, vooral dank zij de houding, die de Engelsen daarbij hebben aangenomen, met
de republiek hebben onderhandeld op voet van gelijkheid. Deze hele
onderhandelingstechniek heeft hen gebracht tot het idee, dat zij een aan Nederland
gelijkwaardige partner zijn. In sommige artikelen van Linggadjati, waarin de
verplichtingen van de republiek zijn opgesomd, is dat karakter behouden gebleven.
In de gehele structuur, die in Linggadjati is ontwikkeld, is de republiek echter op het
tweede plan geraakt. Daar is de republiek gelijkwaardig aan Oost-Indonesië. Idenburg
achtte dit echter niet reëel en, indien wij hieraan vasthouden, is een conflict over de
rol van de republiek in de federatie onvermijdelijk. Toch zullen wij op deze basis
voorstellen moeten doen, waarvan het echter tevoren vast staat dat zij zullen worden
getorpedeerd.
Idenburg was dus tot een volmaakt negatieve conclusie gekomen. Alleen wanneer
de republiek uiteen valt, wordt de federatie reëel, maar anders is Linggadjati alleen
aantrekkelijk om te lezen, maar onuitvoerbaar. Dit ontlokte aan Beel de vraag of ook
de opstellers van Linggadjati hiermede rekening hebben gehouden. Dat klonk
natuurlijk als een vrij gemene vraag, maar de beantwoording was niet zo vreselijk
moeilijk. Van Mook begon er mee met de opmerking dat wij bij het opstellen van
Linggadjati nu eenmaal met verschijnselen in en buiten de republiek te maken hebben
gehad. Wij hadden dus de keuze tussen de richting van de eenheidsstaat of deze
figuur. Men had ook de eerste weg kunnen kiezen, dan zou ook de eenheidsstaat zich
hebben kunnen opsplitsen. Wij hadden rekening te hou-
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den met het feit, dat Oost-Indonesië niet door de republiek gekoeieneerd wilde
worden.
In deze discussie heb ik opgemerkt, dat ook uit de opmerking van Soekarno
tegenover Von Balluseck blijkt dat de republiek de Nederlands-Indische regering
eigenlijk weg wil hebben1.. Ten aanzien van het gebrek aan homogeniteit wees ik er
op dat ik iets voelde voor de gedachtengang, die door Van der Velde was uitgedrukt,
nl. dat er een grote kans zou bestaan, dat, indien de federatie eenmaal zou werken,
Sumatra niet meer tevreden zou zijn met een plaats als een provincie van Java, maar
direct in de federatie wil zitten. Nu is de tragiek, dat, zolang wij voor het ontstaan
van de federatie in deze richting drukken, dit slechts tegenstrevende krachten oplevert.
Wij zullen de gooi moeten wagen om een voorlopige federatieve structuur te scheppen,
waarin de republiek een plaats krijgt, die enigszins in overeenstemming is met haar
betekenis in de huidige situatie. Indien wij beginnen, zoals thans, met uitsluitend
detailproblemen en van de federatieve organen alleen de financieel-economische
scheppen, waarin wij beslist de sterksten zijn, zonder dat wij het totale perspectief
tonen, dan krijgt de republiek met recht het gevoel dat wij ze een strop om de nek
binden, waarvan wij de uiteinden vasthouden. Idenburg wees er op dat de vormen,
die wij thans voorstellen, de definitieve vormgeving van de federatie beïnvloeden.
Men mag aan een kant de republiek nauwelijks kwalijk nemen, dat zij met onze
gedachten geen genoegen neemt, terwijl aan de andere kant een redelijke honorering
van de republiek het ondermijnen van de federatie zal betekenen. Hij meent dat een
voorstel noodzakelijk is. De narigheid is echter dat, indien het voor ons aannemelijk
is, het dit nooit voor de republiek kan zijn. Wij zouden volgens hem pas tot zaken
kunnen komen, indien de republiek zichzelf opsplitste. Hij gelooft niet aan de afval
van Sumatra, in de eerste plaats door de innerlijke zwakheid en de verdeeldheid, en
in de tweede plaats, omdat de republiek Sumatranen in de regering heeft opgenomen.
Volgens hem zou de federatie tot revolutie leiden en Java dan in zes delen kunnen
uiteenvallen.
Jonkman leverde in deze vergadering een belangrijk betoog. Hij begon met een
vuile opmerking, nl. dat hij bij deze besprekingen bevestigd ziet, hoe moeilijk de
overeenkomst was en nog meer, hoe de moeilijkheden pas na de ondertekening
zouden beginnen. Verder
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memoreerde hij dat een zegsman uit de club-Von Balluseck, die een gesprek met
Hatta heeft gehad, (waarschijnlijk Ds. Verkuyl), hem heeft medegedeeld dat Hatta
een sterk voorstander zou zijn van de federatieve opbouw volgens Linggadjati en
dat hij meer federalist was dan Van Mook. Linggadjati bood hem echter een federatie
aan, die rammelde. Hatta stond op het standpunt, dat Sumatra ook een afzonderlijke
staat zou moeten worden.
Jonkman vroeg zich af of de oplossing niet zo te benaderen zou zijn, dat men
toegeeft aan de grote drang van de delen naar zelfstandigheid, niet alleen van de
republiek, maar ook van West-Borneo, en daarbij in de overgangstijd de Indische
regering als bindmiddel beschouwt. Men zou de gemeenschappelijke zaken moeten
laten beslissen door de gouverneur-generaal in rade, d.w.z. een college gevormd door
vertegenwoordigers van de afzonderlijke negara's en daerah's. Daarnaast zou op voet
van art. 151. een Raad van Advies kunnen staan, waarin een breder
vertegenwoordiging, ook van de minderheden, mogelijk zou moeten zijn. Op deze
wijze zou men de facto een grote zelfstandigheid krijgen, terwijl alleen de jure het
laatste woord aan de landvoogd blijft. Hij ziet twee soorten van organen, commissies
van voorbereiding voor nieuwe lichamen, en raden, die zichtbaar maken wat nieuw
is. Verder wees Jonkman er op dat, naar zijn mening, niet met oude organen zou
mogen worden gewerkt, zodat men b.v. niet de Indonesiërs in de Javasche Bank stopt
en ook niet uitgaat van de Bank Negara, maar bereid is om beide banken in te brengen
in een nieuwe, federale bank. Dit is een gedachte, die ook bij ons al langer leeft en
waarvan het mij genoegen doet, dat Jonkman die aanvaardt. Aan het eind werd
afgesproken, dat wij een poging zullen doen om art. 15 uit te werken en nog een
vergadering met de ministers hieraan te wijden.
Een grappig incident op deze vergadering was, dat, toen Jonkman op een gegeven
ogenblik de opmerking maakte, dat men bij de hervorming moest zorgen zo weinig
mogelijk in de Staten-Generaal te brengen, Beel interrumpeerde met de opmerking,
dat hij bepaald niet te lang in Indië moest blijven.

20.30 uur
Vanmorgen, direct na het ontbijt, ben ik naar Van Mook gegaan om
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hem eens precies te vragen welk spel hij nu op het ogenblik speelt. Ik heb hem gezegd,
dat ik de indruk heb, dat hij het naar buiten laat voorkomen alsof hij Linggadjati niet
veel kans meer geeft. Ik heb daar geen bezwaar tegen, maar ik wil toch van hem
beslist de zekerheid hebben, dat hij zijn uiterste best zal blijven doen om deze politieke
lijn te vervolgen. Hij heeft mij daarop in zeer korte woorden volkomen gerustgesteld.
Dat was op zichzelf wel nuttig. Ik hoorde van middag trouwens van Weisglas
vertrouwelijk, dat de ministers aanvankelijk de indruk hadden, dat wij zo pessimistisch
over Linggadjati en zo krijgszuchtig deden om de heren de wind uit de zeilen te
nemen. Ik geloof dat ik deze indruk wel kan begrijpen, want zij hadden natuurlijk
het gevoel als sterke mannen hier te komen, ten einde een zekere ruggegraat te geven
aan een aantal slappelingen. Nu bleek de wereld er compleet anders uit te zien en
dat zij toen dachten beduveld te worden, leek mij niet zo onmogelijk. Weisglas
vertelde er echter geruststellend bij, dat zij nu wel hebben begrepen dat dit ons alles
ernst is.
Verder heb ik Van Mook vanmorgen gezegd dat ik van plan ben een paar dagen
achter de ministers aan naar Nederland te gaan, in de eerste plaats om contact op te
nemen met mijn eigen partij, met het oog op alle eventualiteiten, maar in de tweede
plaats om mijn partijgenoten, die in het Kabinet zitten, duidelijk te maken dat ik de
verantwoordelijkheid voor militaire operaties, indien die hier noodzakelijk worden,
alleen maar wens te aanvaarden bij de bestaande bezetting, aangevuld met Meynen
als derde lid van de commissie-generaal. Ik ben er bepaald niet toe bereid deze
verantwoordelijkheid te dragen, indien Romme op overzeese gebiedsdelen komt.
Wel, indien Beel binnenlandse zaken met overzeese gebiedsdelen verwisselt. Ik
meen, dat met Romme op overzeese gebiedsdelen een militaire actie van ons
internationaal onverkoopbaar wordt. Bovendien is het politiek ook onzin, omdat het
wel nuttig is om het draagvlak van een Linggadjati-politiek in de K.V.P. te versterken,
maar, indien het toch tot slaan komt, dan is de K.V.P. plotseling zo gerustgesteld,
dat zij het ook wel zonder Romme als minister zal aanvaarden. Van Mook was het
met deze zienswijze eens, zodat ik deze keer van hem geen weerstand zal hebben te
verwachten voor een reis naar Nederland1.. Zijn eigen positie drukte hij zo uit, dat
hij van de heren zal vragen binnen twee weken in Den
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Haag een duidelijke verklaring af te leggen, waarbij men hem uitnodigt nog enige
tijd aan te blijven.
Een daarbij aansluitend gesprek van ruim een uur met Schouten en Bruins Slot leverde
eigenlijk niet veel op. Zij vroegen mij mijn kijk op de huidige situatie. Ik heb toen
geantwoord, dat dit een allerongeschiktst ogenblik was om hier op te antwoorden,
zulks met het oog op de aan de gang zijnde discussies met de ministers en dat ik het
daarom ook ongewenst vond mijn persoonlijke mening te geven. Er werd verder wat
gediscussieerd over het verkeer tussen Batavia en Den Haag en dat wij elkander over
en weer verwijten maken en de zaak, zoals zij het zien, niet sluit. Ik ben besloten bij
een volgend onderhoud er voor te zorgen, dat ik niet alleen ben. Tegenover de
glibberige figuur van Bruins Slot acht ik het bepaald noodzakelijk, wanneer zij mij
een volgende maal weer willen spreken, Sanders er bij te halen.
Vanmorgen vond het met spanning afgewachte gesprek tussen Van Mook, Van
Hoogstraten, Sjahrir en Gani plaats. Vanmiddag in een vergadering der
commissie-generaal hebben de heren daarvan verslag uitgebracht. Het is een zeer
openhartig gesprek geweest en merkwaardig is dat Boediardjo aan Sanders al heeft
verteld, dat Sjahrir daarover zeer tevreden was. Dit verwonderde Van Mook enigszins,
omdat de heren nogal hardhandig zijn aangepakt. Van Hoogstraten was begonnen
het verloop van de economische onderhandelingen te schetsen aan de hand van zijn
brief van 10 Mei aan de lt.-gouverneur-generaal, waarvan Sanders aan Sjahrir
onderhands een afschrift had gegeven. Daarin werden de reeds eerder opgesomde
kernbezwaren nog eens nader omschreven en gewezen op de strijd om de federatie.
Sjahrir is in dit gesprek enige keren met de bedenkelijkheid van de troepenzendingen
en de grote militaire macht van Nederland naar voren gekomen. Van Mook heeft
hem daar echter in alle duidelijkheid op geantwoord, zoals ook ik hem trouwens al
eens eerder had gezegd1., dat Nederland niet bereid was deze troef uit handen te geven
en dat wij eerst, nadat er van hun kant een begin van uitvoering wordt gegeven aan
voor ons aanvaardbare plannen, een begin van uitvoering zouden kunnen gaan geven
aan de vermindering van de troepensterkte. Zolang dit echter niet het geval is, kan
er ook van onze kant geen enkele toe-
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zegging worden gedaan.
Op het technische vlak zijn er ook een aantal dingen gezegd, die de republiek
waarschijnlijk niet aangenaam in de oren hebben geklonken, nl. dat zij wel spraken
over een deviezenbeheer van de republiek, maar dat wij heel goed wisten, dat dat
eigenlijk helemaal niet bestond en dat er geen sprake van was, dat zij daarvoor ook
maar over een schaduw van een apparaat beschikten. Desalniettemin zouden wij het
geen bezwaar achten om toch gezamenlijk een nieuw apparaat op te bouwen, ook al
wisten wij dat de inbreng aan weerskanten ongelijk is.
In deze bespreking is duidelijk gebleken, dat het bezwaar, dat ik gisteravond heb
geformuleerd, juist was, nl. dat zij zich geen heldere voorstelling vormen van de
structuur, waar wij eigenlijk naar toe willen. Van Mook heeft nog een aantal dingen
van de bespreking van gisteravond over de interim-regering gezegd en Sjahrir voelde
zich daardoor kennelijk zodanig bevredigd, dat hij aan Van Mook heeft gevraagd op
zeer korte termijn nu eens een nota te mogen ontvangen, waarin deze hoofdpunten
worden vermeld. Ook heeft Van Mook gezegd, dat de minister van buitenlandse
zaken er zijn goedkeuring aan had gehecht, dat de federatie na 1 Januari 1949 eigen
buitenlandse betrekkingen zou onderhouden en dat er in de Unie alleen samenwerking
zou zijn. Dit was de heren volkomen nieuw en gaf hun blijkbaar een heel andere kijk
op het probleem van de buitenlandse betrekkingen. Sjahrir heeft toe moeten geven,
dat, om dit te kunnen bereiken, zij inderdaad ons programma moeten aanvaarden.
Gani trachtte er telkens wel tussen te komen door op kleinigheden en
bijzonderheden van de samenwerking in te gaan, maar Sjahrir veegde dit van de kaart
en meende terecht dat men het nu eerst over de hoofdproblemen op korte termijn
eens zou moeten worden.
De beroerdigheid is natuurlijk, dat men in deze situatie nooit de zekerheid heeft
of een dergelijke houding van Sjahrir toch weer niet betekent: tijd winnen. Ik meen
echter, dat wij, door een dergelijk plan op een royale basis compleet voor te leggen,
binnen de door ons gestelde tijdslimiet van enkele weken antwoord van hem kunnen
vergen. In zoverre kan, indien de zaak hier scheef gaat, een dergelijk voorstel ook
een uitstekende grondslag bieden voor handelen naar de ene of naar de andere zijde.
Vanavond had ik nog een gesprek met Verboeket, die ik eens te spreken had gevraagd
op grond ener discussie gisteravond tussen
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hem, Sanders, Idenburg en De Villeneuve, waarvan Sanders de indruk had
overgehouden dat ook deze heren uitermate weinig vertrouwen zouden stellen in de
situatie, in een zo sterke mate dat ook zij eigenlijk bereid zouden zijn om maar te
slaan. Dit bleek bij het gesprek met Verboeket toch niet onvoorwaardelijk het geval
te zijn. Verboeket meende echter wel, dat wij op publiciteitsgebied meer in het
offensief dienen te gaan. Toevallig hadden wij, na de bespreking van vanmiddag,
met Weisglas, Maassen, Sanders en Samkalden ook nog over dezelfde materie
gesproken.
Aan de hand van deze gesprekken ben ik er nu wel achter, dat er eigenlijk drie
soorten van publiciteit op dit gebied moeten worden gevoerd. Die in Nederland hoort
van overheidswege niet een soort discussie met Gani te zijn, zoals die nu na het
communiqué van verleden week Zondag1. is ontketend, maar, zoals Maassen het
stelde, een publiciteit onder de titel ‘En toch is Linggadjati goed’. Men geeft toe, dat
het op het ogenblik helemaal niet loopt en dat er nog van alles aan mankeert, maar
dan moet men betogen dat het toch de enige weg is voor Nederland. Dit dient een
krachtige regeringspropaganda te zijn, die niet aflaat. Daarnaast moet hier in Indonesië
zelf de R.V.D. de schijnwerper richten op de republiek en een soort offensief lanceren
tegen de inwendige kwalen en ziekten van dit apparaat. Wij kennen wel allerlei
verhalen over corruptie, over volstrekte onbekwaamheid en ondeskundigheid van
allerlei mensen, maar dat is bepaald niet voldoende. Ten einde ook in Indonesische
kringen de indruk te wekken, dat aan onze kant een offensieve geest heerst, zal het
niet verkeerd zijn goed gefundeerde beschouwingen over zulke verschijnselen nu
maar eens de wereld in te sturen. Het beroerde is dat wij daarvoor eigenlijk geen
behoorlijke pers hebben. Het Dagblad is een reactionnair blad, dat in dit opzicht
geen indruk maakt, en De Nieuwsgier is daarvoor te klein. De derde vorm van
publiciteit is die naar buiten, waarin gediscussieerd wordt over de toepassing van
Linggadjati. Deze moet echter met veel groter reserve worden gevoerd, omdat zij
ogenblikkelijk uitmondt in een discussie tussen de delegaties via de pers, zoals nu
al in zake de economische besprekingen het geval is geworden. Ik heb aan Weisglas
gezegd, dat ik zeer betwijfel of de Nederlandse regering bereid is tot dit soort
publiciteit, omdat dit zuiver politieke voorlichting is en propaganda voor het eigen
standpunt, dat de Kamer onder het eerste na-
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oorlogse Kabinet zeer duidelijk heeft afgewezen. Ik voel er echter een scherp
voorbeeld in, hoe, door aan deze zienswijze toe te geven, de regering zich onnodig
weerloos maakt.
Verboeket slaakte echter wel de verzuchting, dat hij toch eigenlijk niet goed meer
weet, wat nu de bedoeling is. Hij kende ook aan mijn opmerking, die via Aneta over
de economische besprekingen is geplaatst1., een onaangename, afzwakkende tendens
toe, die tot op zekere hoogte verwarring had gesticht.
Ook het karakter van de missie naar Djocja was de heren niet duidelijk2.. Idenburg
meende dat deze alleen zin zou hebben, indien hij daarbij in min of meer ultimatieve
vorm zou kunnen spreken. Ik ben in dit gesprek met Verboeket eigenlijk tot de
conclusie gekomen, dat het beter is Idenburg niet mee te sturen. Nu hij geen
uitnodiging aan Soekarno overbrengt, is dat ook niet verkeerd en zou deze missie
onder leiding van Van Hoogstraten kunnen staan. De bedoeling is en blijft echter dat
deze missie, nadat wij dezer dagen eventuele voorstellen overhandigen, onze druk
voelbaar maakt en de heren laat begrijpen, dat, indien deze niet worden aangenomen,
wij het ook niet meer weten en er ongelukken uit kunnen voortvloeien. Zoals ik
trouwens vanmiddag reeds heb gezegd, herhaalde ik tegen Verboeket, dat wij deze
politiek in wezen tussen 12 en 15 Maart3. al eens hebben toegepast en niet zonder
succes. Het betoog, dat de progressieve elementen in Nederland zonder de loyale
medewerking ook van de republiek de verantwoordelijkheid niet kunnen blijven
dragen, houdt een officieus ultimatum in.
Toch is mijn totaal indruk, en dat heb ik ook tegen Verboeket gezegd, dat het zeer
waarschijnlijk is dat in de komende weken de republiek toch door de knieën gaat.

Donderdag 22 Mei 1947, 6.30 uur
Het is de laatste dagen zo druk geweest, dat ik helaas geen tijd gehad heb om even
te dicteren. In het laatst van de vorige week was ik tot de conclusie gekomen, dat het
nuttig was een voortzetting te schrijven op de nota Analyse en perspectieven in zake
het Indonesische vraagstuk, die op 17 Februari aan de minister is gezonden4.. Ik ben
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daar Zondag mee bezig geweest en verder nog al eens gedurende de tijd, die ik vrij
had.
Wanneer ik nu een poging doe om de indrukken van de laatste dagen samen te
vatten, dan hebben die natuurlijk in hoofdzaak betrekking op de periode, gedurende
welke de ministers hier aanwezig waren. Zij zijn nl. Maandagavond om 6 uur uit
Makassar en Soera-baja teruggekeerd. Uit de bespreking van Van Mook, Van
Hoogstraten, Sjahrir en Gani was al duidelijk, dat de constructie van de staatkundige
toporganisatie in de overgangstijd een belangrijke aangelegenheid is. In de laatste
twee dagen is bij mij deze indruk zeer versterkt. Het gevolg hiervan is, dat wij
misschien toch nog een kans krijgen om een vreedzame oplossing voor het geheel
te vinden. De gronden hiervoor ontleen ik aan de volgende overwegingen.
Dinsdagavond om 9 uur was er een vergadering met de ministers en de adviseurs
van Van Mook1. over de nota, die Van Mook had ontworpen om aan de republikeinse
delegatie te geven, overeenkomstig het verzoek van Sjahrir. Hierin waren de gedachten
ontvouwd over de topconstructie. Die vergadering zelf leverde niet zo bar veel op.
Ik vond het eigenlijk een vrij matig geheel. Jonkman ontwikkelde opnieuw zijn
inzicht over een top-college, dat met de gouverneur-generaal de facto het bestuur
van dit land zou voeren. Hij gaat daarbij van de gedachte uit, dat de republiek, Borneo
en Oost-Indonesië ieder een vertegenwoordiger aanwijzen, of eigenlijk alleen de
ministers-president. Van deze gedachte zie ik op practische gronden niet veel komen.
De republiek zal er bezwaar tegen maken, en m.i. terecht, om op één lijn te worden
gesteld met de rest. De ministers-president hebben voorts veel te veel te doen en het
systeem om altijd met plaatsvervangers te werken lijkt mij ook weinig aanlokkelijk.
Het belangrijkste werd in deze vergadering naar voren gebracht door Abdulkadir.
Mijn bewondering voor deze figuur neemt eigenlijk nog regelmatig toe. Hij kwam
met de gedachte dat in dit top-college de vertegenwoordiger van de republiek - en
daarbij dacht men in zijn kringen in het bijzonder aan Hatta - zou worden aangesteld
als hoofd van de regering en de landvoogd tot voorzitter. Hatta zou dan het gehele
bestuur van het land voeren, terwijl de landvoogd de relaties met Nederland en met
het buitenland voor zijn rekening zou nemen, tevens toezicht houdend op het geheel,
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met het recht om in te grijpen. Hij legde er de nadruk op dat dan de overgangsperiode
door iedereen zou worden gevoeld als een periode van scholing. In een gesprek, dat
Abdulkadir gistermorgen daarna had met Koets, Samkalden, De Villeneuve en
Enthoven, drukte hij het zo uit, dat men het geheel dan kon vergelijken met een
automobiel, waarbij een chauffeur achter het stuur ging zitten, die nog geen behoorlijk
rijbewijs had en ook overigens nog als leerling kon worden beschouwd. Naast hem
zat dan de man met het echte rijbewijs, die hem bovendien op critieke punten van
zijn beleid waarschuwingen en aanwijzingen zou kunnen geven. In dit gesprek voegde
hij er aan toe, dat men van Indonesische zijde een dergelijke vorming van een federaal
bestuur ook als het minimum beschouwde.
Verder werden wij gesterkt in deze gedachte door het feit, dat, toen Van
Hoogstraten gistermorgen met Gani een gesprek moest hebben over de opheffing
van de Australische boycot, Gani plotseling uit zichzelf begon met in de eerste plaats
zijn grote ongerustheid uit te spreken over de mogelijkheid, dat Van Mook zou
verdwijnen en in de tweede plaats kwam toen het gesprek weer op dit bestuur. Gani
zei dat, indien dit topbestuur geregeld zou wezen, het met alle andere dingen veel
gemakkelijker zou gaan en hij ook in alle economische voorstellen van Van
Hoogstraten veel minder bezwaren zag1..
Gisteravond, tijdens de receptie van de ministers, had ik een vrij lang gesprek met
Sjahrir, die ik even meenam naar mijn kamer. Hij wist van deze plannen reeds af uit
de mond van Jonkman, die hem gisterochtend om 10 uur een tegenbezoek heeft
gebracht. Jonkman had al verteld dat Sjahrir op hem de indruk had gemaakt in grote
trekken wel bevrediging te vinden in deze gedachte, maar hij had er niet veel op
gereageerd, zoals zijn methode nu eenmaal is. Gisteravond, tegenover mij, sprak hij
zich belangrijk verder uit.
Ik heb hem nog eens duidelijk gezegd, dat, hetgeen wij thans op touw zetten aan
voorstellen betreffende de toporganisatie op economisch gebied, voor buitenlandse
betrekkingen en aan troepenvermindering, inclusief militaire samenwerking, voor
ons het maximum is, waartoe wij kunnen gaan. Ik heb hem er daarbij op gewezen,
dat de voorstellen, zoals die thans worden uitgewerkt en waarvan ik de indruk heb,
dat die voor de commissie-generaal naar beide zijden het laatste woord moeten wezen,
ook door de republiek met de
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grootste ernst moeten worden beschouwd. Ik heb het plan in dit gesprek ongeveer
uiteengezet en hij merkte op, dat dit volgens hem inderdaad een eerlijke uitwerking
van Linggadjati betekende. Dat vond ik op zichzelf al prettig om te horen. Hij vroeg
natuurlijk direct naar de vertegenwoordiging van de republiek. Hij wist waarschijnlijk
wel, dat Jonkman het plan had om de republiek op één lijn te stellen met de andere
staten en hij meende, dat dit onnodig moeilijkheden zou opleveren. Ik heb hem
gezegd, dat de naam van Hatta ons was genoemd, maar dat de republiek hierin
natuurlijk zelf moet beslissen. Wel heb ik er bij gevoegd, dat degene, die op deze
post plaats neemt, dan naar mijn overtuiging zijn functie in de republiek zal moeten
neerleggen. Wordt Hatta dit, dan zal hij dienen af te treden als vice-president van de
republiek. Zou Sjahrir deze post bezetten, dan geldt voor hem hetzelfde. Ik heb er
nog wel even op gewezen, dat het m.i. voordelen geeft, indien Hatta deze post bezet,
omdat dan een nieuwe man op een centrale plaats mee in de picture komt. Ik heb
daarbij verzwegen, dat Hatta volgens mij de man is, die op het ogenblik in de
republiek aan de touwtjes trekt. Bovendien ben ik wat geruster op Hatta geworden
na de zeer moedige rede, die hij op het Sobsi-congres heeft gehouden en waarin hij
eigenlijk de nationalisatie in den zin, zoals die in de republiek tegenover de
arbeidersorganisatie meestal gehanteerd wordt, vierkant heeft afgewezen. Sjahrir
wees nog even op het voorbeeld van India, waar Mountbatten voorzitter van de
interim-regering is en geloofde daarom, dat dit plan op zichzelf wel kan werken. Hij
zei ook, dat er tegen de positie van de landvoogd als zodanig in deze constructie niet
het minste bezwaar bestond. Bij de bespreking van de vraag, hoe de kansen stonden
dat ook het binnenland deze zaken zou aannemen, klaagde hij opnieuw over het
isolement van Djocja en kwam hij terug op de vestiging van het verbindingskantoor1..
Hij vroeg of al vast stond, wie daar zouden blijven. Tevens sprak hij er zijn vreugde
over uit dat Jonkman tegen hem de gedachte had geopperd om ook een
vertegenwoordiging van Indonesiërs in Den Haag te vestigen, omdat ook in Djocja
deze gedachte reeds was geopperd, toen wij vroegen naar een verbindingskantoor in
Djocja.
Een derde bevestiging van de grote waarde, die men aan republikeinse zijde aan
deze plannen hecht, kreeg ik gisteravond in een gesprek met Gani en Pringgodigdo.
Alleen maakte Pringgodigdo de
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opmerking, dat, hetgeen Jonkman over de vertegenwoordiging had gezegd, voor de
republiek volstrekt onaanvaardbaar was. Ik heb hem toen geantwoord, dat voorlopig
alleen werd gesproken over vertegenwoordiging en dat ook in Nederland deze kwestie
nog nader zou moeten worden bezien, maar ik heb hen er uitdrukkelijk voor
gewaarschuwd in dit opzicht niet te ver te gaan en dat ik in een college van vier toch
nooit meer dan twee republikeinse vertegenwoordigers zou aanvaarden met de
landvoogd als voorzitter. Toch was ook in dit gesprek grote bevrediging over dit
gehele voorstel te bespeuren en het was duidelijk, dat hierdoor aan weerskanten een
zekere opluchting was ontstaan.
Zowel Sjahrir als de beide andere heren vroegen, wanneer wij hierover het een en
ander op papier hadden. Ik heb met Sjahrir afgesproken, dat Zaterdagmorgen een
bespreking zal plaats vinden tussen aan de ene kant Van Mook, Van Poll en mij en
aan de andere kant drie of vier van hun heren. Hierbij zal een aide-mémoire worden
overhandigd, dat dan tegelijk kan worden besproken.
Dit is dus naar mijn gevoel ten aanzien van de Indonesiërs de belangrijkste indruk
van de laatste dagen. Ik heb in de vergadering van Dinsdagavond gezegd, dat het
wel merkwaardig is, dat de gedachte aan deze top-constructie bij ons eigenlijk pas
zo laat naar boven is gekomen en pas uit het inzicht is ontstaan, dat de weg, die wij
tot heden toe bewandelden, nl. aanpakken van die vraagstukken, welke uit materiële
overwegingen directe voorziening behoeven, eigenlijk onbegaanbaar was. Aan de
andere kant staat, dat Jonkman met dit idee voor den draad is gekomen, niet omdat
hij de nijpende noodzakelijkheid er van had gevoeld, doch omdat hij van de
staatkundige kant uit de zaak wilde construeren. In zoverre heeft het bezoek van de
ministers stimulerend gewerkt. In zoverre is het ook een aanduiding er voor, dat het
contact tussen Batavia en Den Haag eigenlijk volstrekt onvoldoende is en daarmede
kom ik op het tweede punt.
Dat is nl. het gevecht, dat ik in de laatste dagen heb gevoerd om de reis van Van
Poll en mij naar Nederland er door te krijgen. Het is mij volkomen duidelijk geworden,
dat de beide ministers hier niet erg veel voor voelen. De beroerdigheid is natuurlijk,
dat de argumenten, die over en weer een rol spelen, niet worden uitgesproken. Zij
hebben waarschijnlijk wel in de gaten, dat het er bij mij om gaat om een zekere
invloed uit te oefenen, al of niet via de partij, op de besluiten van 28 April. Zij zijn
waarschijnlijk zelf toch ook wel tot
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de conclusie gekomen, dat het besluit om nu op dit ogenblik Van Mook te laten
verdwijnen, volstrekt heilloos is. Zij zullen zonder meer begrijpen, dat Van Poll en
ik in Den Haag zullen vechten om Van Mook te behouden. Verder durf ik niet te
zeggen, dat zij ook nog andere motieven hebben, maar waarschijnlijk lijkt het mij
wel. Ik heb in dit gesprek met Jonkman en Beel ook een keer gezegd, dat, indien de
zaak hier scheef loopt, ik de verantwoordelijkheid niet kan aanvaarden voor hetgeen
er in Nederland gaat gebeuren, wanneer ik niet de gelegenheid heb gehad de partij
te overtuigen van het onvermij delijke. Ik ben daarbij zo arrogant geweest om te
zeggen, dat in dit verband mijn oordeel voor de partij waarschijnlijk belangrijker
zou zijn dan dat van Lieftinck en misschien zelfs dan dat van Drees. Dat ik bovendien
graag naar Nederland ga om uit algemeen politieke overwegingen te verkennen, wat
het gunstigste tijdstip voor mij is om hier te verdwijnen en mijn plaats in Nederland
in de partij weer in te nemen, kan ik hen nu eenmaal ook niet aan de neus hangen.
Een beroerdigheid in deze discussie was, dat Van Mook toch weer steigerde tegen
ons vertrek1.. Nu begrijp ik best, dat dit samenhangt met zijn gevoel van onzekerheid
over eigen positie. Ik heb hem daarom gisteren om vijf uur, voor wij om kwart over
vijf vergadering hadden, gezegd, dat wij samen dit spelletje toch onjuist spelen. Hij
zei toen direct, dat hij tegen mijn vertrek naar Nederland geen bezwaar meer had en
dat hij het nu anders inzag. Ik heb hem ook duidelijk uiteengezet, dat zijn positie
geen spat zekerder wordt, ook al blijven Van Poll en ik hier, maar dat ik in Nederland
kans zie om zijn positie in de Partij van de Arbeid en ook zelfs bij de ministers, die
partijlid zijn, te versterken. In ieder geval zie ik in mijn aanwezigheid in Nederland
de uiterste mogelijkheid om de bestaande positie te consolideren.
Dat gesprek met Van Mook had dan ook resultaat. Toen nl. in de bespreking van
gistermiddag kwart over vijf2., aan het eind van de behandeling van de procedure,
Beel nog even begon over ons vertrek in verband met het tijdschema van handelen
tegenover de Indonesische delegatie en daarbij te kennen gaf, dat voor het werken
met deze delegatie onze afwezigheid een beletsel zou zijn, kwam Van Mook er direct
tussen met de mededeling dat ons vertrek als zodanig geen bezwaar zou opleveren.
Ik verklaarde daarbij, dat ik
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bereid zou zijn op de dag, volgend op die, waarop de Nederlandse regering over de
verschillende voorstellen een beslissing zou hebben genomen, terug te keren naar
Batavia, ten einde aan de uitvoering daarvan mede te werken. Zolang deze beslissing
echter niet zou zijn gevallen, was er hier in Batavia betrekkelijk weinig te doen. Van
Mook merkte toen op, dat hij veel meer bezwaar had tegen de onzekerheid, waarin
hij zelf bleef verkeren, dan tegen onze afwezigheid. Hij gaf toe dat wij daaraan
betrekkelijk niets konden verbeteren, zolang Den Haag geen duidelijk besluit had
genomen en gepubliceerd. Het was toen wel duidelijk, dat de ministers het laatste
argument uit de handen was geslagen en zij gaven vrijwel toe. Alleen maakte op het
eind van de vergadering Jonkman nog de opmerking, dat de beide heren zich daarop
nog even moesten terugtrekken. Het resultaat van die terugtrekking heb ik op het
ogenblik nog niet gehoord, maar ik neem aan dat de zaak nu in orde is. In het
telefoongesprek met Koos Vorrink gisteravond heb ik hem dan ook ronduit gezegd,
dat wij van plan zijn om Woensdag in Amsterdam te arriveren. Dat kan natuurlijk
wel weer enige deining opleveren, omdat er dan de kans is dat dat vandaag in
Nederland wordt gepubliceerd, terwijl er gisteren uit Den Haag al een tegenspraak
was gekomen op het gerucht van onze komst. Of deze tegenspraak uit eigen kracht
door Den Haag is geproduceerd dan wel het gevolg is van een telefoongesprek tussen
Weisglas en Huysmans, weet ik niet. Ik vermoed het laatste, want Huysmans had
aan Weisglas gevraagd of het circulerende gerucht, dat wij zouden komen, juist was.
Ik vermoed, dat Weisglas het op dat moment, terecht, heeft ontkend.
Een derde punt is de positie van Van Mook. De onrust daarover in Indonesische
kringen neemt zichtbaar toe, maar helaas ook bij Van Mook zelf en het beïnvloedt
zijn hele houding op een ongunstige manier. Het feit, dat bij een gesprek onder vier
ogen gistermiddag, na afloop van de bespreking van kwart over elf met Kupers, er
eigenlijk geen enkel resultaat werd bereikt en Beel de boot blijkbaar afhoudt, vervult
hem met grote bitterheid. Dat Beel niet het recht heeft om hem een toezegging te
doen, kan hij zich wel voorstellen. Maar het vervult hem met groot wantrouwen dat
Beel ook niet zegt, dat hij bereid is in de ministerraad voor te stellen terug te komen
op het besluit van 28 April in den zin van het communiqué. Ik sprak er, na afloop
van dit gesprek Beel-Van Mook, nog even met Beel over en toen kreeg ik toch
eigenlijk weer de indruk, dat Beel op het stand-
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punt staat dat de persoonsverwisseling moet plaats vinden, met het oog op de
verhoudingen in Nederland. Ik vind dat diep rampzalig en ik heb de overtuiging dat
aan allerlei lekenoordelen op het critieke moment in Nederland een veel te grote
waarde wordt toegekend. Ik ben er op het ogenblik uitermate sterk toe geneigd om,
wanneer deze wijziging in de personeelsbezetting door gaat, zelf mijn ontslag te
nemen. Zoals ook Sanders gisteravond zei, wanneer men over tien jaar deze zaak
historisch gaat beschouwen, zou men het onbegrijpelijk vinden dat ik zou zijn blijven
zitten op het ogenblik dat Van Mook op deze wijze werd weggestuurd.
Merkwaardig is ook, dat het communiqué, dat hier na de publicatie in Nederland
van de besluiten van de ministerraad van 28 April was ontworpen1. en op tien Mei
naar Nederland is verzonden, nog niet kan worden gepubliceerd, omdat het Kabinet
blijkbaar bezwaren heeft. Beel heeft daarover met Drees getelefoneerd en Drees
heeft, volgens een mededeling, die Beel mij onmiddellijk na dit gesprek deed, gezegd
dat het hem ongewenst voorkwam hier opnieuw in te roeren, omdat zijn indruk was
dat de Partij van de Arbeid nu aanvaard had en men er nu dus beter verder over kon
zwijgen. Deze uitlating van Drees kan ik alleen maar verklaren uit het feit, dat hij
het van primair belang vindt om de Katholieken te bevredigen en dat Indonesië in
zijn gedachten pas daarna komt, omdat, wanneer er een crisis uitbreekt, de zaak in
Indonesië toch zeker verloren is, terwijl hij blijkbaar op het standpunt staat, zoals
Logemann het ook uitdrukte, dat er met al onze mensen, die men niet wegjaagt,
misschien nog wat te redden is. Ik vermoed dan toch ten stelligste, dat ik de heren
daarin moet teleurstellen. Ik wens mijn naam in de geschiedenis niet verder verbonden
te zien aan de politieke ontwikkeling, zoals ik die in dit land voorzie. Wenst de Partij
van de Arbeid een ander op deze stoel te zetten, dan moet zij dat weten.
Een beetje in strijd met de mening van Drees is, dat Koos Vorrink in het
telefoongesprek van gisteravond opmerkte, dat hij van Kerstens had gehoord dat de
ministers in Batavia op het standpunt stonden, dat Van Mook moest blijven. Koos
zei daarop, dat daarmee toch het voornaamste was gered. Dat klinkt heel anders dan
dat verhaal van Drees. Beel heeft in alle openhartigheid ook gezegd, dat hij met Drees
over onze reis had gesproken. Dit kwam voor den draad in een gesprek, waarvan de
teneur ook van zijn kant nogal af-
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werend was. Ik zou mij best voor kunnen stellen, dat Drees in dit opzicht mijn
stemming kent en het ook rustiger vindt, indien ik maar in Batavia blijf. Ik vond het
van Beel een merkwaardige naïveteit, dat hij mij deze motivering voor het uitblijven
van het communiqué, zoals Drees die gaf, rustig vertelde. Ik heb niet de moed gehad
om dit aan Van Mook over te brengen, want dan zou hij helemaal zijn ontploft.
Trouwens De Villeneuve vertelde mij gisteravond ook, dat een van de dingen, die
Van Mook het allerhoogst zitten, daarin bestaat dat in de Partij van de Arbeid, waarop
hij tot heden toe meende volledig te kunnen steunen, thans ook stemmen opgaan,
die blijkbaar tegen hem zijn gericht.
Geef ik een paar opmerkingen van andere aard, dan is het in de eerste plaats over
de heren Albarda en Hirschfeld. Hirschfeld heeft zich in deze vergaderingen op een
zeer openhartige wijze bloot gegeven. Het is volkomen duidelijk dat hij de
ontwikkeling, zoals die in de koloniale landen van Zuid-Oost-Azië plaats vindt,
eigenlijk niet aanvaardt. Voor een gedeelte is dit natuurlijk te verklaren van de
financieel-economische zijde. Zijn betoog komt er telkens op neer, dat toch eigenlijk
de landvoogd het compleet voor het zeggen moet houden. Hij begrijpt niet, en met
hem waarschijnlijk vele anderen evenmin, dat men daarbij de koloniale toestand in
wezen in stand houdt. Wij hebben uiteengezet dat het geheel iets anders is, dat
Nederland het volste recht heeft - tegenover de grote financiële verplichtingen, die
wij tegenover het buitenland door leninggarantie op ons hebben genomen en de
vorderingen, die wij op dit land hebben - te eisen, dat wij op financieel gebied een
bepaalde zeggenschap houden. Wij zijn er ook voor geporteerd om te proberen in
de Unie de daarvoor noodzakelijke garanties te construeren1.. Dat zou echter op strikt
zakelijke en niet op politieke gronden moeten geschieden. Veel zakelijk ingestelde
mensen halen deze dingen door elkaar, waaronder ook Hirschfeld. Ik zal nog eens
een poging doen om te proberen hem dit verschil duidelijk te maken. Nederland
moet, van financieel-economische overwegingen uit, eisen stellen om zekere invloeden
te behouden op de besluitvorming van de sou-vereine Indonesische regering op dit
financieel-economische terrein. Zij gaan echter uit van de souvereiniteit en de
volstrekte zeggenschap over dit land. Dáár ligt het verschil tussen Hirschfeld en ons.
Door deze discussies met hem is mij dat eigenlijk nog veel duide-
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lijker geworden dan uit de betrekkelijk verwarde betogen indertijd van Posthuma
over deze zelfde materie.
Verder valt te vermelden een rapport, dat Kupers heeft uitgebracht over zijn
bevindingen op het Sobsi-congres. Hedenmorgen deed hij dat aan de
commissie-generaal en de ministers, daags te voren had ik een lunch met hem bij
Sanders. Dat hij zijn concurrent van de E.V.C., de heer Blokzijl, ronduit voor
landverrader uitmaakt, kan ik mij uitstekend indenken. Het behoort tot een der
problemen van de democratie of men in een democratische staat als Nederland een
dergelijke kwalijke figuur de gelegenheid moet geven stil zijn gang te gaan in
omstandigheden, waartegen een mannetje als hij absoluut niet is opgewassen. Blokzijl,
die van dit land niets afweet en de grootste onzin vertelt, was door zijn
anti-Nederlandse Hetze op het Sobsi-congres een populair man. Suurhoff heeft 's
nachts eens een gesprek van hem afgeluisterd, waarin hij zat te betogen dat de
Indonesiërs tijd moesten trachten te winnen voor het rekken van de onderhandelingen,
dan zou Nederland het vanzelf verliezen.
Overigens was de teneur van het verhaal van Kupers, dat de stemming op dat
Sobsi-congres, mede dank zij dergelijke sprekers als Blokzijl en Campbell, bepaald
tegen ons was gericht. Ik heb een flauw vermoeden dat men in Rusland een mannetje
als Blokzijl, die zo tegen de staat ageert, rustig zou laten verdwijnen. Het meest
belangwekkend waren Kupers' gesprekken met Soekarno en Hatta geweest. Met
Soekarno in mindere mate, omdat hij toen in gezelschap van N.V.V., E.V.C. en Sobsi
was geweest en Soekarno in gezelschap van Douwes Dekker, een man, die op het
ogenblik in het paleis van Soekarno woont en ook een uiterst bedenkelijke rol speelt.
Soekarno had een aantal grieven opgesomd, de blokkade, de versterking van de
troepen, de Pasoendan1. en nog een paar van dit soort dingen. Helaas konden onze
heren daar blijkbaar onvoldoende op antwoorden, omdatzij van de bijzonderheden
niet op de hoogte waren.
In het gesprek met Hatta hadden zij aangedrongen op een gesprek tussen Hatta en
mij en Hatta had daar ook direct mee ingestemd. Kupers had van het gesprek met
Hatta in het algemeen een gunstige indruk. Toch was de teneur van zijn verhaal aan
de ministers eigenlijk een waarschuwing tegen militaire acties. Hij meende dat men
dan, niet van de kant van de vreemde regeringen, maar van de ge-
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organiseerde arbeiderswerelden in Noord- en Zuid-Amerika en in Australië, tegenweer
moest verwachten, in ieder geval de boycot van onze scheepvaart. Alleen in het geval,
dat wij een uiterst royaal aanbod zouden hebben gedaan en de republiek dit afwijst,
zal er misschien een mogelijkheid zijn om hier en daar de zaak tot bedaren te brengen.

Donderdag 22 Mei 1947, 16.15 uur
Vanmorgen aan het ontbijt deed Jonkman min of meer plechtstatig een mededeling
namens de Nederlandse regering, dat er aan het verzoek van de leden van de
commissie-generaal om voor overleg met de politieke partijen naar Nederland te
gaan was voldaan. Ik had voordien een soort perscommuniqué hierover klaar gemaakt,
waarin ik het over de boeg heb gegooid van het nut van mondelinge informatie van
de commissie-generaal omtrent de beslissingen van het Kabinet. Als ik nu verder in
Het Parool1. de beschouwingen lees over het nut van mijn aanwezigheid in Nederland,
dan begrijp ik wel een klein beetje dat er wellicht in de partij ook nog wel mensen
zijn, die het niet helemaal ongemakkelijk vinden als ik maar uit de buurt blijf. Maar
enfin, dat is nu ten minste voor elkaar.
Vanmorgen een vergadering, eerst over buitenlandse zaken2. en daarna over de
economische situatie3.. Ik heb toch niet erg veel vertrouwen in de tactiek van de heren
van buitenlandse zaken. Elink Schuurman en Boon zijn daar per eigen gelegenheid
over aan het toveren met de Indonesiërs en de heer Van Vredenburch had instructie
gegeven om voorlopig geen mededeling te doen over de bereidheid van de regering
om, indien Indonesië dat wenst, straks de federatie een eigen buitenlandse dienst te
geven, in samenwerking met de Nederlandse. Ik ben daar scherp over uitgevallen en
heb opgemerkt dat ik niet kon aanvaarden, dat in de onderhandelingstactiek een
andere instantie dan de commissie-generaal de leiding zou bezitten. Het ging
misschien wat scherp, maar het leek mij nuttig om de heren duidelijk te maken dat
de eigengereidheid van B.Z., die zeer vaak niet in overeenstemming is met hun
prestaties, bij mij

1.
2.
3.

Van 17 mei 1947.
Vergadering gehouden ten paleize Koningsplein op 22 mei 1947, des voormiddags 10.30
uur.
Vergadering gehouden ten paleize Koningsplein op 22 mei 1947, des voormiddags 11.30
uur.
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geen waardering vindt. Trouwens ook Jonkman achtte deze methode onjuist en Van
Mook merkte terecht op, dat, indien wij een ultima-tief stuk wensen op te stellen,
wij ook bereid moeten zijn een compleet aanbod te doen en niet, zoals bij gewone
onderhandelingen, allerlei dingen in onze achterzak houden. Toch acht ik het nodig,
dat de nota over deze buitenlandse dienst nog enigszins wordt herzien en in
overeenstemming gebracht met de staatkundige structuur, zoals die thans is
voorgesteld.

Vrijdag 23 Mei 1947, 9.30 uur
Aan het eind van het bezoek van de ministers kwam vanmorgen Sanders bij mij met
een verhaal, dat voor mij de toekomst beter illustreert dan de talloze woorden in de
vele vergaderingen gesproken. Helaas moet ik dan zeggen, dat die toekomst er somber
uitziet, al is het dan ook alleen op psychologische gronden. Ik vrees, dat de zaken
ten slachtoffer zullen vallen aan het sentiment en de ijdelheid van één man, die de
rest van zijn ambtgenoten weet te intimideren. Ziehier het verhaal:
Gisteravond hadden wij een militaire vergadering1.. Aan het eind van deze
vergadering bracht Van Mook nog even een geheel afzonderlijk onderwerp ter sprake.
Hij had berichten over mogelijke onlusten op Madoera tussen de Madoerezen enerzijds
en de TRI anderzijds. Hij had daarover reeds met Spoor een gesprek gevoerd en
legde nu de verschillende mogelijkheden aan de vergadering voor en vroeg hoe het
beste kon worden gehandeld. Die gevallen waren:
1. de Madoerezen winnen het en vragen daarna onze hulp voor de vestiging van
een gezag, eventueel voor de toepassing van art. 42..
2. De strijd duurt langer en de Madoerezen vragen onze hulp om de strijd in hun
voordeel te beslechten.
3. Hetzelfde geval, maar de TRI vraagt hulp.

Veel beslissingen kwamen er, als ik het mij goed herinner, uit deze vergadering niet.
Daarna had Sanders een gesprek met Jonkman, dat hij tevoren had aangevraagd,
o.a. om te spreken over de wenselijkheid dat hij in de tweede helft van Juli weer naar
Nederland zou gaan voor het

1.
2.

Vergadering gehouden ten paleize Koningsplein op 22 mei 1947, des namiddags om 5 uur.
Zie bijlage III.
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persoonlijke contact met de regering. In de inleiding tot dit gesprek kwam Jonkman
terug op de behandeling over deze zaak van Ma-doera door Van Mook. Hij maakte
de volgende opmerking: ‘Afschuwelijk toch, dat zulk een vraagstuk Madoera op
zulk een vergadering wordt geïntroduceerd, zonder ook maar met een enkel woord
te reppen over de ministeriële verantwoordelijkheid, terwijl ik, als er brokken van
komen, die zaak toch ten slotte in de Kamer zal moeten verdedigen’.
De strekking van deze opmerking was volkomen duidelijk. Tussen Van Mook en
Jonkman zit een persoonlijke vete en het zou wel eens kunnen zijn dat die voor een
gedeelte is toe te schrijven aan het feit, dat Jonkman weet dat Van Mook dwars door
zijn ijdelheid heen kijkt, want het is niet voor de eerste keer dat hij zulks ondervindt,
terwijl ook het feit, dat Van Mook de hele materie volstrekt beheerst, een man als
Jonkman waarschijnlijk irriteert. Uit deze scène begrijp ik, dat de kans om in
Nederland de strijd te winnen niet groot is. Toch kan ik mij niet voorstellen, dat er
ten slotte in de ministerraad geen een van onze partijgenoten zou zijn, die de moed
heeft om te zeggen, wanneer Jonkman met een grief als deze voor den draad komt,
dat het landsbelang aan dit soort menselijke ijdelheid niet mag worden opgeofferd.
Zakelijk is dit betoog van Jonkman op geen enkele manier te verdedigen. Wanneer
hij zich even herinnert, hoe wij geageerd hebben in het geval Krian en Modjokerto
en daarbij te voren de minister machtiging hebben gevraagd, dan moet hij toch
bedenken dat het alleen de bijzondere omstandigheden zijn, die deze wijze van
behandelen van dit onderwerp ten gevolge hebben, maar hij had dan ook alleen maar
verlangd, dat Van Mook de ministeriële verantwoordelijkheid had genoemd: tegen
de procedure had hij geen bezwaar, Wel, als dat zo is, dan is het toch eigenlijk
helemaal dol.

11.45 uur
Een merkwaardig contrast tot de stemming, zoals die hierboven is weergegeven,
vormde eigenlijk de slotzitting vanmorgen, tussen de ministers, Van Mook, Van Poll
en mij. Jonkman heeft een aantal punten naar voren gehaald, en dat waren inderdaad
punten, waarover nog geen duidelijke uitspraak was gevallen. Hier was o.a. bij de
vraag, tot welke militaire bezetting wij ten slotte zullen overgaan, waarbij Van Mook
pleitte voor het alternatief b uit mijn nota Analyse
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en perspectieven inzake het Indonesische vraagstuk medio Mei1.. Daarover ontstond
geen verschil van mening. Verder, sprekende over de vermindering van de
troepensterkte, zei Van Mook dat hij van plan was daar de komende dagen eens een
gesprek onder vier ogen met Spoor over te hebben. Hij opperde de gedachte om de
uitzending van de tweede divisie stop te zetten. Het motief kan daarbij in de eerste
plaats zijn, dat, indien er tot militaire actie wordt overgegaan, men aan deze divisie
voorlopig toch niets heeft, terwijl zij een heel stuk van de organisatie van het leger
in beslag zou nemen. In de tweede plaats zou, indien de zaak wel slaagt, het doorzetten
van de aflossing en het niet-uitzenden van deze tweede divisie tot de toegezegde
vermindering van de troepensterkte kunnen leiden.
Aan het slot van de vergadering bedankte Beel in zeer goed gekozen woorden in
de allereerste plaats Van Mook en sprak daarbij een woord van erkentelijkheid uit
voor hetgeen hij had gedaan en het bewustzijn van de zware verantwoordelijkheid,
waarmee hij wordt achtergelaten.
Van Mook had er van te voren al op aangedrongen, dat, indien men hem hier nu
zou laten, het dan toch absoluut gewenst was dat de regering een duidelijke uitspraak
deed over zijn positie, opdat hij hier niet bleef zitten als de man, die ieder ogenblik
kon worden weg-geschopt. Men moet of het een of het ander. Daarmee waren beide
ministers het ook volkomen eens. Jonkman maakte in die discussie nog weer eens
de opmerking, dat hij toch immers altijd had gezegd, dat voor de vervanging het
geschikte ogenblik moest worden gekozen.
Verder bleek mij, toen ik het geval Madoera nog eens ter sprake bracht met de
bedoeling om die rare opmerking tegen Sanders te neutraliseren, dat Jonkman en
Van Mook het blijkbaar daarna toch nog over dit punt hadden gehad.

Cairo-Rome, 28 Mei 1947
De rest van de Vrijdag leverde niet erg veel bijzonders op. Het afscheid van de
ministers ging gepaard met het gebruikelijke ceremonieel. Het enige punt, dat
vermelding verdient, was het feit dat

1.

Nl. militaire bezetting van een zodanig gebied van de Republiek als met de Nederlandse
militaire macht van dat ogenblik in overeenstemming was, in tegenstelling tot het alternatief
a, dat deze bezetting tot b.v. West-Java zou beperken; zie bijlage VI.
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Van Mook toch aanwezig was. Hij had aanvankelijk te kennen gegeven die middag
te hebben gereserveerd om te gaan varen naar de eilanden. Daar was toen verder niet
veel over gezegd, maar ik vond het toch een beetje een vreemd gebaar.
Donderdagmorgen schoot ik er Mevrouw Van Mook over aan en zei, dat ik haar man
in overweging wilde geven om Vrijdag bij het afscheid toch aanwezig te zijn. Zoals
te verwachten viel, nam zij - zij het ook niet met een sterk betoog - het standpunt
van haar man in bescherming. Gelukkig was hij Vrijdagmorgen tot andere gedachten
gekomen en bij de Vrijdagmorgenbespreking zei hij de ministers toch uitgeleide te
zullen doen, omdat er anders weer allerlei fantasieën omheen zouden gaan spelen.
In de auto reed ik met Jonkman naar het vliegveld en dat het wel juist was, dat
Van Mook aanwezig was, bleek mij uit de wijze, waarop Jonkman daarover sprak.
Hij zei: ‘Natuurlijk zou ik het opgewekt hebben verdedigd met de mededeling, dat
hij zijn programma nu eenmaal had gemaakt en wij het onze hadden veranderd, maar
de verandering van inzicht van Van Mook maakt de zaak wel zeer veel eenvoudiger’.
Verder viel hij in dit gesprek over het feit dat de stijl van het voor-oorlogse Indië,
die hem blijkbaar uitermate dierbaar is, door Van Mook ook in zoverre niet in acht
wordt genomen, dat er bij de officiële diners aan tafel niet gespeecht wordt. ‘Zelfs
geen dronk op de Koningin’, zei Jonkman. Ik heb toen getracht hem uit te leggen,
dat de diners, zoals die tot heden zijn gegeven, nog nooit het karakter van een
werkelijk officieel diner hebben gehad en dat er in Indië voorlopig ook van
galakleding geen sprake kan zijn. Daarmede is het karakter van de maaltijden ook
voor een belangrijk gedeelte bepaald. Op zichzelf was dit voor mij natuurlijk alleen
maar de moeite waard als aanduiding van de stemming van Jonkman tegenover Van
Mook en ik plaats deze opmerkingen dan naast die, welke hij Donderdagavond tegen
Sanders maakte1..
De rest van de dag ging voorbij met heel hard werken aan de nota Analyse en
perspectieven medio Mei.
Aanvankelijk zou Van Mook nog een nota hebben geschreven, die wij op
Zaterdagmorgen aan de Indonesiërs hadden moeten overhandigen, maar daar had hij
blijkbaar geen lust meer in, ten minste van een bespreking hierover op Vrijdagavond
kwam niets meer. Van Poll was doodvermoeid en ging naar de bioscoop.

1.

Zie p. 565-566.
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Zaterdagmorgen zouden wij aanvankelijk om tien uur de bespreking hebben van
Sjahrir, Sjarifoedin en Gani enerzijds en wij drieën, anderzijds, maar, omdat Van
Mook toen nog niet gereed was, hebben wij die op het laatste moment verschoven
naar 11 uur om eerst nog gelegenheid te hebben tot onderling overleg. Dat strekte
zich uit in de eerste plaats over de korte aide-mémoire, die Van Mook had geschreven,
en in de tweede plaats over bijlage A van de genoemde nota, waarin het voorstel
voor de tussenregering wordt uitgewerkt1.. Wij kwamen hierbij vrij gemakkelijk tot
overeenstemming. De enige opmerking, die Van Mook maakte, was, dat het
raadplegen van de Indonesische negara's bij de keuze van de nieuwe landvoogd alleen
zou dienen te geschieden, indien daartoe van hun kant de wens te kennen werd
gegeven, maar niet op ons initiatief.
Dan was er nog een incident in deze voorbespreking en dat was, dat Van Mook
bezwaren uitsprak tegen het meegaan naar Holland van Samkalden. Hij vond dat
daarover met hem te laat overleg was gepleegd en bovendien had hij er bezwaar
tegen om helemaal alleen achter te blijven. Beide overwegingen zijn niet helemaal
onjuist; toch heb ik het gevoel, dat er ook nog andere motieven onderdoor spelen.
Geen enkel voorbeeld kan zó duidelijk illustreren, dat sympathie en antipathie bij
Van Mook maar in een ver verwijderd verband staan met de vraag of iemand het met
zijn politiek eens is of niet. Als er één trouwe paladijn is van zijn politiek, dan is het
Samkalden en toch geloof ik dat deze laatste gelijk heeft als hij zegt, dat hij in al die
maanden geen been aan de grond zou hebben gekregen, indien hij het uitsluitend van
Van Mook had moeten hebben en niet in de schaduw van de commissie-generaal
had kunnen mee spelen. Er viel intussen niét veel aan te doen. Tot op zekere hoogte
was de reactie bij Samkalden, die natuurlijk teleurgesteld en des duivels tegelijk was,
wel typerend, toen hij zei dat het wel eens moeilijk was om een voorstander van de
politiek van Van Mook te blijven, als hij je persoonlijk zo allerellendigst behandelde.
Ik ben nu intussen benieuwd of Van Mook ook zal doen, hetgeen ik hem met grote
nadruk heb gezegd, nl. dat hij dan Samkalden niet laat waaien, maar hem ook
werkelijk gebruikt. Voor mij heeft deze gang van zaken in ieder geval het voordeel,
dat hij na mijn terugkeer nog tot 1 Juli beschikbaar is.
In de bespreking van Zaterdagmorgen met Van Mook kwam ook

1.

Zie bijlage VI.
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nog even de stunt van Mr. Koestomo in Buitenzorg aan de orde, die door Ritman in
De Nieuwsgier niet onaardig een ‘stadsgreep’ in plaats van een ‘staatsgreep’ werd
genoemd. De Pasoendan1. had het blijkbaar nodig gevonden om in Buitenzorg alle
republikeinse kantoren, inclusief het station, van hun republikeinse bezetting te
ontdoen. Nu was dat niet zulk een gevaarlijke bezigheid, want de republikeinse
autoriteiten in Buitenzorg beschikken over geen enkel machtsapparaat, noch politieel,
noch militair. De heer Koestomo was de enige gewapende bij het ophalen van de
diverse republikeinse autoriteiten, hetgeen hij deed in de auto van de assistent-wedono
en waarbij hij het nodig vond zich van een masker te voorzien. Toen hij de
republikeinse resident in de auto had, zei deze: ‘Och meneer Koestomo, doet U dat
masker maar af, ik herken U toch wel’. Het geheel had veel van een operette, maar
met een on-pleizierige kant, omdat de heren het nodig vonden dit alles tijdens curfew
te doen om 3 uur 's nachts, zodat het voor de hele wereld duidelijk is, dat de
Nederlandse militairen hierbij op zijn minst een oogje hebben dicht gedaan. De
motivering van de heren is, dat de Pasoendan in Buitenzorg te kennen heeft gegeven
de republiek niet te wensen. Zowel Koestomo als Thomson schijnen de opvatting te
huldigen, dat deze kantoren nu een neutrale status zouden bezitten. Het is hun blijkbaar
nog juist duidelijk, dat de Pasoendan hier niet best als gezagsdrager kan optreden.
Die neutrale status is natuurlijk onzin. Het gezag berust óf bij de republiek, óf bij de
Nederlands-Indische regering, maar een vacuüm is onmogelijk.
Van Mook had er Vrijdag Abdulkadir op afgestuurd, maar die kwam met een voor
de republiek betrekkelijk ongunstig rapport terug. Hij meende, dat het inderdaad
onmogelijk was om het republikeins gezag te herstellen. Hij had ondervonden, dat
verschillende toko's geen republikeins geld meer accepteerden. Abdulkadir staat
enigszins op het standpunt, dat bewegingen als deze - en zoals ook op Madoera
dreigen - toch wel eens gevaarlijk voor de republiek konden worden, omdat, wanneer
het eenmaal begint, het op Suma-tra beslist ook gaat spoken. Toch moet het mij van
het hart, dat ik deze operette, politiek gezien, uiterst onpleizierig vind. Het buitenland
kijkt hier natuurlijk dwars doorheen en, wanneer er straks in deze richting een verdere
ontwikkeling plaats vindt, dan is dat in de ogen van het buitenland een Nederlandse
poging om de republiek van binnen uit af te breken, die ons crediet in het algemeen
geen

1.

Zie p. 541, noot 1.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

571
goed zal doen. Verder plaatst het ons ook intern in een dwangpositie, want, zoals ik
Zaterdagavond laat tegen een drietal Indonesiërs, waaronder de burgemeester van
Batavia Soewirjo, die ook was gaan kijken, heb verteld, zou het herstel van het
republikeins gezag in Buitenzorg op dit ogenblik in Nederland een storm ontketenen,
die de reis van de commissie-generaal volkomen nutteloos zou maken.
De bespreking met Sjahrir c.s. duurde betrekkelijk kort, omdat Van Mook om kwart
voor twaalf weg moest. Het gesprek ging in hoofdzaak over het feit, dat de tot heden
toe bewandelde weg geen perspectieven bood en dat het noodzakelijk was de republiek
door deelname aan een tussenregering in de vorm van een Federale Raad de haar
toekomende plaats te verschaffen, terwijl het anderszins noodzakelijk is dat zij in de
gezagshiërarchie, zoals Linggadjati die aanduidt, niet hoger tracht te klimmen dan
is aanvaard. Sjarifoedin kon deze gedachtengang uitstekend volgen, maar had grote
belangstelling voor de invloed, die de Nederlands-Indische departementen dan nog
zullen behouden. Uit dit gesprek bleek mij eigenlijk weer eens te meer, dat de vrees
dáár eigenlijk haar oorsprong vindt. Indien men een landvoogd als Van Mook heeft,
dan gaan de bezwaren veel minder tegen de landvoogd dan tegen de
Nederlands-Indische departementen. Wij hebben daarom uiteengezet, dat de bedoeling
van de Federale Raad is, dat deze zelf een zevental federale departementen in het
leven roept, die de activiteit van de thans bestaande Nederlands-Indische
departementen geleidelijk geheel overnemen. Wij verwezen daarbij naar onze
economische voorstellen, die van deze gedachte uitgaan. Gani en Sjarifoedin waren
het meest aan het woord. Zolang Van Mook er bij was, heeft Sjahrir eigenlijk
nauwelijks gereageerd. Wij hebben hun aangekondigd, dat zij zeer binnenkort een
compleet stel voorstellen zullen krijgen voor de overgangsregering, voor economische
zaken, voor de buitenlandse vertegenwoordiging, voor de militaire samenwerking
en voor een Indonesische vertegenwoordiging in Den Haag. Ik heb daaraan
toegevoegd, dat deze voorstellen voor ons geen onderhandelingsobject op de
hoofdpunten kunnen uitmaken, doch dat, indien de republiek deze voorstellen zou
verwerpen, dit zou betekenen dat deze commissie-generaal haar mandaat ter
beschikking van de Nederlandse regering stelt en in overweging zou moeten geven
de onderhandelingen niet voort te zetten. Dit was ook met de ministers afgesproken
als eerste aanduiding van het ultimatieve karakter, dat deze voorstellen bezitten.
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Na het vertrek van Van Mook begon ik zelf nog even over de Pasoendan-affaire. Ik
heb er op gewezen, dat het lange treuzelen en het gevoel van onzekerheid in alle
kringen in toenemende mate dergelijke verschijnselen ten gevolge zal hebben. Wij
komen er niet wanneer wij, zoals wij tot heden toe hebben gedaan, over de
Buiten-zorg-affaire zouden gaan praten en regelingen treffen, maar alleen, indien
wij het hoofdprobleem in de kern aanvatten en ons niet door welke intrige of door
welk incident ook van de wijs laten brengen. Met deze opmerkingen waren zij het
blijkbaar eens en dit verklaart ook waarschijnlijk, waarom zij zelf met geen woord
over deze opzienbarende zaak waren begonnen. Mijn eindindruk van deze bespreking
was, dat zij zich niet erg op hun gemak gevoelen en de toestand voor de republiek
niet zo rooskleurig zien als wel eens naar buiten lijkt.
's Middags en 's avonds weer verder gewerkt aan de nota met bijlagen, terwijl het
overhandigde aide-mémoire telegrafisch naar Nederland werd doorgegeven1..
Van deze Zaterdag valt verder nog te vermelden, dat Samkalden een afspraak had
met Sjahrir om van hem afscheid te nemen. Hij is toch gegaan om te vertellen, dat
hij voorlopig nog bleef. Dit is een kort, maar vertrouwelijk gesprek geworden,
waarvan Samkalden mij een paar dingen heeft verteld, die van belang zijn. In de
eerste plaats vertelde Sjahrir, dat het gesprek met Jonkman hem zeer was
tegengevallen en dat ook de persoon van Jonkman veel minder was dan hij had
afgeleid uit zijn redevoeringen in de Eerste Kamer. Hij kon zich niet aan de indruk
onttrekken, dat hij daarbij door anderen moest zijn opgejaagd. Ik vrees, dat de kleine
man gelijk heeft. In het verlengde van dezelfde gedachtengang vloeide de verzuchting
van Sjahrir voort: ‘Als Schermerhorn nu in Nederland zijn been maar stijf houdt’.
Hij heeft natuurlijk uitstekend door, waar het gevecht om gaat en hetgeen hij van
mij zegt, zeg ik van hem ten aanzien van Djocja. Wij zijn nu beide in een critiek
stadium aangekomen, waarbij zal moeten blijken of wij het houden dan wel het veld
moeten ruimen voor krachten, die verder uit elkaar staan dan wij, d.w.z. Sjahrir, Van
Mook en ik.
In ons reisgezelschap bevinden zich Kupers, Setyadjit en een Chinees, welke
laatste twee als afgevaardigden van de Sobsi naar de vergadering gaan van het
wereldvakverbond in Praag. Ik heb,

1.

24 mei 1947, CG 144.
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mede op verzoek van Koets, die met Kupers ook een lang gesprek heeft gehad, deze
een vrij volledig inzicht gegeven in de stand van zaken. Ik heb hem de bijlagen van
de nota laten lezen en die vond hij toch over het algemeen zeer redelijk. Eén ding is
wel duidelijk geworden, nl. dat Kupers, ondanks dat, vuurbang is voor militaire actie
en de voorkeur geeft aan arbitrage. Deze vrees vindt bij hem vooral zijn grondslag
in de gevolgen van dit militaire optreden op de internationale arbeidersorganisaties.
Hij achtte boycot van onze scheepvaart dan vrijwel onvermijdelijk. In dit verband
heb ik hem ook medegedeeld, dat in het memorandum1. de bemiddeling van Engeland
en Amerika als een van de door ons aanbevolen alternatieven wordt gesteld. Dit is
ook een van de punten, waarover ik met de leden van de partij in het Kabinet zeer
ernstig zal spreken.

's-Gravenhage, Vrijdag 30 Mei 1947
Vandaag een dag van rust en vrede na een vrijwel slopende Donderdag, die gevuld
werd door besprekingen van 's morgens vroeg tot 's avonds zeer laat. Woensdag, bij
aankomst op het vliegveld, werden wij verwelkomd door Kiveron en Bannier, die
ons allerlei vertelden, o.a. dat er dien dag ministerraad was. Zij vroegen of wij het
memorandum bij ons hadden. Ik begreep eerlijk gezegd niet direct, wat zij bedoelden.
Na enig heen en weer praten ging mij echter een licht op. Het ging om het stuk, dat
Van Mook aan de republikeinse delegatie zou overhandigen en waarvan de tekst op
dat ogenblik in Den Haag nog niet bekend was. Daarbij had de pers weer een zekere
verwarring gesticht, want Associated Press, onze vriend Swinton, had de wereld
verrast met een aantal mededelingen omtrent de inhoud van dit document. De pers
vroeg mij daarover inlichtingen en liet mij in De Volkskrant2. deze publicatie zien.
Het was volkomen duidelijk hoe deze zaak in elkaar zat. Hetgeen daar nl. vermeld
werd, was letterlijk hetgeen men in Batavia enige dagen voor ons vertrek al op de
straat kon horen. Ook stond er een stuk in betreffende de muntzuivering, dat Van
Mook bepaald nog niet zou vermelden en dat was mij een indicatie, dat dit nooit een
officiële mededeling kon

1.

2.

Schermerhorn bedoelt de nota Analyse en perspectieven in zake het Indonesische vraagstuk,
medio mei (zie bijlage VI), waarin onder de alternatieven sub c voorbrengen van de
moeilijkheden aan Amerika en/of Engeland, sub d aan de Uno, werden genoemd.
Van 28 mei 1947.
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zijn. Uit de gesprekken met Bannier en Kiveron bleek mij al dat er in Den Haag ten
aanzien van de procedure, zoals Van Mook die had voorbereid, geen grote
moeilijkheden zouden rijzen. Toch heb ik de indruk, dat de hele zaak ten slotte min
of meer hals over kop is gegaan. Daarop kom ik hieronder nog wel terug.
's Avonds sprak ik Jonkman door de telefoon en van hem begreep ik dat Van Mook
van plan was de nota, die hij had opgesteld, te publiceren. Zijn motivering begreep
ik wel, nl. dit staatsstuk moet in republikeinse kring op grote schaal worden verspreid
om te zorgen, dat iedereen er van op de hoogte is en dan is het ook zeker dat van hun
kant de tekst, zoals het hun past, niet wordt gepubliceerd. Om dat te vermijden is het
beter, dat wij de tekst direct volledig publiceren. Ook Jonkman meende dat dit wel
juist was. Verder vond hij de nota, waarvan wij nog geen kennis hadden genomen,
omdat Van Mook deze waarschijnlijk gedurende de Pinksterdagen heeft geproduceerd,
op zichzelf een zeer goed stuk1.. Dat vond ik al prettig om te horen, want het is toch
niet waarschijnlijk te achten, dat men de auteur van een dergelijk document van zo
beslissende betekenis, waaraan men zo openlijk zijn goedkeuring hecht, prompt
daarna de laan uit stuurt.
Gistermiddag ben ik begonnen met een gesprek met Drees. Nadat ik de vorige
maal hier was heb ik verwijten gekregen, dat het niet verstandig was geweest, dat ik
Drees niet voldoende in de zaken had gekend. Ik voelde daar iets voor en heb het nu
volledig anders gedaan. Ik geloof ook, dat dit juist was. Wij hebben een prettig
gesprek gehad, dat echter niet meer dan een eerste inleiding en beschouwing over
de toestand is geweest. Ik kom in dit opzicht niet zo direct achter de mening van
Drees. Aan de ene kant ziet hij van een militair optreden uiterst bedenkelijke gevolgen.
Aan de andere kant heeft hij ook grote critiek op de republiek en deze critiek kan
ook bij hem toch nergens anders in uitmonden dan in het toepassen van militaire
sancties.
Ik ben Drees ook in het bijzonder over de figuur van Van Mook te lijf gegaan. Ik
heb hem zeer speciaal gewezen op het volstrekt ongemotiveerde van de critiek van
Lieftinck. Ik heb hem gezegd, dat ik aan de hand van de feiten kan aantonen, dat de
paniekstemming van Lieftinck in het laatst van April volkomen ongerechtvaardigd
is,

1.

De nota met 5 bijlagen is op 27 mei overhandigd; zie Handelingen der Staten-Generaal
1946-1947 bijlagen 475. 2; Smit, Het akkoord van Ling-gadjati, bijlage I (p. 202-230).
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dat de heren op tijd zijn gewaarschuwd. Drees aanvaardde dit direct en noemde het
ook een bezwaar dat de ministers niet volledig van alle documenten, die er zijn, op
de hoogte worden gebracht. Ik begrijp dat wel, zulke dingen komen terloops in de
ministerraad als mededeling van de minister van overzeese gebiedsdelen, maar gaan
dan blijkbaar te gemakkelijk het ene oor in en het andere uit. Hij raadde mij aan deze
dingen ook in het bijzonder met Lieftinck te bespreken, hetgeen natuurlijk niet zal
mankeren. Dat is juist daarom zo nuttig, omdat ik nu gehoord heb dat Lieftinck eerst
in een vergadering van 21 April van de ministerraad met een catastrophaal verhaal
over de begroting voor Nederlands-Indië is gekomen en daarvan Van Mook de schuld
heeft gegeven. Hij heeft daarmee het materiaal aangedragen voor de brandstapel
voor Van Mook, die op 28 April door Huysmans en Van Maarseveen is aangestoken.
Ik heb Drees al vast bij voorbaat gezegd, dat ik niet bereid ben met een andere
personeelsbezetting dan de bestaande de consequenties te trekken uit de alternatieven,
zoals die op het ogenblik liggen.
Nadat ik bij Drees thuis koffie had gedronken, ging ik 's middags naar Koos
Vorrink, waar wij van kwart over twee tot vijf uur gesproken hebben met Logemann,
Joekes en Van der Goes van Naters. Het eerst kwam aan de orde de correspondentie
tussen Logemann en een aantal van ons, waaronder in de eerste plaats Van Mook,
na het besluit van 28 April1.. Logemann schijnt zich onze vrij vinnige reacties op zijn
min of meer defaitistische schrijverij na 28 April nogal te hebben aangetrokken. Ik
heb getracht hem duidelijk te maken, dat wij op het ogenblik, toen wij zelf het gevoel
hadden, dat de heren in Holland met hun allen naar de hel konden lopen, niet erg
waren gesticht door zijn beschouwingen, dat het crediet van Van Mook nu eenmaal
opgesoupeerd was en dat hij maar braaf de positie, die hem werd aangeboden, moest
accepteren. Dit betoog viel bij ons in verkeerde aarde en was in het vlak van het
redelijke misschien nog wel aanvaardbaar, maar wij waren niet van plan op dat
moment de strijd op te geven, zelfs niet in de wetenschap, dat er een besluit was
genomen. Daar zat inderdaad de tegenstelling. Het bleek ook in dit gesprek, dat
Logemann en nog een aantal anderen op het standpunt stonden, dat wij onder die
omstandigheden moesten trachten te redden, wat er te redden viel, terwijl ik hun
duidelijk heb gemaakt, dat dit hetzelfde betoog is, waarmee in de be-

1.
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zettingstijd zoveel kwaad is gesticht en dat het bovendien ook op practische gronden
geen hout sneed; dat er ten slotte toch ruzie zou ontstaan en wel op een ogenblik, dat
niet ons, maar dat Romme zou passen. Na enig heen en weer praten hebben wij beide
gezichtspunten voldoende tegenover elkander geplaatst en is, van de sfeer uit, waarin
men wederzijds werkte, de schrijverij van weerskanten wel opgehelderd. Het is mij
daarbij wel duidelijk geworden, dat de antwoorden op Logemann enige indruk hebben
gemaakt.
Ik heb daarna aan de heren een exposé gegeven van de gang van zaken, in het
bijzonder van de ontwikkelingsgeschiedenis, die geleid heeft tot het huidige aan de
Republiek aangeboden memorandum. Ik heb niet nagelaten er daarbij de nadruk op
te leggen, dat ik geenszins in de paniekstemming ben, waarin zo menigeen verkeert.
Het is onjuist om te menen, dat het thans al een verloren zaak is. Wij moeten goed
beseffen, dat nog lang niet alle hulpmiddelen zijn uitgeput. Het bleek in de loop van
dit gesprek ook wel, dat dat maar gelukkig is. Immers, uit alles is vast komen te staan
dat men een militaire actie in de Partij van de Arbeid buitengewoon moeilijk zal
verteren. In dit verband praatten wij uitvoerig over de motivering daarvan. In een
lange discussie werd mij volkomen duidelijk, dat het aanvallen van de republiek op
het algemene niet nakomen van Linggadjati een weinig deugdelijke argumentatie
zal blijken te zijn. Dit ontaardt beslist in een discussie tussen de republiek en
Nederland, omdat dan ook de republiek aan komt dragen met allerlei bezwaren, die
men tegen onze opvattingen in zake Linggadjati naar voren zal brengen. Aangezien
het in de wereld nu eenmaal zo is, dat de zwakken de sympathie aan hun kant hebben,
hebben wij er rekening mee te houden dat, zo gauw er een dergelijke discussie
ontstaat, de weegschaal van het gelijk neiging zal vertonen over te slaan naar de kant
van de republiek. In het bijzonder ook de consequentie, die hieraan zou zijn
verbonden, nl. dat men de republiek als zodanig van de kaart veegt en rekent op het
verschijnen van nieuwe staatkundige organisaties, met welke men Linggadjati wel
bona fide zou kunnen uitvoeren, ging er bij de heren helemaal niet in. Dit zou beslist
worden opgevat als een koloniale oorlog in optima forma.
Toen ben ik aan het einde van het gesprek tot de formulering gekomen, die ik
vandaag ook in een telegram aan Van Mook heb weergegeven. Men kan nl. redeneren,
dat, indien men oorlog wenst te voeren, het enige alternatief na een mislukte
internationale inmenging zou zijn het abandonneren van Java en Sumatra en het

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

577
daaraan vastzittend evacueren van al die bevolkingsgroepen, die menen niet veilig
onder republikeins regiem te kunnen leven. Wanneer men dit echter technisch gaat
bekijken, dan is het volkomen duidelijk dat dit onuitvoerbaar is. Op zijn minst zijn
het dan enkele honderdduizenden, die men elders onderdak en levensmogelijkheid
moet verschaffen. Dit is, afgezien nog van het transportprobleem, radicaal onmogelijk
en er zou dus niets anders op zitten dan deze mensen over te leveren aan een
republikeins bewind, dat, naar onze stellige overtuiging, niet in staat is om aan deze
mensen bescherming te verlenen. Dit kan en mag de Nederlandse regering nooit
verantwoorden. Daarom is dit alternatief onbruikbaar en rust op Nederland de plicht
om voor deze mensen levensmogelijkheid in het land zelf te scheppen.
Dit betekent niet alleen, dat wij zodanige voedselgebieden moeten bezetten, dat
deze steden, want om die gaat het eigenlijk in hoofdzaak, van voedsel kunnen worden
voorzien, maar ook dat de economische grondslag van het leven van deze volksmassa
gewaarborgd moet zijn. Dat betekent dat men ook ondernemingsgebieden in dit
domein moet betrekken en militair moet bezetten. Dat men dan verder al hetgeen op
het ogenblik de directe levensomstandigheden van deze bezette steden zo bezwaart,
uit de weg moet ruimen, spreekt vanzelf. Ook indien men dus Midden-Java met rust
laat, zal men de grenzen rondom Semarang belangrijk ruimer moeten trekken en er
voor zorgen dat de voorziening met water en electrici-teit behoorlijk kan geschieden.
Op deze wijze kan men de bezetting van bepaalde gebieden afleiden uit de
noodzakelijkheid om niet evacueerbare massa's een levensmogelijkheid te verschaffen.
Dit behoeft natuurlijk niet het enige argument te zijn. Ook de bijkomende punten
kan men wel degelijk in het geweer brengen. Zoals Vorrink het het liefst wilde en
ook inderdaad het doeltreffendst zou zijn, zal het helaas niet kunnen worden
gehanteerd, omdat het niet overal in overeenstemming is met de feiten, noch met de
noodzakelijkheden van de te ondernemen acties. Wanneer hij zegt, dat de mensen
in Batavia van honger sterven en wij dus de rijstgebieden, die nodig zijn om dat te
voorkomen, moeten bezetten, dan is dat vooreerst slechts ten dele juist, maar
bovendien zal de wereld dit toch nooit als een compleet argument voor een te
ondernemen actie aanvaarden. Als voorbeeld noemde ik Medan; daar is door de
beroerde houding van de Indonesiërs alle aanleiding voor militaire actie, maar het
is voor mij een grote vraag of men daarmee ook de bezetting van het
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hele gebied van Sumatra's oostkust kan rechtvaardigen. Daar kijkt de wereld
ogenblikkelijk doorheen en zegt, dat men belangrijke economische voordelen wil
behalen onder het motto van bescherming van de stadsbevolking van Medan.
Ook legde men er sterk de nadruk op, dat, alvorens men tot militair geweld
overgaat, toch in ieder geval vooraf alles in het werk wordt gesteld wat
menselijkerwijze verwacht mag worden om dit onheil te keren. Ik heb in verband
hiermee toegezegd in de zitting van de ministerraad te zullen wijzen op de
wenselijkheid om, alvorens een ultimatum met militair geweld op de achtergrond,
zal worden aangeboden, ook de commissie-generaal naar Djocja te sturen of haar
althans te machtigen om te gaan, indien zij daar heil van verwacht, ten einde een zo
breed mogelijke kring in het centrum der republiek op de ernst van de hele toestand
te wijzen. In de tweede plaats heb ik beloofd te zullen spreken over de
troepenvermindering en de wenselijkheid om die te concretiseren. In de derde plaats
hechtte men grote waarde aan internationale interventie. Ik heb daarbij verteld dat
ik die voorlopig niet anders mogelijk acht dan in de vorm van een zekere druk van
Engels-Amerikaanse zijde op de republiek, indien wij die zijde van de redelijkheid
onzer voorstellen zouden kunnen overtuigen. Is dat laatste niet het geval, dan is er
natuurlijk geen sprake van dat de Amerikanen een vinger zullen uitsteken.
Gisteravond was er ministerraad1., waar het hele gezelschap volledig was en waar
Van Poll en ik werden ontvangen om van onze mening te doen blijken en eventuele
vragen te beantwoorden. Van Poll was een half uur te laat. Eerlijk gezegd, vind ik
het jammer, dat hij niet helemaal is weggebleven. In dit verband moet mij hierover
in dit verslag eerst een opmerking van het hart. Van Poll gaat de laatste zes weken
hard achteruit. Wat er precies met hem aan de hand is, is mij niet duidelijk, maar hij
staat geestelijk op geen stukken na meer op het peil, waarop hij vroeger heeft gestaan.
Reeds tijdens de besprekingen met de ministers2. heb ik menig keer mijn hart
vastgehouden en zei Sanders of een ander na afloop tegen mij: ‘Ik heb Van Poll nog
nooit zo slecht meegemaakt’. Gisteravond was het weer van hetzelfde laken een pak.
Het beroerde van deze kwestie is

1.
2.

Buitengewone vergadering van de ministerraad, gehouden op Donderdag 29 Mei 1947, des
avonds te 8 uur, in het ministerie van justitie.
Zie p. 531.
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dat het weinige gezag, dat hij nog bezit, op een avond als gisteravond bij de Katholieke
ministers ook helemaal in de kelder is gezakt en de commissie-generaal daarmee in
de ogen van de heren eigenlijk een eenmanszaakje is geworden. Nu trek ik mij daar
niet veel van aan, maar het is politiek alleen maar een verzwakking. Toch zie ik geen
mogelijkheid daar van mijn kant wat aan te doen. Ik geloof, dat het het beste is om
mij hiertegenover volstrekt passief te gedragen. Ik meen ook, dat dat de enig mogelijke
loyale houding is tegenover Van Poll, met wie ik in al die maanden zo prettig en
goed heb samengewerkt. Maar ik vind het beroerd om aan te zien en ik gun de man
wat beters.
De vergadering van de ministerraad had op geen enkel punt een sensationeel
verloop. Vraagt men mij nu, wat ik er verder uit meen te kunnen afleiden, dan is dat
niet erg duidelijk. Merkwaardig was eigenlijk dat Van Maarseveen de opmerking
maakte, dat men toch practisch voor een voldongen feit was geplaatst, door de
publicatie van de nota niet alleen, maar in het bijzonder door het feit, dat de nota aan
de republiek was aangeboden. Hij voegde er echter direct aan toe, dat hij dit begreep
en er helemaal niet tegen was. Dit is op zichzelf natuurlijk wel merkwaardig en het
bewijst weer eens dat de Indische politiek toch ten slotte in Batavia wordt gemaakt.
Immers het is volkomen duidelijk dat het gehele document, zoals het thans aan de
republiek is aangeboden, het resultaat van werk van Batavia moet zijn, van Van
Mook en de commissie-generaal en de medewerkers van beide. Het aandeel van de
Nederlandse regering daarin is practisch nihil, evenals aan de formulering van
Linggadjati zelf. Het enige, waarvan wij hebben geprofiteerd, was de aanwezigheid
van de ministers, die wij duidelijk hebben kunnen maken, dat een machtiging voor
de commissie-generaal om dit document reeds nu te overhandigen, zonder dat zij
het eigenlijk zelf hadden gezien, nodig was; daar wij het over de bijlagen practisch
eens waren, konden zij ons deze machtiging nauwelijks onthouden en dat is dan ook
niet gebeurd. Vandaar dat Van Maarseveen in de ministerraad dan ook direct zijn
bezwaar van het voldongen feit weer verzachtte. Anders had hij van mij ook
ogenblikkelijk een vrij fel antwoord gekregen in dezen zin, dat men nu ontdekte, dat
de minister-president en de minister van overzeese gebiedsdelen in Batavia blijkbaar
in dezelfde positie verkeerden en zich op dezelfde wijze gedroegen als zulks het
geval is geweest met de commissie-generaal en met Van Mook. Helaas heeft Van
Maarseveen mij de kans niet gegeven om
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deze zure opmerking te maken.
Verder heb ik in deze vergadering in het bijzonder nog weer eens getracht de
mening te bestrijden, dat het nu volkomen duidelijk is dat de republiek Linggadjati
eigenlijk niet wil. Beel ging ook even min of meer van deze stelling uit en ik heb
hem toen vrij hardhandig duidelijk gemaakt, dat, indien hij internationaal zou worden
geprest om daarvoor het bewijs te leveren, ik vermoedde, dat hij niet met veel anders
dan kleine feitjes voor den draad zou komen, maar dat de republiek groot gelijk zou
hebben wanneer zij daartegenover zou opmerken, dat Nederland nog nooit een poging
heeft gedaan om eigenlijk duidelijk te maken wat het met de uitwerking van
Linggadjati op de hoofdpunten eigenlijk bedoelt. In antwoord op de opmerking, dat
dit nu toch in de overhandigde nota is neergelegd, kon ik natuurlijk aanvoeren, dat
dan ook pas daarna, dat wil dus zeggen op 10 Juni, zal kunnen blijken of de republiek
wil medewerken, ja dan neen. Op dit ogenblik is er echter alleen nog maar te zeggen,
dat de republiek, op basis van een enorm wantrouwen tegen ons, weinig geneigdheid
heeft getoond in te gaan op de regeling van detailpun-ten, zoals wij die hebben
voorgesteld. Meer kan men op dit ogenblik nog niet zeggen. Hoogstens kan men er
aan toevoegen het bekende feit, dat er in de republiek talloze sloebertjes rondlopen
om de Linggadjatipolitiek ook aan Indonesische kant volkomen te saboteren. Ik heb
dit niet gesteld als een soort goedpraten van de wandaden van republikeinse zijde,
maar meer als een aanmaning tot voorzichtigheid in een phase van de
onderhandelingen, die bepaald niet een eindphase is, terwijl ook wij aan Nederlandse
zijde zijn tekort geschoten door ons te sterk te laten leiden door de noden van alle
dag, zonder een poging te doen om aan de Indonesiërs een ruimer perspectief te
bieden.
Daarbij heb ik ook nog opgemerkt dat ik het jammer vind dat er geen paragraaf
voor culturele samenwerking aan is toegevoegd, doch dat ik dat alleen kan verklaren
door de haast. Het zou inderdaad uiterst nuttig zijn, indien dit alsnog zou kunnen
geschieden. Daarbij maakte ik de opmerking dat ik tot heden toe ook niet had ontdekt,
dat de minister van O.K.W. een poging had gedaan daartoe een bijdrage te leveren.
De heer Gielen keek verschrikt, maar de heer Huysmans kwam hem direct te hulp
met de vraag of daar van Indische zijde om was gevraagd. Ik kon niet nalaten om
toen op te merken, dat ik verwachtte dat de Nederlandse regering het initiatief, dat
zij formeel heeft, ook zal hanteren. Dit was natuurlijk een vuile
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opmerking, maar ik meen dat er aan de heer Huysmans toch verder niets te bederven
valt, dus dat kan geen kwaad.
Uitvoerig is er ook gesproken over het militaire alternatief. Ik heb dat gesteld op
de wijze, zoals ik dat 's middags in de besprekingen met de partijgenoten had
ontwikkeld en zoals het daar wel, zij het met pijn, was geaccepteerd. In de
ministerraad vond dit betoog zeer veel instemming en men meende, dat dit een goed
uitgangspunt van actie zou kunnen zijn. Wij hebben ons daarbij echter wel te
realiseren, dat, indien men eenmaal begint, het helemaal niet zeker is waar men de
militaire actie zal kunnen eindigen. Niet omdat onze eigen militairen ons dan uit de
hand lopen - daarvoor hebben wij met grote gestrengheid gewaakt - maar eenvoudig
omdat de andere partij er ook nog is en dat ook haar actie mede onze activiteit bepaalt.
Verder nog over de buitenlandse interventie, maar dat leverde vrij weinig resultaat
op. Jonkman en Van Boetzelaer zouden daar eens over praten, terwijl na afloop van
de vergadering Van Boetzelaer bij mij kwam met de vraag of ik een dezer dagen bij
hem kwam om over de internationale kant van de zaak nog overleg te plegen. Dinsdag
ga ik bij hem koffiedrinken.
Er is niet gesproken over de personeelsbezetting. Daarvoor werd geen aanleiding
gegeven en, om er van mijn kant over te beginnen, leek mij in dit verband niet tactisch.
Ik geloof, dat dat beter gespeeld kan worden door de ministers van de Partij van de
Arbeid onder maximale druk te zetten. Die moeten weten, dat het besluit van 28
April tot een crisis aanleiding geeft.

Woensdag 4 Juni 1947
In de afgelopen dagen ben ik zodanig van het een in het ander gevallen, dat ik met
dit verslag alweer een achterstand heb. Zaterdagmorgen heb ik een lang gesprek
gehad met Koos Vorrink bij hem thuis, niet alleen over de Indonesische politiek,
maar ook over de politieke situatie in Nederland in het algemeen. Hij was over de
partij-ministers somber gestemd. De enige twee, die werkelijk op een goed standpunt
staan, hebben in de ministerraad onvoldoende gezag. Van deze twee is Mansholt nog
de sterkste, want Vos is onhandig. Lieftinck heeft vrijwel geen politiek instinct en
komt soms, met de beste bedoelingen bezield, toch met de grootste narigheid uit de
bus. Zo is hij de man, die b.v. in de ministerraad van j.l.
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Maandagmiddag, zonder te voren met de partijministers overleg te plegen, is komen
aandragen met een ontwerp voor een communiqué. Hij had dat bedoeld als
ondersteuning van de positie van Van Mook. Daartoe stond in zijn ontwerp dan ook
een duidelijke tirade, die dit communiqué waardevol zou hebben gemaakt, indien
deze behouden was gebleven. Hij heeft echter geen voldoende politieke flair om te
begrijpen dat op het ogenblik, dat door tegenstand van Roomse kant de aan Van
Mook gewijde zinsnede er uit is, het communiqué niet alleen waardeloos, maar zelfs
schadelijk is geworden. Ik noem dit hier slechts even als voorbeeld en tegelijk ter
vastlegging van een feit.
De onbegrijpelijkste van allemaal is eigenlijk Drees, die toch voldoende ervaring
heeft, maar in dit opzicht hoogst eigenaardig is. Koos verldaarde dit voor een gedeelte
uit zijn calvinistische afkomst, die met zich meebrengt dat, nu de republiek eenmaal
haar handtekening onder Linggadjati heeft gezet, deze ook beslist in gebreke is. Hoe
gek het ook is, ook achter Drees staat iets der schemering van de gezagstheorie. Bij
Neher, die als minister overigens technisch goed schijnt te zijn, heb ik mijn vermoeden
bevestigd gevonden dat ook deze man politieke flair mist. Behept met militaire
theorieën, die zijn verwantschap met de O.D.1.-Vkringen begrijpelijk maken, is deze
man toch lid van de P.v.d.A. en is het geen wonder, dat hij in de Indonesische politiek
aan de verkeerde kant staat. Over Jonkman behoef ik in dit verslag verder niets te
zeggen. In zijn hart staat hij in zake de Indonesische politiek bepaald goed, daarvan
ben ik nu nog weer eens extra overtuigd geraakt, maar hij manoeuvreert soms zo
wonderlijk en eigen persoonlijke aspecten spelen daarbij een zo eigenaardige rol,
dat er uit deze man nooit wijs is te worden. Zijn in wezen niet slechte intenties worden
door opzettelijke tactiek bedorven.
Met dit span moet de partijleiding en de fractie geregeld vechten om een redelijk
contact. Ofschoon dit laatste enigszins beter wordt, is het nog altijd onbevredigend.
Daarna heb ik anderhalf uur met Vos zitten praten. Ook alweer een beeld van de
moeilijkheden intern. Hij sprak over Huysmans, die regelmatig met zijn portefeuille
rammelt en daarbij een gezicht
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trekt, alsof hij voor dit Indonesisch beleid nauwelijks verantwoordelijkheid draagt.
Vos was in dit gesprek belangrijk kordater dan Koos hem voor mij had getekend.
Het bleek in dit gesprek, dat ook hij toch wel zeer grote bezwaren heeft tegen militaire
actie en er niet veel anders dan onheilen van verwacht. De hoofdzaak was, dat ik ook
hem heb ingelicht over de gang van zaken. Ik heb mijn twijfel uitgesproken aan de
kracht van het beleid van onze partij-ministers.
Zaterdagavond van half negen tot bij elven met Lieftinck gepraat. De indruk, die
ik hierboven van hem gaf, lag toch ook wel in dit gesprek besloten. Natuurlijk heb
ik hem in het bijzonder over het geval Van Mook onderhouden en over de houding
van de Nederlandse regering tegenover hem in het algemeen. Hij heeft mij moeten
toegeven, dat de bezwaren, die hij had ingebracht omtrent het tijdstip van inlichten
over de catastrophale toestand, onjuist waren en dat in dat verband Van Mook in
ieder geval geen enkele blaam treft1.. Dan had hij natuurlijk, wat ik van Drees al
gehoord had, nog een antwoord nodig op zijn opmerking, dat op allerlei vragen om
informatie niet op tijd een antwoord komt. Hij noemde mij zijn vraag over een survey
van beleenbare objecten. Ik heb hem toen verteld, wat daarover in Indië al was
afgesproken. Hij was verheugd met de mededeling, dat het rapport over de tinwinning
klaar was en ik heb hem er bij verteld, dat, naar de mening van Van Mook, de andere
objecten, die hij op het oog had, om allerlei zeer verschillende redenen eigenlijk niet
in aanmerking komen, nog veel minder dan zulks met de tinwinning het geval was2..
Het lijkt mij gewenst, dat hierover uit Batavia nu zo snel mogelijk een rapport naar
de Nederlandse regering gaat. Misschien is het er al lang en ligt het ergens op
overzeese gebiedsdelen.
Aan het eind van het gesprek had ik de indruk, dat Lieftinck over zijn aanvankelijke
bezwaren een heel stuk heen was. Hij kwam weer met het verhaal, dat iedereen hier
verkoopt, nl. dat Van Mook toch zelf ontslag wilde hebben; dat is de heren
gemakkelijk uit de vingers te slaan, omdat de motivering bij Van Mook en bij degenen,
die deze vraag van Van Mook hanteren, volstrekt verschillend is3.. Het is onfatsoenlijk
om iemand, die op grond van vermoeidheid weg wil, nu, nadat hij gezegd heeft uit
politieke overwegingen dit niet te
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kunnen doen, toch aan zijn verzoek te houden, omdat men hem uit politieke
overwegingen juist wel weg wil hebben. In zoverre was dus het gesprek met Lieftinck
wel bevredigend. Het feit, dat hij in de ministerraad van Maandag een poging heeft
gedaan om een verklaring te produceren, die de positie van Van Mook had kunnen
verduidelijken, doch zich deze helaas weer uit de vingers heeft laten slaan1., is voor
mij het bewijs, dat mijn gesprek met hem op Zaterdagavond althans wel indruk heeft
gemaakt.
Zondagmiddag om half drie een bespreking met Logemann, Vorrink, Van der
Goes, Joekes, de partij ministers en ondergetekende bij Koos aan huis. Een
vergadering, waarvan ik helaas moet zeggen, dat er buitengewoon weinig positiefs
is uitgekomen. Er is van onze kant nogal flink van de lever gepraat, maar de heren
ministers hebben zich er met zorgvuldigheid van onthouden enigerlei toezegging,
welke dan ook, te doen. Het begon met een aanval van Drees over de uitlating, die
ik in Batavia had gedaan, nl. dat alle geheimzinnigheid van de ministers tegenover
Van Mook en mij toch weinig helpt, omdat ik meestal toch wel aan de weet kom en
op zeer korte termijn, wat er eigenlijk precies aan de hand en besproken is2.. Ik heb
toen in dit gezelschap nog weer eens in zeer scherpe bewoordingen betoogd, dat op
de manier, waarop de ministers deze zaak opvatten, er eigenlijk niet te spelen is en
dat ik het geen toestand vind uitsluitend van informele contacten te moeten leven.
Geen van de heren gaf hierop evenwel enigerlei reactie, zodat er voor mij geen grond
is om te hopen op een betere officiële informatie. Integendeel, zij zullen inzake de
ministerraad nog geheimzinniger worden en het steeds moeilijker maken. Gelukkig
zullen Vorrink c.s. aan onze partij ministers blijven trekken en ik hoop dus als van
ouds langs deze weg wat aan de weet te komen.
Typerend was ook wel, dat het aan Koos niet dan met de uiterste moeite gelukt is
om deze bespreking voor elkaar te krijgen. Men begreep blijkbaar niet dat deze
conferentie, met het oog op de ministerraad van de daarop volgende Maandag, waarin
men gezegd had te zullen beslissen, van de allergrootste betekenis was.
Jonkman begon in deze vergadering met een korte uiteenzetting, die wel goed
was, maar heeft zich verder aan de discussie grotendeels onttrokken.
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Mansholt heeft compleet geluisterd, Vos alleen aan het eind een paar opmerkingen
gemaakt, waaruit zijn bezwaar tegen militaire actie bleek.
Het onbevredigende was, dat de heren op geen enkel gebied een toezegging of
slechts maar een aanduiding deden van de punten, waarover zij wilden vechten. Ik
heb toen aan het eind met grote nadruk gesteld, dat bij een gang van zaken, waarbij
Van Mook op dit moment zou worden ontslagen en Rornme op overzeese
gebiedsdelen zou komen, op welke manier dan ook, ik aanleiding zou zien om voor
mijn functie te bedanken. Indien de partij een van deze twee punten zou aanvaarden,
zou men in de noodzakelijkheid komen te verkeren een ander in mijn plaats te doen
aanwijzen. Neher meende dat dit een ongeoorloofde pressie zou zijn op de regering
en uit een nationaal oogpunt niet te verdedigen. Ik heb hem toen uitgelegd, dat het
resultaat in elk geval hetzelfde zou blijven. Bij aanvaarding van Romme zou daaruit
twist tussen de commissie-generaal en Den Haag een onvermijdelijk gevolg zijn.
Het is dan maar beter het moment van de ruzie zelf te kiezen.
Ik vond dat er betrekkelijk weinig grote lijn zat in deze bespreking. Voor een deel
was het een herhaling van hetgeen reeds in de ministerraad ter sprake was gekomen.
Het ging natuurlijk ook in belangrijke mate over het effect van militair optreden,
waaromtrent vooral Koos lang niet optimistisch was. Het was duidelijk, dat ook
Logemann dit zo lang mogelijk buiten boord wenste te houden, evenals Jonkman.
Van Drees ben ik in dit opzicht allesbehalve zeker, hoewel ik toch niet weet welke
consequenties hij aan zijn slechte stemming tegenover de republiek in laatste instantie
wil verbinden.
Toen het ging over troepenvermindering en het zo snel mogelijk aankondigen
daarvan, was het weer een vrij onzekere zaak. Ik heb daar sterk op aangedrongen,
maar kon geen positieve toezegging krijgen. Bij dit punt liet Neher zich in de kaart
kijken. Toen het zes uur was, werden - zoals Koos het zei - bij de heren thuis de
piepers koud en werd de zitting opgeheven, ook al was er van een conclusie nog geen
sprake.
Wij gingen uit elkaar op hoop van zegen.

Karachi - Calcutta, Dinsdag 10 Juni, 1947
Maandag, 2 Juni, besteedde ik met overdag een bezoek te brengen
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aan mijn familie in Noord-Holland, samen met Dirk1., die ik uit Bilthoven ophaalde.
Zakelijk valt van deze dag te vermelden een conferentie met een deel van de pers
van de partij van half zes tot half acht in Amsterdam. Hier waren bij elkaar: van Het
Vrije Volk Voskuil en Sluyser, van Het Parool Van Randwijk en Veenstra, nog een
paar mensen van onze provinciale pers, benevens Thomassen en Willems van het
partij-secretariaat.
Hier werd duidelijk, dat er in de linkervleugel van de partij een vrij sterke oppositie
bestaat tegen de nota aan de republiek. Van Randwijk was daar de vertolker van. Hij
drukte het zo uit, dat van de republiek allerlei zaken werden gevraagd, maar dat er
van onze kant bitter weinig garanties van welke aard ook tegenover werden gesteld.
In het bijzonder gold dit de personeelsbezetting aan de top. Er was in deze groep
weinig vertrouwen in de mensen, die het op lager niveau moeten doen. Door de
Pasoendan-affaire2. is Thomson de personificatie daarvan geworden. Het werven van
de door de TRI naar huis gestuurde extremisten voor het KNIL maakte in deze kringen
een afschuwelijke indruk en ik kan hier ook zelf geen goed woord over zeggen. Ook
de werving van Menadonezen en Ambonezen, in plaats van demobilisatie, is een
aanduiding van de geest, die in het leger bestaat.
Ik heb mij tegen dit alles niet beter kunnen verdedigen dan duidelijk te stellen hoe
ik de uitwerking van de nota persoonlijk zie. De uitoefening van het beslissingsrecht
van de landvoogd zal aan bepaalde onderwerpen van federale aard dienen te worden
verbonden. Ook stel ik mij voor dat dit recht niet wordt uitgeoefend, indien de leden
van de overgangsregering een eenstemming besluit nemen. Verder mijn wens, dat
de Federale Raad of de verschillende negara's, indien zij dit wensen, zullen worden
gehoord bij de benoeming van een landvoogd. Ten aanzien van de militaire
maatregelen heb ik de heren het een en ander verteld van de plannen van Spoor in
zake de vorming van territoriale legers van de afzonderlijke staten, waarbij het
Nederlandse leger voorlopig uitsluitend een federaal operatief orgaan zal blijven.
Toen ik vertelde dat er gedachten bestaan over de overdracht van een deel van de
thans in Indië aanwezige bewapening aan de Indonesiërs, werd dit als een zeer
belangrijke stap ter versterking van het vertrouwen beschouwd.
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De Zaterdag tevoren was er een vergadering geweest van een kadergroep van
Nederland-Indonesië, die ook door Just de Visser was bijgewoond en die, in het
bijzonder door het optreden van Slotemaker de Bruine, een vrij recalcitrant karakter
droeg. Deze laatste sprak daar openlijk uit, dat men zich zal hebben te distantiëren
van wat hij noemde de nota-mannen, omdat de commissie-generaal en Van Mook
van politiek zouden veranderen. Het deed mij genoegen te ontdekken dat Van
Randwijk op deze persbespreking vaststelde, dat Slotemaker daarin alleen stond en
dat er bij het gezelschap, waarmee ik op dat moment samen was, van zulk een
stemming geen sprake is. Men was voor de uiteenzetting zeer erkentelijk, maar ik
ben er toch wel weer achter gekomen, dat in allerlei opzichten ook deze nota, evenals
Linggadjati zelf, eigenlijk nog te vaag is. Dat wordt in het bijzonder in de hand
gewerkt door de vaagheid van bijlage I, die in dit opzicht belangrijk achter blijft bij
bijlage A van de nota Analyse en perspectieven van medio Mei1..
Dinsdag 3 Juni, een dag van allerlei besprekingen. Het begon met Jhr. De Jonge, die
ook eens poolshoogte kwam nemen en zich gelukkig prees dat hij tot de
commissie-generaal en Van Mook gemakkelijker toegang kreeg dan tot de
Nederlandse regering. Aan het slot ging de discussie natuurlijk weer over de
vergoeding aan de republiek voor de aanwezige ondernemingsproducten, waarbij
hij nu de veronderstelling uitsprak dat die regeling ook zou gelden voor producten,
die zouden worden gemaakt na de terugkeer van de ondernemers. Ik heb getracht
hem duidelijk te maken, dat dat onzin is, maar dat het ook een onhoudbaar standpunt
is om voor de aanwezige producten geen enkele uitkering te willen geven. Dit was
van zijn kant natuurlijk een nogal gek verhaal, omdat hij zich in Indië, na afloop van
de vergadering2., met een vergoeding wel ac-coord had verklaard. Ik had het gevoel,
dat dit maar een verhaaltje was om achter mijn stemming en inzicht van dit ogenblik
te komen. Daarna een lang gesprek met Rooij en Tijmstra. Ik had Zondag al een lang
gesprek met Tijmstra gehad over de gedachtenwisseling tussen de N.R.C. en
Posthuma. De N.R.C. had nl. de heren een terechtwijzing gegeven3. naar aanleiding
van hun interview met
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Trouw1., dat eigenlijk een infaam verhaal was. Posthuma had de N.R.C. geantwoord
en Tijmstra wilde zo scherp mogelijk van repliek dienen. Ik heb hem daarvoor een
aantal gegevens verschaft en inderdaad verscheen er Dinsdagavond2. achter het stuk
van Posthuma een afdoend antwoord van de N.R.C. Daarover ging ons onderhoud
Dinsdagmorgen dus niet, maar wel over de algemene politieke situatie. Ik deed
mededeling van mijn betrekkelijk optimistische kijk op de ontwikkeling, die ik
baseerde op de telegrafische informatie uit Batavia. Ook het ultimatieve karakter van
de nota was natuurlijk een punt van discussie, zoals dat ook bij de bespreking in
Amsterdam het geval is geweest. In beide gevallen heb ik er de nadruk op gelegd,
dat hierin ook een stuk tactiek ligt van de commissie-generaal tegenover het Kabinet,
dat wij niet langer de kans wilden geven om z.g. ‘afglijden’ voor onze rekening te
doen plaats vinden. Verder heb ik ook niet nagelaten de N.R.C. te informeren omtrent
de herkomst van deze nota, waarvan ik opmerkte dat het op geen enkel punt
eenmanswerk was, en in ieder geval geen geesteskind van Beel en Jonkman; dat er
alleen een zekere coördinatie van gedachten was geweest in zake de vorming van
een overgangsregering, die Jonkman definieerde als ‘de landvoogd in rade’. Het
federale karakter, de positie van Oost-Indonesië, de Pasoendan en al deze voor de
hand liggende onderwerpen passeerden de revue op een wijze, die uit dit verslag
gemakkelijk genoeg valt af te leiden. Een uitermate prettig onderhoud met een paar
journalisten, die een standpunt innemen, dat aan het mijne uitermate verwant is.
Op deze dag had ik ook een telefoongesprek met Samkalden, dat wel niet al te
duidelijk was, maar waaruit ik kon afleiden dat Van Mook toch van plan was de
Pasoendangeschiedenis3. binnen redelijke banen te leiden en waarin hij vertelde, dat
Van Mook nogal upset was over het A.N.P.-bericht, dat van officiële zijde zou zijn
gekomen. Dit is weer een van de voorbeelden van ondergronds politiek gewroet,
waarschijnlijk van de kant van bepaalde departementsambtenaren. Jonkman heeft
later wel een poging gedaan om anderen hiervan de schuld te geven, maar het staat
vrijwel vast dat dit bericht het resultaat is van een gesprek dat de ambtenaar Brand
met het A.N.P. heeft gevoerd.
Verder die dag geluncht met Van der Goes, die zich gegrepen
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voelde over een uitval, die ik had gedaan in zijn richting over zijn brief met betrekking
tot Verzijl1.. Ik heb getracht hem duidelijk te maken, dat men ons in Batavia niet als
kinderen moet behandelen, voor wie men de scherpe kanten van het leven tracht weg
te nemen. Hij heeft ten slotte begrepen dat ik er de voorkeur aan zou hebben gegeven,
indien hij had geschreven dat hij sterk betwijfelde of de benoeming van Verzijl
eigenlijk wel goed was. Een zelfde geval dus als de correspondentie van Logemann
na het beruchte besluit van de ministerraad van 28 April. Met betrekking tot de
informatie van Van der Goes beloofde ik hem aan Koos te zullen vragen ook hem
voortaan mijn brieven te laten lezen.
Daarna een genoeglijk gesprek met Von Balluseck, die weer een beetje
terugverlangde naar Batavia. Politiek blijft hij een enigszins wankele snuiter. Hij
ziet aan één kant erg op tegen voortgezette discussies, aan de andere kant legt hij
sterk de nadruk op het mengen van Amerika in deze zaak. Het moet hem toch duidelijk
zijn, dat dit een voortgezet gesprek betekent.
Een uurtje gepraat met Dupuy, de Canadese ambassadeur, aan wie ik vrij openhartig
mijn standpunt heb uiteengezet, nl. dat ik mij zeer vergaand tegen militaire actie zou
verzetten, omdat ik daarvan niets verwacht. Met deze man heb ik altijd een uiterst
prettig contact en hij is uit het corps diplomatique degene, tot wie ik mij het meest
voel aangetrokken, een man met een zekere wetenschappelijke zin in het politieke
leven en wiens beschouwelijke inslag mij zeer verwant is.
Op deze dag begon ook de discussie over onze terugkeer. Jonkman deelde mij
door de telefoon mede, dat de ministerraad van de veronderstelling uitging, dat wij
zo spoedig mogelijk zouden terugkeren, ten einde in Batavia na ontvangst van het
republikeinse antwoord een gemeenschappelijk advies te kunnen opmaken. Ik heb
mij daar aanvankelijk zeer sterk tegen verzet, omdat ik meende dat er zekere voordelen
in zouden schuilen, indien wij de gelegenheid zouden hebben het antwoord eerst
voorlopig met het Kabinet te bespreken en een indruk te krijgen van hun reactie, om
daarna naar Batavia te gaan, ten einde gezamenlijk een definitief advies uit te brengen.
Er kwam nog bij dat de heren mij die dag een beetje hadden geprikkeld, doordat Beel
aan De Nerée had verteld dat wij vrijdag al zouden terugkeren, zonder er met ons
over te hebben ge-
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sproken. In vrijdag zag ik trouwens helemaal geen mogelijkheid, met het oog op
hetgeen verder nog aan besprekingen moest plaats vinden.
Op de thee van de heer Van Schaik, voorzitter van de Tweede Kamer, 's middags
in de Witte Brug, besprak ik deze terugkeer ook o.a. met Romme en met Meijerink,
die beiden meenden, dat op het eerste gezicht mijn programma de voorkeur zou
verdienen.
Hetzelfde punt kwam Dinsdagavond weer aan de orde bij de bespreking in de
J.M.-club1., waar ook Koos Vorrink aanwezig was. Door gemeenschappelijk overleg
kwamen wij daar tot het programma, dat wij Woensdag zouden vertrekken.
Verder is er in deze club in het bijzonder over de politieke tactiek gesproken. Als
een van de punten, die ik mij hieruit nog herinner, noemde ik de vraag welke
waarborgen ik in Batavia bezit, dat er in het Kabinet niet weer hetzelfde soort rare
dingen gebeurt als in de afgelopen weken. Wij kwamen toen tot de conclusie, dat
geen enkele toezegging afdoende is, omdat het mogelijk is gebleken dat de heren de
volgende week wat anders besluiten dan de week er voor. De enige waarborg ligt
ten slotte in de actviteit en in de eenheid van opvatting tussen wat ik noemde onze
‘vechtclub’, die be-bestaat uit Koos, Logemann, Joekes en Van der Goes, met mij.
Groter zekerheid is er in het aangezicht van allerlei onverwachte situaties nooit te
krijgen, zodat een uitermate nauw contact tussen die club en mij absoluut noodzakelijk
is.
Ik at die avond met Max Kohnstamm en sprak met hem over zijn positie. Hij had
nog altijd de mogelijkheid om in New York hoofd van het Netherlands Information
Bureau te worden, maar ik heb hem daar vrij grondig van genezen, omdat hij het
vooruitzicht om b.v. de conservatieve politiek van Nederland te moeten verdedigen
niet aanlokkelijk vond. Er is in zulk een baan weinig mogelijkheid voor eigen
geestelijke ontplooiing. Hij merkte terecht op, dat Nederland aan een linkse Hazelhof
Roelfsema geen behoefte heeft. Blijft voor hem de mogelijkheid van secretaris van
de Partij van de Arbeid, waarvoor de werkgeversgroep uit de partij blijkbaar de
fondsen wil fourneren. Ook een baan in Indië lokt hem zeer aan en
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zulk een man is weer een voorbeeld van de vele mogelijkheden, die Nederland in dit
opzicht nog biedt.
In dit verband vermeld ik hier ook even dat Logemann mij vertelde, dat ook ons
Kamerlid Hofstra bereid is een functie op financieel gebied in Indonesië te aanvaarden.
Een dergelijke figuur lijkt mij noodzakelijk, wil Nederland straks een kans maken
in de Federale Raad ook vertegenwoordigd te zijn. Zulk een figuur moet echter niet
verbruikt worden door de Ned. Indische regering, maar in reserve worden gehouden
voor de nieuwe Federale regering.
Woensdagmorgen tandarts en werken aan mijn dagboek, 's Middags lunch bij Van
Boetzelaer. Toen had ik helaas nog niet begrepen dat B.Z., zonder ons te
waarschuwen, de ambassadeurspost in New Delhi alvast aan Lamping had toegezegd,
zodat ik hem daarover niet kon onderhouden1.. Over de missie-Van
Vredenburch-Hirschfeld naar Amerkia heb ik hem mijn ernstige twijfel uitgesproken
of de keuze van Hirschfeld nu wel zo gelukkig was. Deze man heeft in Batavia
politieke wartaal uitgeslagen2., die in Amerika zeer bepaald verkeerd valt. Hij meende
dat dit wel aan Van Vredenburch kon worden toevertrouwd. Ik vind het echter wel
weer een merkwaardig bewijs van het Nederlandse ambtelijke apparaat, dat dit in de
figuren, die men als ambtelijk arrivé kan beschouwen, vrijwel uitsluitend over
conservatieven beschikt. Zo immers mag men Van Vredenburch ook zeker noemen,
al ben ik bereid om te geloven dat deze man knap genoeg is om niet een verhaal op
te dissen, waarvan hij vermoeden kan dat dat in Washington verkeerd valt. Enfin,
hieraan is ook al weer niets te doen en mij restte slechts de hoop uit te spreken, dat
de zaak niet scheef zou gaan. De figuren Van Vredenburch en Hirschfeld hebben ten
minste het voordeel, dat men naar buiten toe kan suggereren dat de besprekingen
over het Duitse vraagstuk gaan, hetgeen dan ook in de pers al werd uitgesproken,
hoewel de aanwezigheid van het hoofd van de afdeling Aziatische Zaken in het State
Department bij de conferentie de pers toch het vermoeden deed uitspreken, dat ook
Indonesië wel op het programma zou staan. Overigens had hetgespekmet Van
Boetzelaer niet vreselijk veel om het lijf. Ik vond hem een man, die niet ge-

1.
2.

Zie p. 342.
Zie p. 562.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

592
makkelijk een eigen mening produceert, hetgeen een gesprek betrekkelijk
onvruchtbaar maakt.
Na nog een gesprek van particuliere aard, ontving ik Max Weisglas, die ter
ondersteuning van onze voorlichting voor enige weken naar Amerika gaat. Ik heb
hem nog eens duidelijk gemaakt dat hij met het verkopen van militaire actie, niet
alleen met het oog op Amerika, maar ook met het oog op Nederland, uiterst
voorzichtig dient te zijn en deze uitsluitend mag beschouwen als een noodsprong,
die wij moeten maken, tenzij Amerika ons economisch-financieel helpt, waardoor
voor ons ook andere wegen begaanbaar worden.
Het belangrijkste gesprek van de dag had ik daarna met mejuffrouw Teilegen. Zij
heeft naar één kant altijd wel waardering voor Jonkman, omdat hij beter dan
Logemann kans ziet om de Koningin in de sfeer van het persoonlijke te raken. Politiek
staat zij echter in haar oordeel, dat het hele Kabinet een zwak geval is, aan mijn kant.
Wij kwamen tot de conclusie, dat, indien de ministers de crisis, waarin zij thans
verkeren, overleven, hun positie voor geruime tijd toch weer verzekerd zal zijn, wat
op zichzelf voor het land een zegen is. Met betrekking tot de binnenlandse politiek
drong zij er op aan dat ik zo spoedig mogelijk terug zou komen. Zij achtte dit voor
de partij beslist noodzakelijk. Dit is natuurlijk de stem, die ook klinkt uit de sfeer
van Max Kohnstamm, de J.M.-club, enz.
In een gesprek over de Koningin, waarvan ik de bijzonderheden hier liever niet
vastleg, kwam ook nog weer eens naar voren het voor mij persoonlijk uitermate
pijnlijke punt van haar tegenover mij sinds September 1946 belangrijk veranderde
houding. Het onaanvaardbare ligt voor mij daarin, dat dit niet moet worden
toegeschreven aan mijn bijdrage tot de Indonesische politiek van Nederland, maar
eigenlijk aan één enkel incident, waaraan ik als puntje bij paaltje komt part noch deel
heb gehad, nl. de beruchte affaire op de rede van Cheribon1.. Ik wist in December al
dat Jonkman, uit pure onnozelheid en gebrek aan kennis van de psychologie van de
Koningin, daarover opmerkingen had laten vallen om duidelijk te maken hoe moeilijk
de commissie-generaal het soms wel had2.. Nu hoorde ik echter, eerst van Max
Kohnstamm en in dit gesprek ook van mejuffrouw Tellegen - die beiden blijkbaar
in de veronderstelling verkeerden, dat ik hiervan reeds op de hoogte was - dat ook
Tjarda in

1.
2.

Zie p. 109.
Zie p. 171, 229.
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deze geest met de Koningin had gesproken. De beide zegslieden namen echter aan,
dat dit volkomen te goeder trouw en zonder rancuneuze gevoelens jegens mij
persoonlijk was geschied. Ik kan mij dit van Tjarda wel ongeveer voorstellen, wanneer
hij tegenover de Koningin in dit verband verzuchtingen zal hebben geslaakt over de
ellendige positie, waarin Nederland in Indonesië is gekomen, in vergelijking tot zijn
tijd. Dat de Koningin echter, wanneer het gaat om zaken als nationale eer en
souvereiniteit, de ontwikkeling, die zij naar andere kanten wel heeft doorgemaakt,
helemaal niet heeft kunnen volgen, is waarschijnlijk aan beiden ontgaan, anders
zouden zij daarmee een grotere voorzichtigheid in acht hebben genomen. Dat deze
hele zaak voor mij daarom zo grievend is, omdat het de Koninklijke Marine is
geweest, die hier een fout heeft gemaakt en niet op tijd heeft gewaarschuwd hoe de
mise-en-scène in Cheribon zou zijn, werd mij nog weer eens goed duidelijk. Weinig
heb ik op dat moment, op de rede van Cheribon, bevroed, dat het incident, waarbij
ik toen passief was betrokken, een zodanige invloed zou hebben, dat mijn politieke
bruikbaarheid in Nederland door de reactie van de Koningin ongunstig zou worden
beïnvloed. Ik moet eerlijk toegeven, dat ik mij van alle onbillijke bejegeningen
betrekkelijk weinig pleeg aan te trekken. Dit is echter een geval, waar ik volkomen
anders tegenover sta en dat mij meer grieft dan welke onbillijke bejegening ook.
Daarna samen eten met Piet Kerstens, een van die betrekkelijk ongelukkige figuren
in de Nederlandse politiek, die uiterst bruikbaar zouden kunnen zijn op grond van
hun begaafdheid en kennis, maar waarvan het Nederlandse politieke leven, in dit
geval in K.V.P.-kring, in bepaalde persoonlijke hebbelijkheden een voldoende motief
vindt om hem uit te schakelen. Toch is het uitermate jammer, dat verreweg de
belangrijkste figuur, die de Katholieken hebben op het gebied van de Indonesische
politiek, eenvoudig aan de kant wordt gezet.
Hij betuigde zijn instemming met de door ons gevolgde procedure, maar was de
eerste om te betogen, dat hier niet zonder meer slaan op zou mogen volgen. Zijn
eigen positie kwam nog even ter sprake, toen ik hem vroeg wat hij ging doen. Hij
zou in ieder geval niet voor lange tijd naar Indië willen terugkeren, maar voor een
halfjaar, als lid van de commissie-generaal, zou hij zich zeker laten vangen. Ik heb
dat tegenover hem niet afgewezen, doch gezegd dat
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ik dat als een versterking van het Katholieke element bij de leiding van de
Indonesische politiek een aanvaardbare oplossing vond, indien ook de K.V.P. dit als
zodanig zou beschouwen. Dit laatste nu betwijfel ik zeer sterk. Romme schijnt hem
niet te lusten en dan worden wij er niets wijzer van.
Direct in aansluiting hierop was er een fractie-vergadering, de enige, die ik heb
kunnen bijwonen. De stemming hierin was uitstekend en, hoewel er natuurlijk in de
huidige situatie van concrete besluiten over dit of dat niet veel sprake meer kon zijn,
nadat het Kabinet op Maandag had besloten de personeelsbezetting aan de top in
Indië ongewijzigd te laten, en de algemene politiek natuurlijk afhankelijk zal zijn
van het antwoord van de republiek, werd één ding mij in deze vergadering wel
duidelijk, nl. dat de verhalen, dat de Partij van de Arbeid bereid zou zijn a.h.w. met
de ogen dicht achter de Kabinetspolitiek te gaan staan, ook wanneer men tot militaire
actie zou besluiten, volstrekt onjuist is. Van den Born, de voorzitter van de
Metaalbewerkersbond, waarschuwde hier nog eens zeer uitdrukkelijk tegen en pleitte
voor een nauw contact tussen de fractie en de vakbeweging enerzijds en de
partijministers anderzijds, ten einde niet op een ogenblik voor verrassingen te komen
staan.
In deze vergadering kwam ook nog weer eens tot uitdrukking, dat in vraagstukken
als deze, waar het om publieke actie gaat, toch eigenlijk de communisten de sterkste
positie innemen, omdat zij in zulk een geval in de aanval zijn en wij in de
noodzakelijkheid verkeren om op zichzelf beroerde dingen te verdedigen.
Ik ging naar huis met het gevoel, dat tussen fractie en mij buitengemeen weinig
verschil van opinie bestaat en dat het wederzijds vertrouwen er aanzienlijk door is
versterkt.
Dezelfde dag had ik nog een telefoongesprek met Piet1.. Hij vertelde, dat het de
bedoeling was, dat Hatta Zaterdagavond in Batavia zou komen en ook Van Mook
zou bezoeken. Dit zou Sanders op de laatste dag van zijn verblijf in Djocja2. hebben
voorgesteld en Hatta hebben aanvaard. Verder vroeg ik hem naar het tijdstip van
onze terugreis en wees hem op twee mogelijkheden: óf onmiddellijke terugkeer, óf
wachten tot het republikeinse antwoord er was en dan b.v. Woensdag terugkeren. Ik
vertelde hem dat dit voor mij zou

1.
2.

Mr. P. Sanders.
Het bezoek voor het tot stand brengen van het verbindingskantoor, zie p. 510, noot 3.
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betekenen dat ik het huwelijk van Lineke1. op Donderdag dan niet mee kon maken,
maar, hoe jammer hij het ook vond, hij was van mening dat ik er dat beslist voor
over moest hebben. Ik vroeg hem het tijdstip van terugkeer nog even uitdrukkelijk
met Van Mook te bespreken en ik zou hem dan de volgende dag daarover nog eens
telefoneren.

Singapore-Batavoia, 12 Juni 1947
Donderdag was een betrekkelijk rustige dag, omdat ik die aanvankelijk had
vrijgehouden voor het huwelijk van Lineke.
Ik had eerst 's morgens een gesprek met Beel over onze terugreis. Hij drong er
zeer op aan zo spoedig mogelijk te gaan en herinnerde mij aan mijn uitlating, toen
ik er in Batavia voor vocht om Beel en Jonkman zo ver te krijgen goed te vinden,
dat wij naar Nederland zouden gaan, dat slechts enkele dagen voldoende zouden zijn
voor het doel, dat ik mij had gesteld2.. Nu stond het Kabinet er bepaald op, dat wij
zouden vertrekken om zo snel mogelijk in Batavia advies uit te brengen. Ik plaatste
daar mijn overwegingen tegenover, die ik ook achteraf nog altijd juist vind. Ik
beweerde dat het antwoord van de Indonesiërs dan waarschijnlijk tijdens de vliegreis
zou komen, waardoor wij het voordeel van een gesprek met het Kabinet over de
eerste indruk daarvan zouden missen. Van Poll stond echter op een ander standpunt
dan ik, omdat hij meende dat het beter zou zijn om een advies uit te brengen, dat
onafhankelijk is van de indruk van het Kabinet. Theoretisch is dat wel juist, maar
practisch in belangrijk mindere mate. Ik heb Beel gezegd, dat ik over deze zaak nog
een telefoongesprek zou hebben met Sanders om te weten hoe Van Mook er zelf
over dacht. Tot op zekere hoogte wist ik dat wel uit het telegram, waarin ook Van
Mook op onze snelle terugkeer aandrong. Beel vond het eigenlijk maar een rare
methode, dat ik mij bij mijn overwegingen meer liet leiden door Van Mook dan dat
ik eenvoudig uitvoerde wat het Kabinet verlangde. Misschien is dat ook wel juist,
maar de ervaring heeft mij nu eenmaal geleerd dat het inzicht van de heren uit het
Kabinet voor mij slechts betrekkelijke waarde heeft in vergelijking tot dat van Van
Mook en mijzelf.

1.
2.

Mevr. L.C. van Dam-Schermerhorn, wier huwelijk aanvankelijk was bepaald op donderdag
5 juni, doch dat ten slotte op zaterdag 7 juni is voltrokken.
Zie p. 502, 558-560.
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Het beroerde is natuurlijk, dat Beel deze ondergrond wel voelt, en dat zoiets zijn
bezwaren tegen mij nog weer iets versterkt.
Het telefoongesprek van Piet draaide eigenlijk nog anders uit. Het was niet Van
Mook, maar hijzelf, die de doorslag gaf door de mededeling dat ik ogenblikkelijk
had terug te komen, omdat in Batavia, in de naaste omgeving van Van Mook, de
stemming groeiende was, die op niets anders dan oorlog kon uitlopen. Hij had mijn
onmiddellijke hulp hierbij nodig en vroeg zo snel mogelijk te komen. Ik heb hem
toen direct geantwoord, dat ik dat zou doen en gezegd Zondag te zullen vertrekken,
de volgende dag kon natuurlijk technisch niet meer worden geregeld. Achteraf
bekeken is het verschil tussen het vertrek op Zondag en op Woensdag niet zo
ontzettend groot. Woensdag zouden wij er vier dagen over hebben gedaan met de
DC 4 en dus Zaterdag zijn aangekomen en wij nu Donderdag aankomen, terwijl het
antwoord van de republiek Maandag al in Nederland was. Het gesprek met het Kabinet
had dan op Dinsdag kunnen plaats vinden en Zaterdag zouden wij met bepaalde
indrukken omtrent de politieke situatie in Nederland in Batavia hebben kunnen
komen, hetgeen nu niet het geval is. Nu moet ik eenvoudig afgaan op mijn overtuiging
dat er geen sprake van is, dat men de massa van de Partij van de Arbeid op basis van
het antwoord meekrijgt bij een militaire actie.
Donderdagavond gebruikte ik om een radiospeech van een kwartier te dicteren,
die op Zondag voor de V.P.R.O.microfoon zou worden afgedraaid in de serie ‘Een
woord tot het hart van het volk’, waarin ik natuurlijk aan het slot ook een enkele
gedachte over de Indonesische politiek heb losgelaten. Het eigenlijke thema in dit
opzicht vloeide van zelf voort uit de tekening van de onheilen, welke de oorlog ons
heeft gebracht. Het was dan ook niet zo moeilijk om het betoog aan het eind te laten
uitlopen op de vraag of wij van de geweldoplossing in Indië dan ten slotre iets beters
kunnen verwachten en aannemen, dat militair ingrijpen in dit geval een uitzondering
zal vormen op de algemene regel inzake de gevolgen van een oorlog.
Vrijdag hadden Van Poll en ik de slotbespreking met Jonkman. Ik heb om te
beginnen Jonkman ronduit gezegd, dat mijn hoofdoverweging om direct terug te
keren niet zozeer lag in de motivering van het Kabinet inzake het advies, als wel in
de mededeling van Sanders omtrent de oorlogszuchtige stemming in Batavia. Jonkman
maakte toen de opmerking, dat wij daar zelf een belangrijke bijdrage
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toe hadden geleverd, zoals hij had geconstateerd bij zijn aankomst in Batavia, toen
hij vredelievender was dan ik. Dit laatste is natuurlijk juist, maar toch geloof ik, dat
hij het zo niet stellen mag; dat aan de ene kant de teleurstelling bij de goedwillenden
en aan de andere kant de verhoogde activiteit van hen, die niet anders willen dan
vechten, deze stemming in de hand werkt. Van de eerste groep is een man als Koets
een typische vertegenwoordiger. Natuurlijk kan ik mij deze uitspraak van Jonkman
wel voorstellen en tot op zekere hoogte heb ik die zelf geproduceerd door mijn poging
in dit opzicht om het Kabinet tot een uitspraak te dwingen en de verantwoordelijkheid
voor verdere onderhandelingen van ons af te schuiven op het Kabinet.
Deze poging, die overigens wel geslaagd is, heeft ook zeker nadelige gevolgen
gehad. Elsevier schreef deze week, dat ik ‘om’ zou zijn, maar hier van de partij de
kous op de kop zou hebben gehad. Dat is natuurlijk onzin, zowel het een als het
ander, maar toch zit er een kleine kern van waarheid in, in zoverre, dat ik dichter bij
de onontkoombaarheid van militaire actie stond dan menigeen vermoedde en ik
inderdaad heb ervaren, dat het voor de grote massa in de partij uitermate moeilijk
zal zijn om hiervoor een rechtvaardiging te vinden. Ik verkeer dus in de eigenaardige
situatie, dat ik de mensen in Nederland duidelijk heb gemaakt, dat het niet zó is, dat
er onder álle omstandigheden van actie zal worden afgezien, terwijl ik nu terugkeer
naar Batavia met het gevoel als eerste taak te hebben om de mensen daar er van te
overtuigen dat militaire actie bij de hele linkergroep in Nederland onverkoopbaar is
en tot de uiterste voorzichtigheid en bezinning moet aansporen. De mogelijkheid om
aldus naar twee kanten te werken, is door deze reis geschapen.
Het gesprek met Jonkman verliep eigenlijk zeer bevredigend. De kwestie van de
samenstelling van de Federale Raad zou volgens hem geen moeilijkheden opleveren,
indien de de-iurebevoegdheden van de landvoogd ook de facto gehandhaafd zouden
worden. Hij deelde verder mede dat de positie van Van Mook, zolang de onzekerheid
bleef bestaan, gehandhaafd zou blijven; dat hierover met hem nader overleg zou
worden gepleegd en dat de regering dit besluit zou publiceren. Ook vertelde hij, dat
er van een reconstructie van het Kabinet in politieke zin definitief was afgezien, dat
er dus geen sprake van was dat Romme in het Kabinet zou komen, doch dat men
hoogstens zou proberen voor het financieel-economische een technisch minister te
vinden ter ondersteuning van hemzelf. Ik wees
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daarbij nog even op het feit, dat a-politieke mensen, als puntje bij paaltje komt, toch
ook politiek gaan bedrijven en dat dus de grootst mogelijke voorzichtigheid gewenst
was. Verder wees ik er op, dat het Kabinet zich goed moest realiseren, dat, nu wij
naar Batavia gaan en met Van Mook een advies opmaken, dat advies een andere
betekenis heeft dan dat van een willekeurige hoofdambtenaar. Dat advies zou gaan
over een beleidsvraag van de allereerste orde van zeer ver strekkende politieke
betekenis. Indien dit door het Kabinet op de hoofdpunten niet zou worden gevolgd,
dan moest ik voor mijzelf uitmaken welke consequenties ik hieraan zou moeten
verbinden. Van dit laatste voorzie ik eerlijk gezegd nog vrij belangrijke moeilijkheden.
In de eerste plaats ben ik er niet zo zeker van, dat het gelukken zal om een eenstemmig
advies te produceren. Ik ken de stemming van Van Mook op het ogenblik natuurlijk
niet, maar ik vrees wel dat er tussen zijn standpunt en het mijne wel enig verschil
zal bestaan.
Toen ik van overzeese gebiedsdelen terugkwam, kwam Logemann bij mij. Het bleek
mij nog weer eens, dat deze man staat te trappelen om actief aan het werk deel te
nemen. Hoeveel goeds hij op het ogenblik ook doet in de partij, waarin hij bepaald
een prominente plaats inneemt, toch meent hij terecht meer te kunnen doen. Ik heb
hem gezegd, dat ik niet van plan ben nog heel lang in Indië te blijven en dat ik het
een goede oplossing zou vinden, wanneer hij mijn plaats zou willen innemen. Men
apprecieert in het algemeen wel de manier, waarop hij is teruggetreden, maar, als ik
de hele ontwikkeling nu zie, dan geloof ik toch dat dit een in het politieke leven
onvruchtbare houding is. Daar speelt nu eenmaal een stuk strijd, waarin men niet
altijd goed doet met zichzelf zo weg te cijferen als Logemann heeft gedaan. Voor
mij is in dit opzicht zijn persoon en zijn geval een baken in zee. Indien men zichzelf
buiten boord plaatst in de politiek, geloof ik dat het slechts zelden voor zal komen,
dat een ander je er weer in haalt. Een zekere strijdbaarheid, ook in dat opzicht, heeft
Logemann op het critieke ogenblik ontbroken. Het is een fout om het de persoonlijke
tegenstander al te gemakkelijk te maken.
De wijze, waarop ik in de laatste maanden de strijd met Romme heb gevoerd en
ook in de toekomst wel zal blijven voeren, acht ik niet verkeerd en ik zal deze dan
ook rustig voortzetten. Een al te synthetische instelling is in de politiek gevaarlijk
en slechts in een
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enkel geval vruchtbaar. Ik heb dat in mijn korte politieke loopbaan duidelijk ervaren.
Het boven de partijen staan en het partijstandpunt wegcijferen, is alleen aan de Kroon
vergund. In het Nederlandse politieke leven kan geen politicus zich de luxe
veroorloven een ander dan een duidelijk partij-standpunt in te menen, zij het ook dat
men dat moet trachten te paren aan een levenshouding, die iedere gedachte aan
persoonlijke doeleinden uitsluit. Dat laatste heeft Logemann in zeer ver reikende
mate in zich; het eerste gezichtspunt heeft hij zich pas in het afgelopen jaar verworven,
dat werd mij uit dit laatste gesprek met hem volkomen duidelijk. Tevens nog eens,
dat ook hij behoort tot degenen, die een militaire oplossing eigenlijk onaanvaardbaar
achten en, bij al zijn critiek op Jonkman, was hij het toch met mij eens, dat een van
de lichtzijden van deze figuur is, dat Jonkman als het kan nog wat sterker tegen
militair optreden gekant is dan ondergetekende. Jammer is, dat Jonkman van de
diensten, die Logemann hem in het begin heeft aangeboden, geen gebruik maakt en
hem vrijwel compleet links laat liggen.
Daarna nog een laatste gesprek met Vorrink, die 18 Juni naar Indië komt en die,
bij al zijn ongerustheid over de hangende situatie, zijn grote bevrediging uitsprak
over ons kortstondig bezoek. Met hem heb ik in deze tien dagen een zeer nauw en
uitstekend contact gehad. Veel sterker dan een figuur als Van der Goes is hij de
eigenlijke politieke leider van de partij.
's Avonds werkte ik mijn radiospeech uit en hiermede was het.politieke gedeelte
van mijn kortstondig verblijf eigenlijk afgelopen.
Zaterdag trouwde Lineke en was het uitspreken van de radiotoespraak het einde
van elke activiteit.
Graag had ik Van Kleffens nog gesproken, die echter Vrijdag pas in het land was
gekomen na een tournee via Parijs en Londen, doch ik moest dit gesprek aan Just de
Visser overlaten. Ik was Zaterdagavond eigenlijk ook zo dodelijk vermoeid, dat ik
er nauwelijks toe in staat zou zijn geweest. Dat gesprek was wel van betekenis door
de uitspraak van Van Kleffens, dat zowel Tjarda als Michiels, alsook vooral hij zelf,
militair ingrijpen onverkoopbaar en daardoor onaanvaardbaar achten. Van Kleffens
zei dit standpunt ook aan het Kabinet onmiddellijk kenbaar te zullen maken. Het wil
mij voorkomen, dat dit mijn standpunt in Batavia belangrijk versterkt. Deze uitspraak,
naast de gevoelens, zoals die in de partij leven, moet toch ook aan de inner circle
rondom Van Mook wel iets zeggen.
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Zondagmorgen om zes uur vertrek van Schiphol. De reis is nu bijna ten einde en
voorspoedig verlopen.
In Cairo werd ik belaagd door Adriaanse en Stokdijk, met wie wij een gesprek
hadden over de houding van Egypte. De regering van dit land neemt plotseling
tegenover het Westen een uiterst recalcitrante houding aan en is, waarschijnlijk als
uitvloeisel daarvan, nu dezer dagen voor den draad gekomen met de erkenning van
de republiek en de aankondiging van diplomatieke verbindingen. Salim zou, eerst
Zaterdag, nu Maandagavond, een diner geven aan alle ministers van buitenlandse
zaleen van de Arabische staten, die in Cairo bij elkaar waren; van een uitnodiging
aan onze mensen was geen sprake. Beide heren waren nogal upset over deze hele
affaire en niet ten onrechte. Immers, hier demonstreert zich duidelijk dat van
samenwerking op het gebied der buitenlandse betrekkingen op het ogenblik niet de
minste sprake is. Dit is een typisch voorbeeld van een daad, die de toekomst
vertroebelt. Immers, men zou zich ook een toestand kunnen denken, waarbij een
groot deel van de wrijving is weggenomen en waar ook voor de republiek geen
aanleiding meer is om een dergelijke houding aan te nemen. Het is echter van
weerskanten buitengemeen moeilijk om een dergelijke samenwerking te scheppen.
In Bangkok stelde Piets ons het antwoord ter hand van de republiek1.. Indien ik
daarvan nu mijn eerste indruk weergeef, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik hierover
niet zo upset ben als blijkbaar, volgens de kranten, bij de inner circle in Batavia en
regeringskringen in Nederland het geval is. Zakelijk zitten er niet zo vreselijk
belangrijke punten van verschil in, die niet te overbruggen zouden zijn. Het hoofdpunt
is de gendarmerie; in dit opzicht krijgt Van Poll volkomen gelijk, die indertijd in de
vergadering met de ministers dit al heeft voorspeld. De economische voorstellen zijn
practisch geheel overgenomen.
Het belangrijkste verschil ligt in het feit, dat zij al tijdens deze overgangsperiode
de voorbereiding wensen te treffen voor de internationale status van de Verenigde
Staten van Indonesië, zodat die aan het eind van 1948 volledig kan zijn. Het beroerdste
van de zaak vind ik de toon van het hele stuk, vooral de inleiding, die uitgaat van
z.g. talloze inbreuken onzerzijds op Linggadjati, terwijl er met

1.

Deze nota was op 7 juni 1947 overhandigd. Voor haar inhoud zie Handelingen der
Staten-Generaal 1946-1947, bijlagen 475, 4 en 6; Smit, Het akkoord van Linggadjati, bijlage
II (p. 231-247).
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geen woord wordt toegegeven dat het bij hen eigenlijk veel erger is. Zelfs geen
zinspeling op de moeilijkheden, die nu eenmaal door individuele daden van
weerskanten ontstaan. Zij komen weer met Modjokerto aandragen, ondanks al hetgeen
hierover onzerzijds is gezegd en ondanks al hetgeen zij zelf te dier zake weten. Dat
alles geeft aan dit stuk een toon van onwaarachtigheid, welke ook de zakelijke punten
nadelig beïnvloedt. Een royale erkenning van de slechte gevolgen der bestaande
conflictssituatie zou in dit opzicht ook het zakelijke gedeelte in een volstrekt ander
licht hebben geplaatst. Ik vind dat jammer, want nu krijgt men weer de overheersing
van het sentiment en wordt de verdediging aan onze kant vrij wat moeilijker.
Gisteravond sprak ik Wright ten huize van onze consul-generaal Vigeveno. Wright
lichtte ons in over de stap van Mitcheson in Djocja. Hij vertelde dat Soekarno en
Sjahrir hadden verklaard, dat de republiek in grote trekken instemmend zou
antwoorden, maar dat zij, met het oog op de interne politieke verhoudingen, een
zekere critiek op ons zouden moeten laten horen. Mitcheson zou hebben geadviseerd
dit eigenlijk na te laten. Ik moet helaas constateren, dat zij dat advies niet hebben
opgevolgd. Voor de beoordeling van de betekenis van het antwoord is het intussen
toch belangrijk om te weten welk gedeelte van het eerste schendverhaal nu eigenlijk
uitsluitend voor binnenlandse consumptie is bestemd. In zoverre is het natuurlijk
ook jammer, dat wij zelf ons stuk hebben gepubliceerd. Nederland heeft dit gedaan
voor de galerij, het gevolg is dat ook de republiek is gaan spreken voor de galerij,
waarbij het thuisfront niet in de laatste plaats gold.
Ook een man als Vigeveno, die van huis uit volkomen op ons standpunt staat en
die duidelijk uitsprak, dat ondanks alles Linggadjati toch goed was geweest, toonde
zich uitermate teleurgesteld. Zijn ervaringen in Singapore zijn van tweeërlei aard.
In de eerste plaats komen er vrij geregeld van de overwal mensen, die ronduit vragen
wanneer wij hen van de republiek komen verlossen; vorige week nog drie Batakkers,
waarvan twee onderwijzers. Uit Djambi geregeld dezelfde stemmen. Daarnaast het
dilettantistisch en knoeierig gedoe van de republikeinse officials in Singapore. Nu
zit Oetojo daar al weer geruime tijd. Vigeveno heeft met hem persoonlijk een prettige
verhouding en zou hem op het eerste gezicht best kunnen waarderen. Zijn levenswijze
laat echter alles te wensen over. Deze mensen kunnen over het algemeen de weelde
niet verdragen. In
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onze dienst zijn zij goed, maar op het ogenblik, dat zij eigen baas zijn, prefereert ook
een man als Oetojo het verblijf in een cabaret boven serieus werk. Hij knoeit wat
rond om een consulaat te vestigen, dat geen erkenning zal vinden, en Vigeveno heeft
hem er ook voor gewaarschuwd, dat, indien hij zo doorgaat, de Nederlandse
vertegenwoordiger te Singapore zich genoodzaakt zal zien stappen te doen bij de
vertegenwoordigers van andere landen. Zulke feiten, gecombineerd dan met het
republikeinse antwoord, zijn uitermate geschikt om mensen als Vigeveno aan het
twijfelen te brengen.
Wij bespraken in dit verband ook het verschil tussen de Nederlandse en de Engelse
houding. Engeland heeft op het ogenblik met een zeer grote vrijgevigheid in India
zeer goede resultaten geboekt. Hindustan en Pakistan blijven een dominion in het
Empire uit eigen vrije verkiezing. Vigeveno en ik waren het er echter over eens, dat
het uiterst twijfelachtig is of het Nederlandse volk tot een dergelijke houding in staat
is. Ons legalistisch karakter en onze afkeer van het wezen van een gentlemen's
agreement, dat, zoals Wright het eens uitdrukte, betekent, dat een gentleman liever
niets opschrijft en vastlegt, maakt het ons buitengewoon moeilijk.
Er resten ons, naar de conclusie van dit gesprek, slechts twee wegen, die van
voortgezette pogingen om de tegenpartij van onze redelijkheid te overtuigen en de
militaire. De eerste weg zullen wij alleen kunnen bewandelen, indien de Amerikanen
ons daartoe financieel en moreel in staat stellen, vandaar de enorme betekenis van
de missie van Van Vredenburch naar Washington. Het resultaat daarvan moet ook
op ons advies een zeer grote invloed hebben.
Binnen een uur hoop ik in Batavia aan de grond te staan. Dan begint waarschijnlijk
een van de belangrijkste episoden uit de politieke strijd rondom Indonesië. Mijn plan
is om vanmiddag een verslag te horen van hetgeen in Batavia is gebeurd en kennis
te nemen van de stemming, die daar bestaat. Daarna wil ik in een conferentie met
alle naaste medewerkers van Van Mook een poging doen om van Nederlands
gezichtspunt uit mijn kijk op de zaak te geven.
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V Naar de militaire actie
Vrijdag 13 Juni 1947, 16.15 uur
Wanneer ik zeg thans in de moeilijkste en pijnlijkste situatie te verkeren, waarin ik
mij in de afgelopen jaren heb bevonden, dan is dat niet overdreven. Immers, het is
volkomen duidelijk dat het aantal mensen, dat niet zijn toevlucht wil nemen tot
militaire actie tegen de republiek, in Batavia, voor zover wij daarmee in contact
komen, op tien vingers valt af te tellen. Gisteravond, op de receptie van Plesman,
ontdekte Sanders de zevende1., nl. Bosman, de tweede man van de B.P.M, in dit land.
In de omgeving van Van Mook is er niemand meer en het feit, dat men in een
bespreking als die van gisteravond uitermate verontwaardigd was, toen ik constateerde
dat het hele gezelschap eigenlijk is omgezwaaid, duidt voldoende aan hoe de zaak
eigenlijk ligt. Verboeket, die in alles his master's voice is, toonde zich het meest de
figuur van de beledigde rechtvaardigheid en ook Van Mook zei, dat hij tegen deze
uitlating van mij de grootst mogelijke bezwaren had. Immers, wij hadden ook tijdens
de aanwezigheid van de ministers over deze mogelijkheid gesproken en er was toch
militaire bereidheid gebleken, ook al in April, en deze was tot heden immers
gehandhaafd. Als ik er dan op wijs, dat er toen toch van een besluit geen sprake was,
dat er alleen met de mogelijkheid werd gerekend en dat er nu blijkbaar met geen
andere mogelijkheid meer te rekenen valt, dan doet men het voorkomen alsof het
antwoord van de republiek als een novum wordt beschouwd, dat de laatste hoop op
een redelijk samengaan met ons de bodem heeft ingeslagen.
Na onze aankomst had ik eerst een gesprek met Sanders en Samkalden, waaruit
het mij duidelijk werd dat in de laatste dagen een volstrekte tegenstelling tussen hen
en de club van Van Mook was ontstaan en dat Van Mook ook constant vergaderde
met zijn eigen mensen, zonder hen er bij te halen. Er is een zeer sterke tegenstelling
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ontstaan, die, naar ik vrees, niet constructief heeft gewerkt op de geesten van mensen
als Koets c.s. Toen ik gisteravond tegen De Villeneuve de opmerking maakte, dat
onze mannen het standpunt van de vergadering van vijf uur bepaald niet deelden,
antwoordde hij dat dit te verklaren was door het feit, dat zij in het gemeenschappelijk
secretariaat regelmatig contact van zeer vriendschappelijke aard onderhielden met
hun Indonesische collega's. Het kan hem niet verwonderd hebben, dat ik daarop
antwoordde dat het dan uiterst jammer is, dat dit contact niet op een veel breder vlak
plaats vindt, zowel naar onze eigen kant als naar de Indonesische.
Sanders en Samkalden wezen op een memorandum van Van Mook, waarvan zij
opmerkten dat de eerste alinea door een volstrekt koloniale geest was ingegeven. Zó
sterk zie ik dat niet. Wanneer hij zegt, dat het antwoord van de republiek1. in feite de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van Nederland en Indonesië voor de
opbouw van de Verenigde Staten van Indonesië en de rehabilitatie van het land
verwerpt, dan bestaat het verschil met de koloniale mentaliteit m.i. daarin, dat deze
laatste de verantwoordelijkheid alleen op Nederland legt. Dichter benadert hij het
verschil, wanneer hij er op wijst, dat aanvaarding van het antwoord geen enkele
zekerheid zal bieden voor de positie dergenen, die in overheidsdienst of particulier
bedrijf werkzaam zijn of zijn geweest. Hier kom ik dichter bij de moeilijkheden,
omdat de eindtoestand ten slotte zo zal zijn, dat de verantwoordelijkheid inderdaad
ligt bij de regering van de souvereine Verenigde Staten van Indonesië, zij het ook
dat in art. 10 van Linggadjati2. bepaalde eisen zijn gesteld, waaraan deze regering
moet voldoen. Tot heden is er echter geen sprake van de vaststelling van enige
supra-souvereine macht, die de nakoming daarvan van Nederlandse zijde kan
afdwingen. Hier raakt men natuurlijk de kern van de moeilijkheid, omdat daarmede
de consequente opheffing van de koloniale status en van de volstrekt aan Nederland
gelijkwaardige positie van Indonesië is gegeven. Hoe het ook zij, het oordeel over
deze nota en een rustige overdenking van dit betoog mijnerzijds toont hoe scherp de
tegenstelling wel ligt.
Om half twaalf kwam Van Mook en met hem heb ik tot bij half een gepraat.
Hiermee plofte ik midden in de moeilijkheid. Van Mook heeft voor het antwoord
geen goed woord over en meent, dat hieruit
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duidelijker blijkt dan waaruit dan ook, dat de republiek, althans de daarin
overheersende stroming, de samenwerking met ons in wezen niet wil. Op de essentiële
punten, waaruit deze zou moeten blijken, wijst zij die volstrekt af. Van Mook staat
op het standpunt, dat er met de republiek verder niet te onderhandelen valt. Het was
in dit gesprek volkomen duidelijk, dat onze standpunten voorlopig vrij ver uit elkaar
liggen. Ik heb hem gezegd dat het in Nederland zo eenvoudig niet ligt en dat het
Aneta-telegram omtrent de houding van de Partij van de Arbeid, waarin zou worden
verklaard dat deze in een onverhoopt onvermijdelijke situatie ook een strakker
optreden van de regering-Beel zou steunen, onjuist is en op fantasie moet berusten.
Wij kwamen in het eerste gesprek natuurlijk tot geen conclusie en spraken af, dat er
's middags om vijf uur een vergadering zou zijn met alle medewerkers van Van Mook
en onze eigen staf.
Deze vond plaats en gaf precies hetzelfde beeld. Idenburg begon en noemde de
inleiding van het republikeinse antwoord kortweg vlegelachtig. Ik moet toegeven,
dat daarin waarheid schuilt. De volstrekt eenzijdige beschuldiging in termen, die nog
heel wat krasser zijn dan die in onze nota voorkomen, terwijl de republikeinse
delegatie heel goed weet hoe het geval Modjokerto door ons wordt ge-interpreteerd,
had beter geheel achterwege kunnen blijven. Het ware heel wat gelukkiger geweest,
indien men zich had beperkt tot het constateren der verhouding van vijandschap, met
alle daaruit voortvloeiende daden over en weer. Zo is het helaas door de republiek
niet gesteld, doch men heeft in vrij misselijke bewoordingen geprobeerd zichzelf
aan de wereld als blanke engelen te presenteren en alle schuld voor de narigheid op
ons af te schuiven. De conclusie van Idenburg, evenals die van alle andere sprekers,
dat de destructieve krachten in de republiek het pleit hebben gewonnen, leidde tot
de uitspraak dat er daarom ten principale van de uitvoering van Linggadjati in een
waarachtige samenwerking niet veel terecht kan komen.
Een element, dat Dr. v.d. Velde, die ook aanwezig was, heeft geïntroduceerd, was
het feit, dat er twee telegrammen zijn onderschept, één voor Batavia en één voor
Medan, waarin Djocja mededeelt, zij het ook in enigszins verschillende bewoordingen,
dat dit antwoord van de republiek om internationale redenen weliswaar bevestigend
luidt, maar dat de bedoeling een afwijzing is. Zoiets is toch wel schokkend. Weliswaar
schuilt hier altijd de moeilijkheid van de betrouwbaarheid van zulk een interceptie,
omdat, zoals ik ook in
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de vergadering heb gezegd, in tijden van hoogspanning als deze een Ambonnese
radiotelegrafist misschien tot elke stunt bereid is. Het feit echter, dat er twee
telegrammen op verschillende plaatsen zijn opgevangen van gelijke strekking,
verhoogt de betrouwbaarheid. Ik meen, dat vooral in internationaal opzicht dergelijke
intercepties van betekenis zijn. Terecht werd echter door Idenburg opgemerkt, dat
men nooit weet welke de verantwoordelijkheid van de afzender is en dat ten slotte
het buitenland natuurlijk ook in staat is om te zeggen, dat wij dit gefantaseerd hebben.
Verder kwam in deze bespreking echter ook ter tafel, dat allerlei goedwillende
Indonesiërs op het ogenblik schoon genoeg hebben van de republiek. Soewandi treedt
af als minister van onderwijs, eenvoudig omdat hij geen enkel vertrouwen meer heeft
in de zaak. Moelia, president-curator van de Indonesische Universiteit, zou op het
standpunt staan dat er nu maar een eind aan moet worden gemaakt en dat een militaire
actie de enige oplossing is.
Abdulkadir stond op hetzelfde standpunt. Hij meent dat het aantal intellectuelen,
dat overtuigd raakt van de verwording en desintegratie, stijgende is, en dat ditzelfde
verschijnsel ook die halsstarrige afwijzing van onze bijstand en samenwerking ten
gevolge heeft. Juist deze mensen wensen niet, dat wij naast hen komen te staan,
omdat zij dan per se van hun plaats zullen moeten verdwijnen bij de eerste de beste
rationalisatie van het ambtelijk apparaat. Het feit, dat een man als Sjarifoedin er in
moet toestemmen om Boeng Tomo1., de beruchte leider van de irreguliere troepen
bij Soerabaja, te benoemen tot lt.-generaal, moet men toch ook beschouwen als een
teken van verwording, in plaats van consolidatie.
Zo ging het van het ene verhaal op het andere en merkwaardig was, dat niemand
meer een goed woord voor de republiek over had. Op het laatst, tegen zeven uur, heb
ik nog een poging gedaan toteen analyse, waarin ik echter ben blijven steken, doordat
ik weggeroepen werd voor een telefoon met Koos Vorrink. In deze analyse kwam
ik daardoor niet veel verder dan te betogen, dat de verhouding tussen beide volkeren
onder de ban was blijven liggen van het feit, dat wij er niet in waren geslaagd de
verhouding der vijandschap in het algemeen om te zetten in die van 100%
welwillendheid. In de aanraking tussen de verschillende instanties waren nog alle
gradaties te vinden en gemiddeld kan men zeggen, dat er in het ambtelijk
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apparaat van onze kant tegenover de republiek zelden van werkelijke welwillendheid
sprake was. Veel instanties hebben geen gelegenheid ongebruikt gelaten om de
republiek op kleinigheden dwars te zitten. Of het nu ging om het transport van
autobanden naar Djocja of om de begeleiding van TRI-mensen bij de laatste
evacuatietrein, of de behandeling van zaken met de Pasoendan1., of het incident met
het vliegtuig van de Britse consul-generaal, die verleden week op verzoek van onze
eigen regering naar Djocja ging, het is alles hetzelfde: het gevoel, dat iedere aan de
republiek onwelgevallige daad goed is in de ogen van Nederland. Het grote probleem
is, hoe wij daar doorheen breken. Ik had echt het gevoel, dat dit betoog weinig bijval
vond en dat in de geesten van de aanwezigen veel meer de betoogtrant van de R.V.D.
van de laatste paar weken, die op een uiterst kleinzielige manier geregeld bezig is
de republiek in gebreke te stellen, het geestelijk eigendom van de aanwezigen was.
Tot een discussie kwam het niet, doordat ik verdween.

23.30 uur
Het gesprek gisteravond met Koos Vorrink was niet erg bemoedigend. Ik vroeg hem
in de eerste plaats of er sprake was van een besluit van de Partij van de Arbeid, zoals
Aneta vermeldde2.. Ik las het hem voor en hij wist nergens van. Dit is dus volstrekte
fantasie. Verder vroeg ik hoe het antwoord van de republiek in onze kringen was
gevallen. Hierop antwoordde hij: Logemann staat hier naast mij en meent dat 80%
wel aannemelijk is, maar 20% is een vrij misselijke afwijzing. In elk geval, zo voegde
hij er aan toe, is het geen grondslag om daarop te gaan schieten. Ik antwoordde hem
toen, dat hier in Batavia de verhouding in dit verband ongeveer 1 op 99 was. Hij
maakte zich zeer ongerust over het feit, dat ik de mogelijkheid opperde, dat er
misschien twee verschillende adviezen zouden komen, omdat de standpunten van
Van Mook en van mij voorlopig onverenigbaar waren. Koos achtte dit catastrophaal
en drong er op aan, dat wij zouden proberen het ergens op eens te worden3..
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Daarna was er een cocktail-party van de K.N.I.L.M. ter ere van de aanwezigheid van
Plesman. Deze leverde politiek niet zo vreselijk veel op dan alleen dat aan het eind
er van een kleine kring bij elkaar was: Van Mook, De Villeneuve, Koets en
ondergetekende, waarin ik mededeling deed van dat telefoongesprek als beeld van
de moeilijkheden, zoals ik die in Nederland op dit moment zag liggen. Er werd mij
opnieuw door alle drie de heren bezworen, dat het standpunt van Logemann onjuist
zou zijn en De Villeneuve merkte op, dat Van Mook aanvankelijk zijn eigen opinie
had verzwegen en men daardoor eigenlijk min of meer onafhankelijk van elkander
tot vergelijkbare standpunten was gekomen. Dat moge dan al waar zijn, ik heb in
een gesprek met Koets vanavond, waar ik nog op terug kom, toch wel ontdekt dat
het niet overal zo rechtlijnig ligt als in de besprekingen van gisteren het geval scheen
te zijn. Koets zei trouwens, dat, indien ik hier een paar dagen zou zijn en alles eens
grondig zou hebben onderzocht, ik tot dezelfde conclusie zou komen. Inderdaad zeg
ik nu vanavond, dat ik het wel waarschijnlijk acht dat, indien de heren niet meer het
gevoel hebben, dat zij mij onderste boven moeten praten of ik moet proberen het hen
te doen, ik dan nog de meeste kans heb iets voor den draad te krijgen, dat als
eenstemmig advies kan gelden, terwijl de republiek dan nog één keer een kans zou
kunnen krijgen.
De dag van vandaag zou gebruikt worden om nog eens nader met enkele mensen te
spreken. Sanders had voor mij een afspraak gemaakt met Soekawati en de sultan van
Pontianak1. voor vanmorgen tien uur. Soekawati bracht twee ministers, nl. de Anak
Agoeng en Hamelink, mee, terwijl van onze kant Sanders en Maassen, met Van Poll
en mij, en ook Koets aanwezig waren. Soekawati begon na een korte inleiding
mijnerzijds te betogen, dat hij de gang van zaken betreurde, omdat er van te voren,
noch met Oost-Indonesië, noch met Borneo, overleg was gepleegd over de nota van
de commissie-generaal2.. Ik heb hem toen uiteengezet, dat er wel degelijk over het
overleg met Oost-Indonesië en Borneo is gesproken, maar dat dit achterwege is
gebleven, omdat minister Jonkman in een vergadering
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de opmerking had gemaakt, dat hij de hoofdpunten betreffende een Federale Raad
met beide heren1. zou hebben besproken en daarop de algemene instemming was
verkregen. Max ontkende, dat er in Pontianak een woord over gewisseld was en
maakte de opmerking, dat hij het prettiger zou vinden, indien de commissie-generaal
zou willen erkennen, dat hier een fout was gemaakt, zoals hij dat ook te horen had
gekregen van een van de adviseurs van Van Mook. Dit moest slaan op een gesprek
met Koets, die ook aanwezig was. Ik heb hem toen gezegd, dat ik er prijs op stelde
dit punt met dezelfde scherpte te beantwoorden als waarmee hij het stelde, nl. dat ik
voor de commissie-generaal in dit opzicht geen enkele verantwoordelijkheid
aanvaardde en dat hij dan zijn verwijten tot minister Jonkman moest richten, terwijl
ik aannam dat de nota van de commissie-generaal onmiddellijk aan beide regeringen
zou zijn gezonden, met het verzoek om hierover nader advies te mogen ontvangen.
Toen bleek, dat dat niet gebeurd was en zij de stukken betrekkelijk laat hadden
ontvangen, merkte ik op dat het dan goed was, dat de fout erkend werd door die
instantie, welke daarvoor verantwoordelijk was. Verder werd er met betrekking tot
de procedure gesteld, dat de regeringen van Oost-Indonesië en West-Borneo een
advies zouden uitbrengen, dat tegelijk met het advies van de commissie-generaal
zou worden doorgeseind. Ter voorbereiding hiervan zou a.s. Zondagmorgen om tien
uur een vergadering worden gehouden met de dan aanwezige ministers van
Oost-Indonesië en het dagelijks bestuur van de West Borneo Raad. Daarmee was
het procedure-probleem opgelost.
Met betrekking tot de materie zelf kan ik kort zijn. Soekawati én de Anak Agoeng
én Hamelink stelden het om beurten eigenlijk zo, dat, indien de Nederlandse regering
op basis van dit antwoord2. de onderhandelingen zou voortzetten, de regering van
Oost-Indonesië niet alleen haar ontslag zou indienen, maar zij dan tevens zou
adviseren de zelfstandige negara Oost-Indonesië op te heffen en deze maar direct te
maken tot een provincie van de republiek. Immers, men zou dan iedereen een zodanig
gevoel van overwinning door de republiek geven, dat niemand bij wijze van spreken
nog de moed zou hebben zijn spel op een andere kaart in te zetten dan op die van de
republiek. Max trok precies hetzelfde gezicht en meende, dat
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dan binnen zeer korte tijd ook West-Borneo uit dezelfde overwegingen republikeins
zou stemmen, zonder dat de mensen in hun hart republikeins waren. In dit gesprek
vertelde Koets van deze mentaliteit ook nog weer een merkwaardig staaltje. Een
Indonesiër, waarvan het bekend is dat hij practisch op het standpunt van de Pasoendan
staat, heeft, nadat het republikeins bestuur in Buitenzorg is hersteld en de Pasoendan
de kous op de kop heeft gekregen1., in Batavia een republikeinse
anti-Pasoendanorganisatie opgericht en staat daarvan aan het hoofd. Dat is het
algemene politieke verschijnsel, waarmee men in Indonesië heeft te kampen. Zolang
de republiek tegenover ons aan de winnende hand is, zal het aantal dergenen, die
met of zonder overtuiging met de republiek meespelen, om der wille van hun eigen
huid of positie, steeds toenemen. Op Bali ziet men precies hetzelfde. Hoewel
Soekawati er practisch zeker van is, dat de grote meerderheid, ook van de
intellectuelen, van de Javaanse overheersing niets moet hebben, ontstaat er onder
leiding van een enkele figuur een uiterst sterke republikeinse beweging, die regelmatig
groeit naar mate het er meer op lijkt, dat de republiek straks toch de baas wordt.
Deze heren drongen dus aan op geen enkele vorm van verder onderhandelen.
Erger: een militaire actie en de republiek de tanden laten zien, zal zonder twijfel de
goede orde in deze beide andere negara's zeer ten goede komen.
Van 12 tot een had ik in het gebouw van de Volksraad bezoek van de beide heren
Mitcheson en Lambert, consul-generaal en consul van Engeland. Mitcheson kwam
in de eerste plaats verslag uitbrengen van zijn reis naar Djocja. Hij had zijn echtgenote
meegenomen om er zo weinig mogelijk een officieel karakter aan te geven. Hij had
gesproken met Soekarno en Sjahrir en had op dat ogenblik van beiden een zeer
redelijke indruk gekregen en de toezegging, dat zij een toestemmend antwoord zouden
geven. Mitcheson had van zijn kant gezegd, dat hij niet kwam met de opdracht van
de Britse regering om bepaalde meningen te uiten, maar dat, indien Soekarno er prijs
op stelde de inzichten van het Foreign Office te leren kennen, hij bereid was die
mede te delen. Hierop werd natuurlijk instemmend geantwoord en Mitcheson zou
toen hebben gezegd dat de Britse regering de Nederlandse voorstellen volstrekt
redelijk achtte en dat, indien de republiek een advies zou wensen, hetgeen inderdaad
door

1.
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Soekarno werd gevraagd, de Britse regering zou adviseren om deze voorstellen te
aanvaarden. Het hele gesprek verliep in een prettige en optimistische toon, maar wel
liet Soekarno horen, dat hij er niet zeker van was, dat hij zijn volgelingen mee zou
kunnen krijgen. Ik vertelde Mitcheson, dat deze opmerking, die hij ook aan Van
Mook had doorgegeven, deze laatste aanleiding tot een zeker scepticisme had gegeven,
omdat hij geenszins zeker was van de afloop van dit inwendige gevecht in de
republiek.
Mitcheson legde er dus de nadruk op, dat hij zich door het antwoord zeer
teleurgesteld voelde, waarvan de inleiding ook hem bepaald had gegriefd. Hij voelde
dat wij voor een grote moeilijkheid stonden en, hoewel hij begon met vast te stellen,
dat de instructies van zijn regering luiden om er op aan te dringen in ieder geval een
peaceful settlement te bereiken en de Britse regering nooit de oplossing door
gewapend optreden zou kunnen aanvaarden, bleek uit de loop van het gesprek
duidelijk dat dit voor de beide heren persoonlijk geenszins zo vast stond. Ook zij
zagen de mogelijkheid boven de horizon, dat er geen andere oplossing overbleef. Ik
heb hun duidelijk gemaakt, dat de economische positie van Nederland niet gedoogt
zo lang heen en weer te blijven praten tot wij een resultaat, dat bevredigend is, zullen
hebben bereikt. Indien wij niet van buiten af daadwerkelijk worden ondersteund, ook
financieel, dan zou het kunnen zijn dat militaire actie voor ons de laatste mogelijkheid
biedt. Zij hadden het nog over de wenselijkheid om, indien het onvermijdelijk zou
zijn, zulk een actie met zo weinig mogelijk militair geweld gepaard te laten gaan.
Men kan de tanks al schietende en met artillerievoorbereiding de demarcatielijn over
sturen en men kan het schieten ook uitstellen, totdat het beslist noodzakelijk is.
Daarop natuurlijk geantwoord, dat dit op het eerste gezicht inderdaad het beste lijkt,
maar dat het de vraag is of daarmee ten slotte geen grote militaire risico's worden
gelopen. Het gesprek eindigde met hun vraag, wat zij nu eigenlijk hadden te
rapporteren. Ik heb toen geantwoord, dat ik er geen bezwaar tegen had, indien zij
aan Bevin zouden laten weten, bij wijze van een soort persoonlijke boodschap van
mij, dat, hoewel Bevin weet, dat ik altijd heb gestreden voor een vreedzame oplossing,
de houding van de destructieve elementen in de republiek thans zodanig is, dat ik er
ook geen raad meer mee weet en ernstig twijfel aan de mogelijkheid om deze zaak
nog ten goede te keren, omdat de constructieve elementen in het republikeinse Kabinet
het voor de tweede maal hebben afgelegd.
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De eerste maal was in de tweede helft van April vóór de werkvergadering van 3
Mei1..
Nadat 's middags een telegram2. was opgemaakt, waarin werd aangekondigd, dat
het advies aan het Kabinet misschien niet op Zondagavond kon worden verzonden
met het oog op het feit, dat er Zondagmorgen met Oost-Indonesië en de West Borneo
Raad zal worden vergaderd en een ander telegram3., waarin wij omgaand informaties
vragen inzake de stappen van de missie-Van Vredenburch en de resultaten er van4.,
had ik van vijf tot zeven een gesprek met Moelia, president-curator der republikeinse
universiteit.
Deze man, die aanvankelijk, zij het enigszins ter zijde, ook met de republiek heeft
meegedaan, ziet daar op het ogenblik de kracht der destructieve elementen al groter
worden. De apparaten werken niet en de bezetting van de posten geschiedt meer en
meer, in plaats van minder, door ondeskundigen. Men ziet, dat Oost-Indonesië vooruit
gaat. Een man als Soewandi treedt als minister van onderwijs terug. Hoewel er in de
krant staat, dat alle ministers de laatste Kabinetszitting in Djocja hebben bijgewoond,
was Soewandi niet aanwezig, omdat hij met dit antwoord niets te maken wilde hebben.
Hij trad dus terug. Toen heeft Sjahrir geprobeerd hem aan de delegatie te verbinden,
wetende, dat hij tegenover ons een goede figuur is. Soewandi heeft ook dat geweigerd.
Zijn positie is echter zwak, omdat hij niet tot een politieke partij behoort.
Moelia meent dat voortgezette onderhandelingen met de republiek volstrekt
hopeloos zijn en dat iedere volgende stap de brutalen zal versterken. Hij achtte het
een grote fout van Sjahrir en ook van Sjarifoedin, dat zij niet als minister zijn
afgetreden. Volgens hem had dit dienen te gebeuren, waardoor de situatie duidelijker
en ook voor de toekomst eenvoudiger zou zijn geweest. Een soort militaire afstraffing
van de republiek achtte hij onvermijdelijk, ook ter ondersteuning van de positie van
mensen als Soewandi en hijzelf. Een typisch verhaal is ook dat van Prof. Soepomo,
die enige tijd geleden uit Solo is gekomen. Deze man verwierp zes maanden geleden
Linggadjati, omdat het niet ver genoeg ging. Nu is hij dankbaar uit Solo weg te zijn
en in Batavia te wonen. In het bijzonder zijn vrouw, die vrij gemakkelijk praat, haatte
de Gestapo-omgeving, waarin zij
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beweerde op ieder woord te moeten passen. In dit verband maakte Moelia ook nog
de opmerking, dat het hele verhaal over de vrijheid van spreken enz. volstrekte
waanzin is volgens hem en dat er in dit opzicht, zoals hij het letterlijk noemde, alleen
bestaat de vrijheid van de dood. Het enige punt, dat hem bij een militaire actie
uitermate hoog zat, was wat Nederland daarna zou doen. Ik heb hem de verzekering
gegeven, dat wij in ieder geval met die gebieden, die bezet zouden worden, de
Linggadjati-politiek zouden doorvoeren. Dat betekent dus, dat wij zo snel mogelijk
het bestuur van zulke gebieden in Indonesische handen zouden leggen. Wij kwamen
in dat gesprek daarom tot de conclusie, dat men de bezetting zo zou moeten kiezen,
dat men gebieden, die als afzonderlijke daerah's zouden kunnen worden bestuurd,
zou moeten bezetten, niet groter en liefst ook niet kleiner. Deze gedachtengang leidt
b.v. in de eerste plaats tot het gebied Pasoendan. Wel stelde hij vast, dat wij in dat
geval de heren van de P.R.P.1. onmiddellijk het bos in moeten sturen als volstrekt
minderwaardige figuren2.. Hij noemde de regent van Tjiandjoer, die hij kende uit de
Volksraad, als waarschijnlijk dé figuur in dit geval. Wel is deze man op het ogenblik
hoofd van een Pasoendanvereniging in republikeins verband en werkt hij dus
republikeins, maar Moelia had goede gronden om te vermoeden dat deze hele
organisatie van de Pasoendan in het republikeins gebied in belangrijke mate een
camouflage is. Indien men Bandoeng als hoofdstad zou kiezen en een dergelijke man
aan het hoofd zou zetten, dan twijfelde hij niet aan de bestuurbaarheid van dit gebied
en zouden de Indonesische krachten voor dit bestuur wel naar boven komen.
Ten aanzien van Sumatra stelde hij zich op het standpunt dat dit gebied op het
ogenblik bepaald niet tot één staat te verenigen is. Ook hier zou men dus een
soortgelijke tactiek dienen toe te passen. In dat verband vermeld ik ook nog even
een mededeling van Van der Velde, die opmerkte dat iedereen in Medan het als
volstrekt normaal beschouwt, dat, na opruiming van het republikeins bestuur op
Sumatra, de huidige burgemeester Joesoef rustig burgemeester van

1.
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Medan zou blijven. Hij twijfelde er geen seconde aan, of deze man zou dat
onmiddellijk doen.
Het is wel duidelijk, dat dit gesprek met Moelia in sterke mate een bevestiging is
van de opvattingen, zoals die zich blijkbaar in de laatste paar weken in de hoofden
van de meeste mensen alhier hebben vastgezet. Om dit alles nog eens te toetsen aan
de gedachten van een man, die zeker niet lichtvaardig tot een afwijzende houding
tegenover de republiek zou komen, vroeg ik vanavond Koets om een tijdje bij mij
te komen praten. Wij kregen het toen in de eerste plaats nog eens over het feit, dat
ik een sterke verandering van de meningen kon constateren. Vóór ons vertrek naar
Nederland, tijdens het verblijf van de ministers, hadden wij de mogelijkheid van
militaire actie in het geding gebracht, mede om de ministers er van te doordringen
dat de toestand zich in ernstige richting ontwikkelde. Op het ogenblik kon men echter
vaststellen, dat iedereen zeer rechtlijnig redeneerde en de beslissing eigenlijk al was
gevallen. Koets gaf inderdaad toe, dat er in de laatste tien dagen, zoals hij het noemde,
veel denkarbeid was verricht. De missie naar Djocja1., maar vooral de aard van het
antwoord en de verrassing, die daar in zit, in vergelijking tot hetgeen men - en niet
op slechte gronden - eigenlijk verwachtte, heeft tot de gedachte geleid dat er met
deze republiek niet te werken valt. Dit negatieve oordeel stond ook bij Koets vast,
maar bij hem kon men in minder sterke mate dan bij anderen constateren of hij nu
aan het nut en aan de goede kansen van een militaire operatie ook inderdaad geloofde.
Wij stelden gezamenlijk vast, dat het waarschijnlijk zo is, dat ook in deze revolutie
weer iets van de wetmatigheid van iedere revolutie zich voltrekt, nl. dat deze doorslaat
naar de extremistische kant. Indien men bedenkt dat Van Hoogstraten en Idenburg
in Djocja met Sjarifoedin gesprekken hebben gevoerd over de militaire voorstellen,
waarbij hij de gendarmerie voluit accepteerde, verder de grote betekenis van de
militaire samenwerking bij de landsverdediging uit zichzelf stelde en daarbij het
internationale verband, waarin dit door een nationaal leger in samenwerking met de
Nederlanders zou moeten geschieden, duidelijk tekende, en men ziet dan daarna, dat
de gendarmerie wordt afgewezen en zelfs geen woord waard wordt gekeurd, dan is
er slechts ruimte voor de mogelijkheid, dat óf

1.

Het bezoek voor het tot stand brengen van het verbindingskantoor, zie p. 594, noot 2.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

615
Sjarifoedin een huichelaar is - hetgeen niemand, die hem kent, gelooft - óf dat
Sjarifoedin in dit geval tegenover Soedirman en anderen het onderspit heeft gedolven.
Uit dergelijke verschijnselen kan men het vrijwel hopeloze van de toestand afleiden,
want voor de resultaten van dit soort gevechten zou men iedere keer weer komen te
staan. Bedenkt men dan daarbij, dat elk verder toegeven onzerzijds de brutalen
versterkt, dan is het duidelijk dat uit deze gevechten geen enkel redelijk resultaat te
voorschijn kan komen.
Koets stelde echter terecht, dat hij veel minder zeker was over het heil, dat militaire
operaties zouden kunnen brengen, dan anderen. Hij was het daarover met zichzelf
nog volstrekt niet eens en in zoverre staan Koets en ondergetekende op het ogenblik
heel dicht bij elkaar. Ik ontwikkelde voor hem het plan, dat in de laatste vierentwintig
uur bij mij is gerijpt, nl. dat wij de regering hebben te adviseren aan de republiek
een aantal categorische en nu werkelijk ultimatieve vragen te stellen. Voor de
toelichting kunnen wij de zakelijke verschillen van beide nota's naast elkaar zetten
en die doen resulteren in misschien vijf tot tien van dergelijke vragen. Worden die
afgewezen, dan zou daaruit moeten voortvloeien, dat de Nederlandse regering met
de republiek iedere betrekking verbreekt en haar vrijheid van handelen compleet
herneemt. Wij waren het er echter ook over eens dat het knooppunt van de
verschillende wegen, die tot het doel moeten voeren, in ieder geval in Washington
ligt en dat het daarom voor ons ook nuttig is om te weten hoe Washington heeft
gereageerd. Het is in dit geval niet zo hoopgevend, dat men Foote blijkbaar geen
instructies heeft gegeven om bij de republiek stappen te doen op dezelfde wijze als
Mitcheson dat heeft gedaan. Bij de overweging van de vraag, welke verdere
maatregelen er van buitenlandse zijde mogelijk zijn, kwamen wij tot de conclusie
dat een openlijke verklaring, zowel van Engeland als van Amerika, over het aanbod
van Nederland en een afkeuring van het antwoord van de republiek misschien een
volgende stap zou kunnen zijn. Thans is er wel pressie uitgeoefend, maar dat is in
de binnenkamer gebeurd en Soekarno en Sjahrir hebben dat aan het Kabinet moeten
overbrengen. Een publieke verklaring zal in republikeinse kring zonder twijfel nog
wel wat meer indruk maken. Dit zou dan moeten geschieden voor en aleer het
antwoord op onze ultimatieve laatste vragen zou kunnen worden verwacht. Dat wij
deze vragen nog hebben te stellen, lijkt mij een vanzelfsprekende zaak, omdat, indien
ik het mij goed herinner, de Nederlandse re-
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gering op een vraag van ik meen Amerikaanse zijde officieel heeft laten weten, dat
het niet onze bedoeling is om de nota der commissie-generaal en het daarop ontvangen
antwoord als laatste woord te beschouwen.
Tegen half elf kreeg ik plotseling Logemann aan de telefoon. In overleg met
Jonkman belde hij mij op over de verklaring, die de Partij van de Arbeid op de
Zaterdag bijeen te komen partijraad wenste te doen aannemen. Hierover was overleg
gepleegd met Drees en Jonkman, opdat de partij de regering niet in de wielen zou
rijden. Ten einde ook hier geen moeilijkheden te veroorzaken, had Jonkman het goed
gevonden om mij het concept voor te lezen. Ik moet zeggen, dat ik met dit
telefoongesprek uiterst tevreden ben. Het toont mij in de eerste plaats, dat de weergave
van Koos van de mening van Logemann in het telefoongesprek van gisteren niet
helemaal juist is. Wel had Logemann gezegd, dat 80% acceptabel zou zijn, maar hij
had daaraan toegevoegd dat de andere 20% het geheel volkomen onaanvaardbaar
maakte. Dat verandert de zaak aanmerkelijk.
In deze resolutie wordt verklaard, dat het antwoord van de republiek ronduit in
strijd is met Linggadjati en een figuur schept, die, in tegenstelling tot Linggadjati,
grondwetsherziening absoluut noodzakelijk maakt. Daarom is dit antwoord
onaanvaardbaar. Verder wordt er aan beide regeringen voorgesteld om in een zeer
snel contact te pogen de verschillen te overbruggen, ten einde een uiterste poging te
wagen om het door de partij nog altijd niet gewenste militair geweld te voorkomen.
Ik kan het ding, zoals het ontworpen is, niet uit mijn hoofd herhalen, maar het is
volkomen in overeenstemming met hetgeen ik op het ogenblik in mijn hoofd heb
met betrekking tot het stellen van ultimatieve vragen. Ook daarmee was Logemann
het volkomen eens. Ik kreeg van hem de indruk, dat ook het Kabinet van ons een
advies in deze richting verwacht, ten minste dit zou in overeenstemming zijn met de
resolutie, waarmede ook Drees zijn instemming heeft betuigd.
Bij de wensen, die worden geuit, was onder punt II herstel van het republikeinse
bestuur in Buitenzorg en overplaatsing van de voor het gebeurde
mede-verantwoordelijke Nederlandse schuldigen1.. Ik heb voorgesteld dat punt er uit
te laten, omdat dit de mensen in Nederland weliswaar hoog zit, maar dat toch ten
slotte een detail is,
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dat men beter kan vervangen door het verlangen naar een zeer strakke
personeelspolitiek. Logemann zou dat nog nader overwegen1.. Verder overweegt de
partij Frans Goedhart hier heen te sturen op zeer korte termijn om als socialist een
uiterste beroep te doen op de republikeinse regering om de weg, die thans ingeslagen
is, niet verder te bewandelen. Logemann meende, dat Frans dit uitermate loyaal zou
doen. Ik acht het van zeer veel betekenis, dat hij dit doet, omdat wij met dit gebaar
tegenover de linkervleugel van onze partij beduidend veel sterker staan dan zonder
deze stap.
Dit telefoongesprek vond ik uitermate bemoedigend, omdat daaruit bleek dat het
verschil tussen Nederland en Batavia belangrijk kleiner was dan ik mij aanvankelijk
had gedacht. Ik acht het mogelijk om de andere heren op deze basis tot een
gemeenschappelijk advies te brengen.
In de loop van het gesprek met Koets kwam, zoals ook reeds eerder het geval is
geweest, de gedachte naar voren, dat de figuur van Douwes Dekker, die een
persoonlijke vriend van Soekarno is, buitengewoon ongunstig werkt. In de vergadering
van gistermiddag had, naar ik meen Idenburg, al opgemerkt, dat hij in sommige
tirades Douwes Dekker meende te herkennen. Deze man, die stikvol ressentiment
zit, beschouw ik als de kwade geest van Djocja. Het feit, dat deze man ogenblikkelijk
na zijn aankomst op Java republikeins minister van staat is gemaakt, is een van die
ongelukkige gebaren van de republiek, die in den geest volkomen in strijd zijn met
het begrip samenwerking.
Het is nu op dit ogenblik 1 uur 's nachts en ik moet zeggen, dat de laatste
vierentwintig uur in mijn geest althans belangrijke verheldering heeft gebracht. De
gesprekken van deze dag, ook met Sanders en van morgen vroeg nog met Samkalden,
hebben hiertoe aanzienlijk bijgedragen. Aan de ene kant het juridisch en feitelijk
onaanvaardbaar zijn van deze tegenvoorstellen, aan de andere zijde de
noodzakelijkheid van het geven van een laatste kans aan de republiek en daarbij het
inroepen van een maximale internationale druk en dan in laatste instantie militaire
maatregelen, die de schepping van nieuwe staatkundige eenheden ten doel moeten
hebben om daarmee Linggadjati te kunnen uitvoeren, lijkt mij een verkoopbaar
geheel.

1.
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Zaterdag 14 Juni 1947, 15.45 uur
Vanmorgen een bespreking met Van Mook, Van Poll, Sanders, Samkalden en
Maassen. Ik begon met een vrij korte uiteenzetting naar aanleiding van het
telefoongesprek met Logemann, waarbij ik constateerde dat de afstand tussen Den
Haag en Batavia blijkbaar kleiner was dan ik had vermoed, en daarna leidde ik het
ontwerptelegram in, dat Sanders en Samkalden hadden gemaakt en dat vanmorgen
tussen 8 en 10 in een bespreking tussen Van Poll, mij en de beide heren was bekeken.
Voor wij daar echter over verder gingen, begon Van Mook over de algemene
situatie en het verschil in opvatting tussen ons, zoals dat de eerste dag tot uitdrukking
was gekomen. Het was natuurlijk eigenlijk een gekke situatie, omdat er een
ontwerp-telegram van ons op de tafel lag, waarmee wij allen in wezen instemden en
er dus op een curieuze manier is gebleken, dat het verschil tot veel kleinere proporties
is gereduceerd dan zulks aanvankelijk het geval leek te zijn. Hij schoot weer uit zijn
slof over mijn uiting dat ik het gevoel had, dat de stemming hier betrekkelijk ‘om’
was, terwijl er naar zijn overtuiging niets anders had plaats gevonden dan een
ontwikkeling in dezelfde lijn, gebaseerd dan op het antwoord, zoals dat was
ontvangen. Ik heb van mijn kant begrip gevraagd voor het feit, dat ik tien dagen in
Nederland heb verkeerd te midden van een gedachtengang over een politieke
verantwoordelijkheid voor de gehele ontwikkeling, die volstrekt anders ligt en
misschien op het ogenblik zwaarder weegt dan de zijne en dat het voor mij volkomen
onmogelijk was met de rechtlijnige redeneringen, die overal maar over één ding
dachten, nl. militaire actie, zonder meer mee te gaan. Van Mook gaf toen toe, dat dat
voor hem ook nog geen vaststaand punt is en dat hij Spoor heeft opgedragen de
verschillende commandanten duidelijk te maken, dat de beslissing hierover uitsluitend
in Nederland ligt, terwijl hij elk eigenmachtig optreden in dit opzicht op geen enkele
manier zal tolereren. Het ging volgens hem op het ogenblik alleen over de vraag, of
het antwoord van de republiek bevredigend is of niet en het stond voor hem vast, dat
zulks eigenlijk op geen enkel punt het geval was.
Daarna ontstond er even een vrij felle woordenwisseling, naar aanleiding van zijn
opmerking, dat nu sedert drie dagen in Batavia het gerucht liep dat de Nederlandse
regering voor militaire actie was, doch dat Van Mook hiertegen zou zijn. Dit gerucht
zou zijn
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centrum vinden in het kabinet van Spoor, nl. bij de heren Van Lier en Van Nievelt.
Ik ontplofte toen min of meer en zei, dat, nu zijn positie in Nederland versterkt en
bevestigd is, men ook verwacht dat hij onherroepelijk optreedt tegen dergelijke lieden,
waarvan het een ieder duidelijk is, dat die nog nooit anders gedaan hebben dan de
regeringspolitiek, en in het bijzonder die van Van Mook, volstrekt dwarsbomen. Hij
werd toen ook nijdig en maakte niet helemaal ten onrechte de opmerking, dat
Nederland hem een jaar had laten hangen, nu eerst sinds twee dagen zijn positie had
bevestigd en er dus voor hem nog geen aanleiding was om verwijten te aanvaarden,
dat hij niet sterk genoeg zou optreden. Van Poll merkte op, dat zijn positie eigenlijk
toch al bevestigd was tijdens het verblijf van de ministers. Ik heb daarop geantwoord,
dat de ministers -. en in het bijzonder Jonkman - er inderdaad wel achter waren
gekomen, dat, indien er tot militaire actie zou worden overgegaan, het een stommiteit
zou zijn om Van Mook vóór die tijd weg te sturen1.. Daar ging het mij echter niet
om. De hoofdzaak is, dat ik meen in Nederland bij een aantal mensen bereikt te
hebben, in het bijzonder bij Drees2. en Lieftinck3., dat Van Mook niet alleen om dit
motief moet blijven zitten, maar hen ook te hebben bijgebracht dat de bezwaren, die
zij tegen hem hadden aangevoerd, toch eigenlijk volstrekt ongerechtvaardigd zijn,
zodat hun waardering niet alleen in negatief, maar ook in positief opzicht is veranderd.

Woensdag 18 Juni 1947, 17.15 uur
Eergisteravond is het ontwerp-antwoord aan de republiek4. en gisteravond ons
definitieve advies5. telegrafisch aan de regering gezonden. Hiermee is dus voor ons
de innerlijke strijd om dit resultaat, die geduurd heeft van Donderdag 12 Juni half
twaalf af tot Dinsdag 17 Juni om 1 uur, afgesloten en hoewel ik weet, dat Sanders
over het resultaat er van nog maar matig tevreden is, moet ik zeggen, dat ik het gevoel
heb, dat er in deze vijf dagen ook in deze politieke strijd het mogelijke is bereikt.
Dat mogelijke kon niet veel anders zijn dan een ronde afwijzing
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van het antwoord van de republiek, voorzien van een uitvoerige motivering en
daarnaast een advies aan de regering, waarin als mogelijkheden opgenomen zijn de
internationale interventie en het met eigen middelen de voorwaarden scheppen, die
vervuld moeten worden om een begin te maken met deugdelijke uitvoering van de
beginselen van Linggadjati op Java en Sumatra. In ons advies is geen beslissing
genomen over de keuze tussen deze beide wegen, omdat wij de mogelijkheden en
de consequenties van de eerste methode minder goed kunnen overzien dan de
Nederlandse regering, maar het is uit onze beschouwing wel duidelijk, dat wij met
de toepassing van deze weg ernstig rekening houden. Het tweede belangrijke element
in ons advies is, dat wij menen, dat de republiek nog eens in een soort ultimatum de
kans moet krijgen op haar schreden terug te keren en de nota van 27 Mei1. alsnog te
aanvaarden. Dit laatste zal noodzakelijk zijn, voor het geval de regering de militaire
weg zou kiezen, omdat die van interventie geen perspectieven zou bieden. Ziedaar
het resultaat.
Na beschrijving van de verdere ontwikkelingsgang in de laatste dagen kom ik nog
wel tot enkele slotopmerkingen.
Zondagmorgen was de in het vooruitzicht gestelde vergadering met de regering
van Oost-Indonesië en het dagelijks bestuur van de West Borneo-Raad2.. Van
eerstgenoemde waren aanwezig de president Soekawati en de ministers Anak Agoeng,
Hamelink en Tahija; van de tweede, vergezeld van enkele ambtenaren van de
West-Kalimantan-Raad, de sultan Hamid Alkadrie en de leden Lim, Mohamad Saleh,
Oevaang Oeray en Dr. Kiers. Natuurlijk ontstond er eerst een discussie over het feit,
dat de beide colleges niet tevoren waren ingelicht over onze nota. Ik heb in deze
vergadering, die genotuleerd werd, maar weggelaten dat Jonkman had geantwoord
met de sultan en met de heren in Oost-Indonesië de hoofdpunten van de Federale
Raad te hebben besproken3., omdat dan de sultan een ontkenning had moeten geven
en ik dat voor Jonkman wat pijnlijk vond. Ik heb nu opgemerkt dat, met het oog op
de spoed, niet alleen zij, maar ook de Nederlandse ministers, behalve Beel en
Jonkman, van het document geen kennis hebben gedragen, doch dat wij uitgegaan
zijn van de veronderstelling, dat door de samenstelling van
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de Federale Raad en vooral door de eis van eenstemmigheid en de
beslissingsbevoegdheid van de landvoogd de belangen van de beide andere staten
als voldoende gewaarborgd zouden kunnen worden geacht. Het bleek mij, dat de
heren hierover ten slotte wel gerust waren.
Een tweede punt was de vraag van Soekawati hen het eindoordeel van de
commissie-generaal mede te delen. Van Mook zou daar wat minder bezwaar tegen
hebben gemaakt, maar, aangezien wij een uitdrukkelijk telegram1. hadden ontvangen
met het verzoek om geen enkele mededeling te doen over ons advies, ook niet over
gedeelten er van, meende ik dat het ook, formeel althans, ongeoorloofd was dit in
deze betrekkelijk grote vergadering weg te geven. Bovendien achtte ik het betrekkelijk
overbodig, omdat de heren uit de teneur van de discussie toch wel zouden kunnen
afleiden, hoe wij ongeveer denken. Het grote punt in dit gesprek is eigenlijk geweest
de vertegenwoordiging van de verschillende staten in de Federale Raad. Het was
zeer duidelijk, dat Borneo en de Groote Oost tegenover de republiek een volstrekt
gelijke vertegenwoordiging verlangen. Zij zijn bereid toe te staan, dat in allerlei
technische colleges de vertegenwoordiging ongelijk zal zijn. In de schriftelijke
adviezen, die zeer uitvoerig zijn en aan het begin van de vergadering werden
voorgelezen, van Oost-Indonesië2. en van de West Borneo-Raad3. wordt hieraan grote
aandacht besteed en in het gesprek kwamen wij eigenlijk tot de conclusie, dat in het
bijzonder in de periode, waarin de bevoegdheden van deze centrale regering moeten
worden geregeld, welke regeling op alle staten een gelijke invloed zal hebben, een
ongelijke vertegenwoordiging als onaanvaardbaar wordt beschouwd. In de grondwet
van de federatie zou men allerlei mogelijkheden hebben om b.v. door een
twee-kamerstelsel, als in Amerika, een zeker evenwicht na te streven. Tijdens de
overgangsperiode, nu de regelingen gemaakt moeten worden, denken de beide colleges
hierover echter heel anders en eisen zij gelijkheid. In dit opzicht wijzen zij de
republikeinse nota volstrekt af. Zowel Van Poll als ik hebben in deze vergadering
nog een poging gedaan om aan te tonen, dat dit
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toch niet helemaal billijk is, maar toen kwamen zij met het argument voor den draad,
dat juist nu de toekomstige regelingen zouden moeten worden ontworpen, waarin
zij werden ondersteund door Van Mook en daarmee was het pleit eigenlijk beslecht.
Hoogstens zouden zij nog wel iets kunnen voelen voor een ongelijke numerieke
vertegenwoordiging, maar nooit voor ongelijk gewicht der stemmen, dat zij vooral
eisten voor onderwerpen van politiek-staatsrechtelijken aard.
In een punt als het onderhavige kwam de tegenstelling tussen Oost-Indonesië en
de republiek scherp tot uitdrukking. Alle ministers gingen zo ver, dat zij opmerkten,
dat, indien de Nederlandse regering ook maar voor een gedeelte deze voorstellen
zou aanvaarden en op deze grondslag verder zou praten, zij niet alleen zouden
aftreden, maar dat zij dan de regering zouden adviseren Oost-Indonesië als
zelfstandige negara op te heffen en maar direct tot een provincie van de republiek te
proclameren1.. Hiermee werd de zaak dus behoorlijk scherp gesteld en, indien de
commissie-generaal al een ander oordeel over het republikeinse antwoord zou hebben
gehad, dan werd ons hiermede toch behoorlijk het mes op de keel gezet. In hun
overwegingen zit echter buitengewoon veel, dat begrijpelijk en aanvaardbaar is. Er
zit in het parlement van Oost-Indonesië een vrij belangrijke groep, waarvan men op
goede gronden kan aannemen, dat zij weifelt, omdat zij nu eenmaal niet weet welke
de positie van de republiek straks zal zijn. Het algemene gevoelen in Oost-Indonesië
is, dat wanneer deze bedreiging, op welke manier dan ook, hetzij militair of
anderszins, wegvalt, deze mensen hun aandacht in de toekomst uitsluitend zullen
richten op Oost-Indonesië en niet constant met één oog naar de republiek zullen
blijven lonken. Soekawati wees er in dit verband op, dat in Bali eigenlijk hetzelfde
speelt. Och, was het in West-Europa tijdens de oorlog met Duitsland zoveel anders?
Waren er ook daar geen tienduizenden, die het accent hunner gevoelens daar plaatsten,
waar de macht lag? Waar men vermoedde, dat deze voor de toekomst zou liggen?
Het verschil tussen de houding van talloze Nederlanders in 1940 en 1941 met die in
1944 geeft althans dezulken niet het minste recht van spreken tegenover deze
zwevende groep in het Oost-Indonesische parlement.
De rest van de Zondag2. werd besteed aan de samenstelling van
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twee telegrammen, nl. CG 167, waarin de procedure, zoals wij ons die voorstelden,
aan de minister werd aangekondigd en CG 168, waarin de enorme lijst van zakelijke
verschillen op de diverse gebieden wordt opgesomd.
In de bespreking van Zaterdagmorgen, waarover ik het een en ander heb verteld
in het dictaat van 14 Juni 15.45 uur1., was nl. een telegram aan de orde gesteld, dat
een eerste ontwerp voor een advies inhield. In dit advies werd dan aan de regering
medegedeeld, dat wij het antwoord onbevredigend achten, werden de mogelijkheden
naast elkander gesteld en culmineerde de zaak in het stellen van een aantal ultimatieve
vragen. Dit laatste was in overeenstemming met de gedachten, zoals die zich op
Vrijdag bij mij hadden ontwikkeld en die ook in overeenstemming waren met de
inhoud van het telefoongesprek, dat ik Vrijdagavond met Logemann had gevoerd.
Bij de bespreking over dit telegram nu opperde Van Mook de gedachte, die wij
ogenblikkelijk hebben aanvaard, dat het noodzakelijk zou zijn dat de
commissie-generaal aan de republikeinse delegatie een uitvoerig schrijven zou richten,
waarom wij het antwoord onbevredigend vinden. De hele affaire zou dan voor ons
in twee gedeelten uiteenvallen, nl. in de eerste plaats het ontwerp voor een dergelijke
brief en in de tweede plaats het advies aan de regering.
In het telegram CG 167 werd deze gang van zaken aan het Kabinet aangekondigd.
Verder werd daarin een afzonderlijk telegram aangekondigd, waarin de hoofdpunten
van het oordeel van de regeringen van Oost-Indonesië en van de West-Borneo-Raad
zouden worden samengevat. Vervolgens werd in dit telegram opgemerkt, dat de in
ons CG 168 geseinde lange lijst van zakelijke verschillen een uitstekende grondslag
zou zijn voor de buitenlandse posten en de voorlichtingsdiensten om daaraan gegevens
omtrent de verschillen tussen onze nota en die van de republiek te ontlenen. Wij
verwezen daarbij naar een telegram van Friedericy en Weisglas aan Sanders, waarin
zij seinden: ‘Speedy explanation points of difference between memo and answer
urgently required’.
Dit telegram CG 167 heeft in recordtijd beantwoording gevonden. Dezelfde
Zondagavond om 23.50 uur verzond Beel een antwoord uit Nederland2., dat wij
Maandagmorgen ontvingen. De practijk leert dus dat de correspondentie, indien het
moet, aanmerkelijk sneller kan dan normaal wordt aangenomen. Uit dit tele-
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gram blijkt dat de heren ons CG 167 niet goed hebben begrepen, omdat zij van de
veronderstelling uitgaan dat wij per eigen gelegenheid een schriftelijke mededeling
aan de republikeinse delegatie zullen verstrekken. Maandagavond kwam daarom
Jonkman aan de telefoon, zoals in dat telegram van Beel was aangekondigd, om te
vragen naar het karakter van het stuk, dat wij aan de republiek wilden sturen. Ik
antwoordde hem toen natuurlijk dat ik daarover door de telefoon geen uitleg kon
geven, maar dat hij zich geen zorgen behoefde te maken, omdat hij dat Dinsdagmorgen
in ontwerp op zijn tafel zou krijgen. Toen was hij volkomen gerustgesteld en kon ik
hem het verdere programma nog eens uitleggen, waarmee hij geheel accoord ging.
Gelukkig is dat nu ook zonder stagnatie precies zo uitgevoerd, zij het ook met de
grootste inspanning.
De samenstelling van CG 168 kwam voor het staatsrechtelijke gedeelte en voor
de diverse onderwerpen op ons neer, terwijl voor het economische, militaire en
diplomatieke gedeelte de tekst werd geleverd door de betreffende instanties van de
Indische regering en door Dirvo1.. Deze laatste bijdrage was goed; helaas was die
van Economische Zaken veel te lang en maakte bovendien den indruk van hier en
daar te zoeken naar spijkers op laag water. Over de militaire tekst was ik ook niet
helemaal gelukkig. Het was eigenlijk nog onoverzichtelijker en minder pregnant
geworden dan in het oorspronkelijke ontwerp, dat wij Zaterdagmorgen hadden
besproken en dat toen reeds de indruk maakte van niet overtuigend genoeg te zijn,
welk bezwaar men wenste te ondervangen door het schrijven van een afzonderlijke
brief en deze droge opsomming als bijlage op te nemen. Heel laat in de avond kwamen
wij met CG 168 klaar, maar op het laatste ogenblik liet ik er nog onder krabbelen,
dat wij voor de economische paragraaf zouden proberen de volgende dag een
verbeterde redactie samen te stellen. Dit is ook gebeurd door Maassen in overleg
met Ursone en Maandagavond als CG 1702. geseind.
Het is voor het totale beeld ook wel noodzakelijk melding te maken van een gesprek
met Dr. v.d. Velde, de regeringsadviseur voor politieke zaken op Sumatra, die mij
verslag gaf van een onderhoud tussen Mr. Wijnmaalen en hem enerzijds en de
republikeinse vice-president Hatta, Mr. Soesanto, minister van justitie, Mr. Tertawi-
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nata, procureur-generaal van de republiek, Mr. Hassan, de gouverneur van Sumatra,
en Isa, de resident van Palembang, anderzijds, tijdens een bezoek van Hatta aan
Palembang ten huize van de heer Isa.
Dit gesprek is interessant, omdat het enkele volstrekt fundamentele verschillen
toontin de beschouwingswijze van Hatta en die van ons. Dit betreft in de eerste plaats
de Malinogebieden. Van der Velde zei, dat in de artikelen 1-4 van de
Linggadjatiovereenkomst1. duidelijk is neergelegd dat de republiek alleen Java,
Sumatra en Madoera omvat en dat deze republiek, Oost-Indonesië en Borneo de
samenstellende staten van de Verenigde Staten zullen zijn. Het hele gezelschap viel
daar weer op aan en noemde dit een eenzijdige Nederlandse opvatting, omdat in
artikel 2 alleen gesproken wordt over de Nederlandse regering en de republiek, die
zullen samenwerken tot vestiging van de Verenigde Staten en daaronder is volgens
republikeinse opvatting begrepen, dat ook de republiek mee had moeten werken aan
de fundamenten, nl. aan de vorming van de andere deelstaten. Hierbij had volgens
Hatta en Soesanto de samenwerking juist in de eerste plaats tot uitdrukking moeten
komen. Dan zou in Oost-Indonesië een tegenstelling als thans bestaat tussen de
groepen van Nadjamoedin en Tadjoeddin Noor, welke laatste volgens Hatta op den
duur toch zal winnen, nooit zijn ontstaan. Toen Van der Velde opmerkte, dat deze
werkwijze principieel zó afwijkend zou zijn geweest van alles wat iedere Nederlander
uit de genoemde artikelen van de overeenkomst leest, dat men daarvoor een totaal
andere overeenkomst nodig zou hebben gehad, zeiden Hatta en Soesanto beiden dat
hun opvatting voor hen zó vanzelf sprak, dat het hen niet verwonderde dat de delegatie
er niet eens over had gediscussieerd. Volgens hen volgde dit uit het woordje
samenwerking. Van der Velde merkte terecht op, dat zij feitelijk niets anders willen
dan uitbreiding van gezag en invloed van de republiek buiten de door hen aanvaarde
in artikel 1 afgebakende gebieden. Hij heeft opgemerkt, dat zij dat dan gedurende
de bespreking duidelijk en openlijk hadden behoren aan te kondigen.
Met betrekking tot de republikeinse antwoord-nota merkte Hatta op, dat hij daarin
geen principiële verschillen zag met de nota van de commissie-generaal. Hij wilde
er slechts nuance-verschillen in zien en was er van overtuigd dat verder overleg tot
spoedige oplossing zou leiden. Hij deelde mede dat hij, in tegenstelling tot
verschillende
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ministers, steeds een voorstander is geweest van een federale staat en zelfs meer
deelstaten had willen hebben dan de thans geprojecteerde drie staten. Zijn grootste
bezwaar was steeds geweest dat, door de Nederlandse voorstellen te volgen, de
republiek onder de Nederlands-Indische regering omlaag zou worden gedrukt tot het
peil van Oost-Indonesië, doch dit bezwaar zou volgens hem nu weggevallen zijn
door het voorstel tot vorming van een interimregering. Zijn betoog kwam er eigenlijk
op neer dat de republiek, na de tot standkoming van de Verenigde Staten, er geen
bezwaar tegen had om met Oost-Indonesië te worden gelijk geschakeld, maar dat dit
in de overgangsperiode onaanvaardbaar was, omdat zij dan onder de souvereiniteit
van de Nederlands-Indische regering zou worden gedrukt. Zo wil Hatta uitvoer- en
invoerrechten niet in de federale kas storten, doch deze voor het ogenblik voor zichzelf
behouden om daaruit leger enz. te bekostigen. Pas later, indien het republikeinse
leger zal zijn overgegaan in een federaal leger, en de Verenigde Staten zullen zijn
gevormd, kunnen de republikeinse douaneinkomsten in de federale kas komen, eerder
niet.
Het is volkomen duidelijk, dat dit gesprek nog weer eens bevestigt dat de heren,
volkomen in strijd met Linggadjati, niet bereid zijn de positie in te nemen, die zij
daarmede hebben aanvaard, speciaal niet voor de overgangstijd. Na de overgangstijd
is alles goed en aanvaardbaar, om de eenvoudige reden, dat zij ons dan compleet
kwijt zijn. Hun weerstand tegen ons is zó groot, dat zij zelfs voor deze overgangstijd
niet bereid zijn hun handtekening gestand te doen door reëel met ons samen te werken
aan de vorming van de nieuwe toestand. Immers, in hun antwoord is de zaak geenszins
reëel gesteld, aangezien volgens hun voorstellen de bevoegdheden van de republiek
zeer groot en die van Nederland in de overgangsperiode minimaal, zoal niet geheel
nul, zouden zijn. Daarop zinspeelde de heer Hatta echter in zijn gesprek met geen
woord. Voor mij is het duistere element, dat uit dit gesprek naar voren komt, dat een
figuur als Hatta de samenwerking, zoals die in Linggadjati ook voor de toekomst is
geprojecteerd, in wezen afwijst. Immers, wanneer ik dit nu zie, dan wordt het voor
mij de grote vraag wat ik geloven moet van alle republikeinse verzekeringen, dat,
indien zij maar eenmaal eerst de baas in huis zijn, wij eens zullen zien welk een
enorm beroep zij op onze hulp en bijstand zullen doen. Helaas is er in zulk een
gedachtengang van Hatta niets, dat ook maar een haartje in deze goede richting wijst.
Ook de gendarmerie wees Hatta natuurlijk
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absoluut af. Zij zijn niet bereid en blijkbaar niet in staat om hierin een element van
samenwerking te zien.
Op economisch terrein was het al niet veel beter. Het hoofdpunt in het gesprek
was de teruggave van de ondernemingen. Niemand zou hiervan een groter voorstander
zijn en er met meer spoed aan wensen te beginnen dan hij zelf, aldus Hatta. Hij
memoreerde alle moeite, die Soekarno en hij zich voor de omzetting van de geesten
bij de arbeiders hadden gegeven. Zijn redevoering en de daarop gevolgde resolutie
van de Sobsi zouden daarvan het bewijs zijn, omdat daarin niets meer werd gevraagd
dan behoorlijk loon en behoorlijke arbeidsvoorwaarden. Dat dit niet geheel waar is,
blijkt uit de passage in de antwoord-nota, dat er niemand wordt ontslagen zonder dat
hij een redelijke andere werkkring heeft. Maar typerend voor het hele gesprek was
misschien het geval van de drie rubber-ondernemingen, die in Palembang binnen de
Nederlandse perimeter liggen en die nog nooit zijn teruggegeven. Toen Mr.
Wijnmaalen daarop aandrong, omdat hieraan niets in de weg lag, verwees Hatta naar
een plaatselijke regeling en vroeg Isa waarom hem de toegang tot Bangka en Billiton
geweigerd werd. Maar de drie rubber-ondernemingen werden niet aan de eigenaren
teruggegeven die avond. Zo is het in de laatste maanden helaas altijd: mooie woorden,
maar als de heren voor concrete vraagstukken worden geplaatst, die overeenkomstig
het afgesprokene kunnen worden opgelost, geven zij niet thuis. Hadden Hatta, Isa
en Hassan deze avond eens gebruik gemaakt van de schone gelegenheid om in dit
opzicht een gebaar te maken, dan zou dit van enige, hoewel geringe, betekenis zijn
geweest, maar zelfs dat hebben ze achterwege gelaten, mij en anderen versterkend
in de stemming, waarin de commissie-generaal haar nota van 27 Mei heeft geschreven,
nl. met deze heren is in de practijk uiterst moeilijk tot reëele samenwerking te komen,
zoals wij die menen te moeten opvatten. Zij staan op het standpunt, dat wij telkens
vragen en niet geven. Zij verliezen daarbij uit het oog, dat Linggadjati ons de iure
kolossaal veel laat geven en dat zij de facto het een en ander terug hebben te geven,
vooral in de sfeer van het civielrechtelijke. Tot dat laatste kunnen zij zich blijkbaar
onmogelijk opwerken.
's Avonds (Zondagavond), terwijl wij met de telegrammen bezig waren, kwam Van
Mook nog even aanlopen. Hij liet mij een telegram zien van Buitenlandse Zaken aan
Dirvo, waaruit bleek dat
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een door B.Z. ongenoemde bron in Den Haag beschikte over het op Zaterdag
bestaande inzicht bij de commissie-generaal. Er werd nl. de complete gedachtengang
van het op Zaterdagmorgen besproken telegram1. in medegedeeld, inclusief het feit
dat wij ultimatieve vragen wilden stellen en de mogelijkheid, dat de
lt.-gouverneur-generaal het daarmee niet eens zou zijn. Van Mook was daarover
natuurlijk ontstemd en vraagt zich af hoe dit alles mogelijk is.
Nu heb ik in de eerste plaats het vermoeden, dat mijn telefoongesprek met
Logemann2. hiertoe een bijdrage heeft geleverd. Toen Logemann mij de resolutie
voorlas, heb ik hem gezegd dat dit neerkwam op het stellen van een aantal scherpe,
ultimatieve vragen en dat dit idee ook in mijn hoofd rondspookte. Daaraan kan dus
deze opmerking zijn ontleend. Een bericht van A.P. van de vorige dag maakte melding
van een verschil van mening tussen de It.-G.G., die niet meer praten wilde, en de
voorzitter der commissie-generaal, die het antwoord nog wel een grondslag voor
verdere onderhandeling zou achten. Ook daarover had B.Z. aan Dirvo informaties
gevraagd. Die laatste opmerking in het telegram van Zondag kan dus eenvoudig zijn
afgeleid uit de vorige mededeling van A.P. Vraagt men hoe dat verhaal in de wereld
komt, dan zijn ook daarvoor verschillende mogelijkheden aan te wijzen. In de eerste
plaats het telefoongesprek met Koos Vorrink op Donderdagavond3., waarbij ik
inderdaad heb laten doorschemeren dat de kans op twee adviezen bestond, hetgeen
hij catastrophaal achtte. Er is echter nog een heel andere mogelijkheid. Sanders en
Samkalden hebben tijdens ons verblijf in Holland geregeld gezegd, dat het
noodzakelijk was met een eindoordeel te wachten tot wij terug zouden zijn en dat
zij er helemaal niet zeker van waren, dat ik het met de oorlogszuchtige stemming,
die toen heerste, volkomen eens zou zijn. Ook heeft Sanders op Donderdag aan
Boediardjo gezegd, dat een laatste kans op een redelijk accoord in mijn opvattingen
lag en dat hij daarom de terugkeer van Sjahrir naar Batavia nuttig achtte. Het is dus
ook zeer waarschijnlijk, dat Swinton dit verhaal over de controverse tussen Van
Mook en mij gewoon in de stad en anders van republikeinse zijde heeft gekregen.
Veel gekker is de kwestie van het telegram van Zondagmorgen. Immers, het
ontwerptelegram, dat wij Zaterdagmorgen bespraken, is door Sanders en Samkalden
in de nacht van
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Vrijdag op Zaterdag gemaakt. Van Poll en ik hebben het met de heren tussen acht
en tien 's morgens in mijn kamer besproken en wij zijn onmiddellijk daarna naar de
vergadering met Van Mook gegaan, waarvan het resultaat was, dat dit telegram niet
in deze vorm zou worden verzonden, maar dat een procedure zou worden gevolgd
als in CG 167 is vermeld. Het probleem ultimatum al of niet is in die bespreking van
Zaterdagmorgen eigenlijk in het geheel niet aan de orde geweest. Ik ben dus geneigd
aan te nemen, dat óf de telefoon wordt afgeluisterd, en in dit geval het gesprek met
Logemann, óf dat uit mijn telefoongesprek met Logemann in Holland in partijverband
mededelingen zijn gedaan, die ook aan Jonkman ter ore zijn gekomen, en men heeft
het voor elkaar.
Intussen was het ons aanleiding om aan onze mensen nog weer eens op het hart
te drukken met zo weinig mogelijk lieden te spreken. Op dit probleem kom ik straks
nog wel eens terug.
De Maandag was in hoofdzaak gewijd aan de ontwerp-brief aan de republikeinse
delegatie.
Eerst had ik 's morgens nog een gesprek met Ursone, de tweede man van E.Z., die
het met mij eens was dat de bijlage uit CG 168 over de economische paragraaf
belangrijk stringenter en korter kon worden geformuleerd en dat hij hierover vandaag
met Maassen zou trachten tot een verbeterde redactie te komen1.. Hij kwam echter
speciaal bij mij om mededeling te doen van uiterst alarmerende berichten over de
vernieling van grote ondernemingen over de demarcatielijn, zuidelijk van Tjiandjoer,
die hij had gekregen van een Chinese eigenaar, die daar juist vandaan kwam. In dit
totale gebied rondom Tjiandjoer en Soekaboemi liggen met elkaar 139
ondernemingen, die hij door de huidige gang van zaken ernstig bedreigd achtte.
Theeplantages steekt men in brand, waarvan men dan op zijn minst verdorring kan
verwachten. Overleg met Van Mook bevestigde evenwel mijn inzicht, nl. dat locale
acties tot bestrijding van vernieling, op dit ogenblik ingezet, eenvoudig zouden
betekenen het in gang zetten van een zeer grootscheepse militaire actie. Immers, op
het ogenblik, dat wij dat zouden doen, zouden de vernielingen zich niet alleen
verplaatsen naar het aangrenzende gebied, zoals Modjokerto dat heeft getoond2., maar
zich bovendien
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uitspreiden over een veel groter terrein. Men zou dan a.h.w. door zulk een actie de
oorlog vanzelf naar andere gebieden verplaatsen en ons leger zou a.h.w. automatisch
door de zich uitspreidende vernielingen naar het binnenland worden gezogen. Wij
verklaarden ons daarom beiden op dit ogenblik, zij het ook met een bezwaard gemoed
vanwege de ernstige vernielingen, tegen partiële, d.w.z. locale acties.
Daarna geruime tijd gepraat met Samkalden over de hele gang van zaken. Natuurlijk
blijft deze man tegen het gebruik van militair geweld innerlijk uitermate sterk gekant,
even goed als ik, maar ook bij hem ontstaat toch geleidelijk een vrij scherpe critiek
op de republiek en voelt ook hij zich innerlijk nogal gegrepen door de wijze, waarop
de republiek ons door dit antwoord heeft getracteerd.
Daarna is zowat iedereen begonnen met het schrijven van een ontwerp voor de brief
aan de republikeinse delegatie. Van Poll had dat de vorige dag al gedaan en dat geval
werd 's morgens getypt. Van Mook was er mee bezig, Samkalden en ik begonnen er
's middags mee. Ik kreeg het eerste ¾ deel gereed en kon mij daarna aansluiten voor
het economisch gedeelte en voor het slot aan de brief van Van Mook.
Om vijf uur was er vergadering, waarin de verschillende ontwerpen naast elkander
werden gelegd. Dat was met vier ontwerpbrieven een betrekkelijk wanhopig gedoe.
Het karakter was nogal verschillend. Van Mook had een ontwerp gemaakt, dat vrij
uitvoerig op allerlei punten inging, maar dat ook tegelijk nogal droog was, doordat
elke persoonlijke toon er in ontbrak. Nergens werd enige teleurstelling uitgesproken
over de gang van zaken. Samkalden had een veel kortere brief gemaakt, die eigenlijk
alleen één thema behandelde, maar dat dan ook uiterst scherp belichtte, nl. dat in het
republikeinse antwoord elk begrip van wederkerigheid, dus ook van gelijkwaardigheid,
ontbrak, zowel tussen republiek en Nederland als tussen de republiek en de andere
deelstaten. Het ontwerp van Van Poll is betrekkelijk moeilijk te definiëren. Ik vond
dat het wat te veel woorden gebruikte en niet stringent genoeg was. Zelf had ik een
stuk gemaakt, waar wat meer leven in zat en vooral het staatsrechtelijk gedeelte met
wat meer bewogenheid was behandeld dan zulks bij Van Mook het geval was.
Aanvankelijk ontstond een discussie, vooral tussen Idenburg en mij, over de aandacht,
welke ik had gewijd aan de eerste twee pagina's van het republikeinse antwoord,
waarover ik had gezegd, dat, indien zij ons slechts maar ergens
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zouden hebben betuigd dat de daden, die wij beiden betreurden, nu eenmaal een
gevolg waren van de vijandschap, die na 15 Augustus 1945 was gegroeid en niet
direct kon worden overwonnen, wij hun opmerkingen dan ten minste ook in onze
gedachtengang nog enigszins een plaats hadden kunnen geven, maar dat dit op het
ogenblik in het geheel niet het geval was. Idenburg viel deze zin aan met de
opmerking, dat hij er niets van begreep. Hij deed dat op een nogal eigenwijze manier,
en vrij uitvoerig, zoals dat bij hem altijd het geval is, maar ik begreep uitermate goed
dat hij in wezen ook op dit gebied elke vorm van wederkerigheid afwijst en ons zelf
als compleet blanke engelen beschouwt.
Na een betrekkelijk korte discussie stelde Van Poll voor om aan Van Mook te
vragen uit de verschillende concepten te trachten Maandagavond een resulterende
brief te dicteren. Van Mook verklaarde zich daartoe bereid en meende dan ook wel
in staat te zijn daarin iets meer van het levendige element uit de aanwezige concepten
te kunnen overnemen. Ik heb hem daarbij verder aanbevolen om te zorgen voor een
wat strakkere indeling, opdat er niet zulk een lintworm zou ontstaan als zijn eerste
ontwerp was en ook dat heeft hij ter harte genomen. In de avond, laat, om half elf,
kwamen de eerste drie bladzijden door en zo geleidelijk tot één uur hebben wij hieraan
gewerkt en heeft de codekamer nog kans gezien om dit hele document weg te krijgen1..
Het er aan werken door ons bestond trouwens uit niet veel anders dan in het nalezen
en het aanbrengen van enkele ondergeschikte wijzigingen, want Van Mook had er
uitstekend kans toe gezien om de geest, die in het begin van mijn ontwerp zat, over
te nemen en hij heeft ook het beginsel van de wederkerigheid wat beter naar voren
gehaald. In het bijzonder is het stuk ook versterkt door het overnemen van een
systematische beschouwing over de verhouding van de republiek tot de andere
deelstaten, zoals ik die in mijn ontwerp had staan en die bij hem door het hele stuk
heen verspreid lag. Wij waren over het resultaat van deze arbeid van Van Mook allen
zeer goed te spreken.
De rest van de beschikbare tijd van deze avond is naar mijn overtuiging uiterst
nuttig besteed. Van Mook had ons op de vergadering van 's middags een ontwerp
voor een advies in handen gegeven. Ik vond dat bepaald een slecht stuk. Samkalden
maakte de opmerking, dat de inleiding er van, die in hoofdzaak een beschuldiging
aan het

1.

16 juni 1947 CG 171.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

632
adres van de reptibliek inhield, drie maanden geleden in Trouw als hoofdartikel lang
niet slecht zou zijn geweest. Samkalden en ik hebben daarom direct na die vergadering
de opzet voor een advies besproken. Hij is bij ons blijven eten en direct aan het
schrijven van een ontwerp begonnen. Natuurlijk heeft hij daarbij ook het zakelijk
gedeelte van het stuk van Van Mook verwerkt, maar het resultaat van zijn arbeid zag
er toch volkomen anders uit. Aan de procedure had Van Mook in het geheel geen
aandacht gewijd. De kwestie van het al dan niet stellen van een ultimatum had hij in
het midden gelaten. Ons ging het er in het bijzonder om dit, ondanks de risico's, die
daarin schuilen, toch bepaald opgenomen te krijgen.
Een nadere beschouwing heeft ons er van weerhouden de ulti-matieve vragen, die
Vrijdagnacht waren geformuleerd, in het stuk op te nemen. Men komt dan nl. direct
op minstens 15 vragen. Dat zou ons en de republiek beide onmiddellijk in een
betrekkelijk moeilijk parket brengen. Immers, dan zou er een grote kans zijn dat de
republiek b.v. tien of twaalf punten aanvaardt en de andere verwerpt, of er een verhaal
omheen breit. Dan zou de beslissing betrekkelijk moeilijk zijn. Wij kwamen tot de
conclusie dat het verstandiger was in dit ultimatum te vragen integrale aanvaarding
van de nota van 27 Mei. Wij zouden in dat geval moeten rekenen óf op een afwijzing
met alle daaraan verbonden gevolgen, zodat dan een klare situatie zou ontstaan, óf
volledige aanvaarding, waarschijnlijk met uitzondering van de gendarmerie. De
geluiden, welke wij uit het gematigde republikeinse kamp op het ogenblik vernemen,
wijzen nl. in die richting. Het zou ook uit het gesprek met Hatta kunnen worden
afgeleid, dat speciaal dit punt de grootste weerstand ontmoet1.. Indien de republiek
werkelijk deze uiterste stap zou doen, aanvaarding van de nota zonder de gendarmerie,
dan zou voor Nederland de positie niet zo eenvoudig zijn, omdat men slechts op
indirecte wijze, nl. langs de weg van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
en van de samenwerking, deze gendarmerie uit Linggadjati kan afleiden. De republiek
stelt zich echter op het standpunt dat deze gendarmerie eenvoudig in strijd is met
Linggadjati, ten gevolge van de daarin voorkomende de facto-gezagsuit-oefening
door de republikeinse regering. Van Mook verlangt echter de invoering van deze
gendarmerie uit hoofde van de noodzakelijke bijstand. In ieder geval ben ik het er
mee eens, dat wij de republiek
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een maximale kans geven door in het ultimatum geen bijzondere vragen op te nemen,
doch integrale aanvaarding van de nota te verlangen.
In dien zin heeft Samkalden het advies geredigeerd. Wij zijn daarbij, betrekkelijk
zonder inleiding, die immers met het oog op de reeds geschreven brief niet meer
noodzakelijk is, overgegaan tot het stellen van de mogelijkheden. Ten eerste
ontruiming, ten tweede internationale interventie, ten derde het met eigen middelen
de voorwaarden scheppen, die vervuld moeten zijn om een begin te maken met een
deugdelijke uitvoering van de beginselen van Linggadjati op Java en Sumatra. Daarna
wordt elk van deze drie punten nader in beschouwing genomen. De eerste weg achten
wij onbegaanbaar, omdat deze technisch onuitvoerbaar is en wij hiermede
honderdduizenden mensen aan een ernstig lot zouden overlaten, terwijl wij daardoor
op den duur ook het overige Indonesië zouden moeten verlaten, en aldus de toekomst
van Indonesië op economisch gebied volledig en duurzaam zouden verstoren. Voor
het tweede punt had Samkalden een uiterst behoedzame redactie gekozen, waarin
niet alleen het beroep op de Uno onvruchtbaar werd verklaard, maar ook dat op
andere mogendheden eigenlijk niet wenselijk, omdat het waarschijnlijk was dat
daardoor de huidige onhoudbare situatie nog maandenlang zou worden gecontinueerd.
Daarmee werd in dit ontwerp de interventie eigenlijk ook als niet goed hanteerbaar
beschouwd en daardoor bleef automatisch de nadruk vallen op de derde weg, die van
het militaire ingrijpen.
Bij de beschouwing over deze derde weg stellen wij nog eens nadrukkelijk v oorop,
dat, zonder de staatkundige perspectieven, welke de overeenkomst van Linggadjati
in het leven riep, de commissie-generaal de derde weg onbegaanbaar zou achten
wegens de alsdan ernstige repercussies in binnen- en buitenland en vooral door het
afstoten van het overgrote deel der intellectuele leiders van de republiek. Wij betogen
dan waarom deze weg minder onbegaanbaar is dan enkele maanden geleden het
geval was. In hoofdzaak komt dat neer op een betoog over de inzichten van allerlei
bezadigde elementen in de republiek; de moeilijkheden, die daar intern bestaan; het
feit, dat het revolutionaire élan kwantitatief vermindert ten gevolge van de critiek,
die men heeft op het republikeins beheer en alleen kwalitatief zich verscherpt, hetgeen
men kan aflezen aan de activiteit van extreme elementen, een benoeming als van
Soetomo tot lt.-generaal, enz. Verder bestaat het vermoeden, dat de reper-

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

634
cussies belangrijk minder zullen worden, indien men in de eerste plaats het door de
militairen in het uitzicht gestelde snelle resultaat behaalt en in de tweede plaats de
Linggadjati-politiek compleet toepast.
Voor dit laatste zal het dan o.a. noodzakelijk zijn, dat men gebieden bezet, die
politiek en geografisch als eenheden kunnen worden beschouwd en kunnen worden
georganiseerd als negara of als daerah estimewa, d.w.z. als staat of als zelfstandig
gebied op de wijze van W.-Borneo. In verband met dit laatste is het typerend, dat de
Pasoendanbeweging het statuut van W.-Borneo heeft overgenomen. Uit deze
beschouwing volgen dan bepaalde conclusies, voor het geval de regering deze weg
wenst in te slaan. Dan komt aan het einde de beschouwing over de procedure, waarin
de Hitler-methode van de aanval zonder ultimatum nadrukkelijk wordt afgewezen
en geven wij een aanduiding van hetgeen naar onze mening in een dergelijk document
behoort te staan.
Ook Van Poll had een ontwerp gemaakt en gistermorgen om elf uur vingen wij
aan met de bespreking. Van Mook maakte direct de opmerking, die de zaak zeer
vereenvoudigde, nl. dat zijn document volledig in het onze was verwerkt en dat dit
beter was. Te voren was er nog even een discussie geweest tussen Samkalden, Sanders
en ondergetekende, waarbij Sanders een vrij fel standpunt innam tegen dit document.
Hij meende dat dit regelrecht op oorlog aanstuurde en voor mij alleen maar te
aanvaarden zou zijn, indien ik onder geen omstandigheid de eis tot het stellen van
het ultimatum zou los laten. Het werd mij daaruit duidelijk, dat Sanders zijn laatste
hoop heeft gesteld op de aanvaarding daarvan door de republiek.
Nu is het merkwaardig, dat er over dat ultimatum in de bespreking geen enkel
woord is gevallen. Van Mook was het daarmee van harte eens, wat mij trouwens niet
zo erg verwonderde, want in de allereerste bespreking van Donderdag had hij direct
al gezegd dat er natuurlijk geen sprake van kon zijn dat wij zonder meer tot militaire
actie zouden overgaan. Wij besloten dus op de vergadering het ontwerp van ons als
leidraad te nemen en ook Van Poll ging daarmee accoord. En nu is het merkwaardige,
dat Van Mook in dit stuk in het gedeelte, dat de beschouwing over de interventie
geeft, een paar wijzigingen heeft voorgesteld, waardoor wij deze interventie eigenlijk
niet afwijzen. Van Mook wenste dus heel beslist de mogelijkheid voor deze interventie
open te houden. Hij liet twee dingen schrappen, die dit twijfelachtig maakten, o.a.
de interventie door de grote
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mogendheden uit het gedeelte, dat handelde over de interventie door de Uno. Daarmee
waren wij plotseling een heel stuk verder.
De rest van de discussie over dit ontwerp verliep in volstrekte eensgezindheid en
wij kwamen gezamenlijk tot een resultaat, waaronder ik meen op het ogenblik
inderdaad mijn handtekening te kunnen en te moeten zetten. Ook voor het geval dit
stuk wordt gepubliceerd, wil ik er publieke verantwoordelijkheid voor dragen1..
Hannie zou blijven eten en de definitieve tekst in slechts twee exemplaren tikken.
Na het eten schoot mij in bed nog een kleine aanvulling door het hoofd, die het advies
nog enigszins zou kunnen verbeteren, nl. aan het zinnetje, waarin de
commissie-generaal zegt dat zij niet een uitdrukkelijk beroep op interventie voorstaat,
als motivering toe te voegen dat haar in zake de consequenties van zulk een stap
daarvoor minder gegevens ten dienste staan dan aan de Nederlandse regering. Door
de toevoeging van deze motivering is het volkomen duidelijk dat de
commissie-generaal tussen de tweede en de derde methode geen definitieve keuze
doet, omdat zij meent die niet te kunnen doen. Ik neem aan dat de minister ons hiervan
wel een verwijt zal maken en dat sommige lieden in de ministerraad hierover
misschien kwaad zullen zijn, maar dit is nu eenmaal de consequentie van het feit,
dat de regering ons principieel buiten het overleg omtrent de twee mogelijke wegen
houdt en ons daarover niet raadpleegt. Wij weten volstrekt niet welke perspectieven
deze interventie biedt en, zolang wij dat niet weten, is het voor ons onmogelijk de
militaire actie tegenover het resultaat van interventie af te wegen. Deze gedachtengang
brengt met zich mee dat het Kabinet van ons alleen een beschouwing krijgt over de
verschillende kanten van militaire actie, maar niet een definitief oordeel over hetgeen
er moet gebeuren. In dit verband heb ik vandaag nog een kleine wijziging geseind2.
in het zinnetje, waarin staat: ‘afgezien van het feit, dat keuze onvermijdelijk is’.
Aangezien wij daarmede ook de keuze van de militaire weg onvermijdelijk zouden
achten, heb ik daarvan gemaakt dat een keuze onvermijdelijk is.
Het resultaat van deze laatste stappen is, dat het Kabinet duidelijk het besef zal
krijgen, dat wij wel een hele stap in de richting van militaire actie zijn gegaan, maar
dat wij nog geenszins zover zijn, dat dit de enige begaanbare weg is. Typisch voor
de gedachtengang
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van Van Mook in dit opzicht is, dat hij in het telegram aan de opsomming van de
mogelijkheden toch nog heeft toegevoegd: ‘tenzij de republiek inbindt’. Typerend
was daarbij, dat, toen iemand gekscherend de opmerking maakte, wat er dan zou
gebeuren, hij zei: ‘Wel, dat zou dan generaal Spoor tegenvallen’. Hij zei echter zeer
bepaald niet, dat hij dat als een ramp zou beschouwen, zoals allerlei lieden dat hier
op het ogenblik doen.

23 uur
Nu Sjahrir vandaag in Batavia is gekomen, zulks op uitnodiging van de Britse
consul-generaal1., is het vrijwel zeker dat er uit zijn eigen kring de grootst mogelijke
druk op hem zal worden uitgeoefend om, waarschijnlijk nog voor hij van ons een
antwoord heeft, zelf een nadere stap te doen. Dit is ons uit onderhandse informaties
uit republikeinse kring wel duidelijk geworden. Naast allerlei mensen, die wel bereid
zijn zich bij ons veilig te stellen, zijn er ook, die een laatste uiterste poging willen
doen om de zaak nog in het rechte spoor te krijgen. Vanavond had ik echter de
zendingsconsul Mr. De Niet en de Amerikaanse zendingsman Dr. Moth bij mij, die
mij o.a. vertelden van een bespreking, die zij gisteren hadden gehad met Leimena,
Natsir en een aantal jongeren. Op een sombere opmerking van De Niet aan het begin
van het gesprek had Natsir gezegd: ‘I am optimistic’. Er was de hele avond gepraat.
Een van de jongeren van het ministerie van voorlichting had de opmerking gemaakt
dat hij militaire actie prefereerde, ook met de zekerheid dat zij het zouden verliezen,
boven het doen van verdere concessies, omdat in het eerste geval de spirit van het
volk gered wordt en deze in het tweede geval verloren gaat. Ik vrees, dat dit ook de
mening is van tallozen in Djocja. In deze stijl is er heen en weer gepraat. De Niet
heeft trachten aan te tonen, waarom zij ongelijk hadden en aan het eind van de avond
zei Natsir tegen Dr. Moth: ‘Do you understand now why we are optimistic?’ Ik geef
hier twee uitlatingen uit één vergadering, de een van een jongere, de andere van een
oudere, maar beide hebben met redelijkheid niets meer te maken.
Gisteravond kwam De Visser eens zijn hart bij mij uitstorten en mij vragen of ik de
mogelijkheid van militaire actie nu eigenlijk innerlijk
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al had verdisconteerd en er mee in het reine was. Ik heb dat ontkend en gezegd, dat
zowel de republiek als de internationale wereld ons nog een laatste mogelijkheid
biedt om dit onheil te voorkomen. Ik heb gezegd, dat ik er nog zeker van ben, dat
een oorlog betekent ons na korter of langer tijd onherroepelijk definitief uit dit land
te doen verdwijnen. Slechts indien wij al onze conservatieve krachten volledig in de
hand houden en ogenblikkelijk een zeer liberaal civiel bestuur instellen, dat binnen
de kortst mogelijke tijd de Indonesische zelfbesturende organen schept in
samenwerking met Indonesiërs van naam en karakter, zouden wij wellicht een
blijvende oorlogs-haat kunnen voorkomen. Mijn beoordeling van de betekenis van
oorlog is dus niet veranderd, maar hetgeen veranderd is, en in zeer ongunstige zin,
is mijn schatting van de betekenis der republiek. Hier voltrekt zich de wetmatigheid,
die in iedere revolutie schuilt. Wij hadden gehoopt, dat dat in samenwerking met de
constructieve krachten in de republiek niet het geval zou behoeven te zijn. In de
Kabinetszitting in de tweede helft van april heeft deze groep het echter verloren1.;
bij het opmaken van hun antwoord hebben zij het voor de tweede maal verloren,
waarbij het voor mij persoonlijk nog altijd niet zeker is of zij het zelf beseffen, dat
zij het verloren hebben, d.w.z. of zij er waarachtig voor gestreden hebben. Zelfs dat
laatste betwijfel ik in dit geval. Ware dit wel zo en had deze groep een zuiver begrip
van de betekenis van deze stap, dan had zij moeten aftreden. Dat alles is niet gebeurd.
De verhalen van Van der Velde over de Atjehse gouverneur van Noord-Sumatra2.,
die komt vragen met een resident, wat wij van plan zijn bij eventuele militaire actie
en die bevredigd naar huis gaat met de mededeling, dat hij rustig kan blijven, is
volkomen typerend voor de toestand, althans op Sumatra. Indien Nederland ook
inderdaad strakke progressieve politiek blijft voeren, dan betekent oorlog op het
ogenblik wat anders dan vier maanden geleden.
Ik sta niet op het standpunt, dat toegeven van de republiek voor ons een ramp is,
hoewel ik er volkomen zeker van ben dat dan het gechicaneer verder doorgaat. Wij
krijgen dan de moeilijkheden niet naar buiten, maar houden die naar binnen. Ik geloof
in wezen niet, na alles wat ik heb gehoord, dat Hatta eigenlijk bereid is om met Van
Mook samen te werken. Daarom vrees ik ook dat zijn reis voor
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een maand naar Sumatra in deze critieke periode, overigens niet te begrijpen van ons
gezichtspunt uit, zodanig moet worden opgevat, dat voor hem de beslissing eigenlijk
al is gevallen. Komt hij na ontvangst van ons antwoord niet onmiddellijk terug, dan
betekent dit voor mij, dat hij als oorlogsleider op Sumatra blijft zitten en er geen
ontkomen is aan een militair optreden.
Ik vind het uitstekend, dat de partij in deze enorme strijd gebruik maakt van
Goedhart en aldus verantwoordelijkheid geeft aan onze linkervleugel1.. Maar indien
mijn conclusies uit de reis van Hatta juist zijn, dan vrees ik dat de komst van Goedhart
practisch geen ander resultaat kan hebben dan dat hij zelf vaststelt, dat de zaak
hopeloos is.
Toch zal hij hier krachten vinden, die nog altijd proberen er alles uit te halen. Een
daarvan is Sanders, die ik de laatste dagen weinig zie, maar waarvan ik het sterke
vermoeden heb dat hij zijn uiterste best doet om de republiek er toe te bewegen om
datgene te doen, wat mensen als Verboeket vrezen, nl. toegeven. Ik heb Sanders er
op gewezen, dat mijn verantwoordelijkheid in dit opzicht nu heel wat anders ligt dan
tussen 12 en 15 Maart2.. Het verhaal van de Nieuwe Courant, dat wij de republiek
toen in het leven hebben gehouden, was destijds onzin. Op het ogenblik schuilt bij
pogingen om hen tot toegeven te bewegen daar belangrijk meer waarheid in en bij
mijn ongeloof in de republiek als zodanig en in de bedoelingen van een aantal der
leidende personen sta ik daar niet met dezelfde kracht achter als tussen 12 en 15
Maart. Er komt bovendien bij, dat ik er betrekkelijk weinig geloof in heb. De verhalen,
die ik b.v. van Roosenburg hoor, die met Boediardjo heeft gegeten, kan ik ook
nauwelijks meer aan elkaar knopen. Waarom laat Ali door zijn zusje vragen om
samen met Roosenburg te eten? Dit terwijl hij toch met Sanders elk contact kan
hebben, dat hij wenst? Nog wel onder het motto, volgens Roosenburg, dat Ali eens
zou willen weten of hij eigenlijk wel bij de republiek moet blijven. Nu bleek dat in
het gesprek niet zo sterk naar voren te komen, al werd er wel over gepraat en maakte
hij ten slotte de opmerking, dat, indien het tot een conflict zou komen, hem niets
anders overbleef dan werkeloos toezien, althans voorlopig. Als ik in deze man niet
zoveel vertrouwen had, dan zou ik zeggen, dit is een geraffineerde poging geweest
om Roosen-
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burg uit te horen, die nogal gemakkelijk praat, maar daar is Ali toch eigenlijk te
goedig voor. Ik begrijp dit alles niet precies meer en ik kan het alleen maar thuis
brengen als een van de uitingen van de conflictssituatie, waarin zulke lieden uit de
constructieve groep van de republiek langzamerhand terecht komen. Moeten wij hen
daaruit verlossen, nu het blijkt dat zij dit zelf niet kunnen? Of kunnen wij het ook
op geen enkele manier en gaat deze zaak aan een zekere innere Dämonie ten gronde?

Donderdag, 19 Juni 1947, 18 uur
Vanmorgen Samkalden uitgeleide gedaan, die voor goed naar Nederland terugkeert,
zoals was afgesproken vóór onze reis naar Holland1.. In hem verliezen wij een
uitstekende kracht. Het meest typerend gaf hij zelf zijn persoonlijkheid weer, toen
hij in een gesprek op zijn afscheidsborrel van gisteravond tegen mij zei, dat hij
eigenlijk zijn beste werk geleverd had op de momenten, dat hij er met zijn hart bepaald
niet bij was. Hij dacht daarbij aan de toelichting van de commissie-generaal2., die in
een paar dagen in het eind van November, begin December is geproduceerd en in
het bijzonder memoreerde hij het ontwerp voor het advies-telegram van Dinsdag3.,
waarvan hij gisteren zelf nog eens opmerkte dat hij dat in wezen een afschuwelijke
zaak vond. In een gesprek tussen Van Mook en mij stelde deze Samkalden een klein
beetje op één lijn met Wertheim, die indertijd geweigerd heeft bij Van Mook op de
secretarie te komen werken, omdat hij liever onafhankelijk bleef. Het is wel typisch
dat een man als Samkalden de geleerdenloopbaan verkiest, die bij alle
aantrekkelijkheden, die daaraan vastzitten, voor hem tevens het voordeel heeft van
geen, of althans heel weinig, direct drukkende verantwoordelijkheid. In de
samenwerking tussen Samkalden en mij is dat eigenlijk uitstekend tot zijn recht
gekomen; ik heb het gevoel dat dit vruchtbaar is geweest naar beide zijden, omdat
ik bereid geweest ben in menig geval de verantwoordelijkheid voor zijn gedachten
- zij het ook, dat die misschien in een zeker overleg tussen ons zijn gevormd - voluit
te aanvaarden. Hoe het ook zij, ik zal deze man missen, omdat hij met zijn eigenaardig
scherpe analytische geest, die toch altijd een zekere steun zocht bij een
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ander, zich ook net weer zoveel liet leiden, dat er, ondanks zijn gespecialiseerde
kennis op staatsrechtelijk gebied, van een werkelijke samenwerking tussen ons kon
worden gesproken.
Omdat ik vannacht tot half drie had gewerkt aan mijn G.V.'s, die een kijk geven
op mijn geestelijke ontwikkeling van de laatste dagen, ten einde die met Samkalden,
ter zeer vertrouwelijke kennisneming uitsluitend van Logemann, weg te krijgen, en
vanmorgen om half zes weer op was gestaan om Samkalden uit te wuiven, heb ik de
rest van de morgen in bed doorgebracht. Van Mook heeft enige keren per telefoon
geprobeerd mij te verleiden er uit te komen. Het bleek dat hij mij had willen vertellen,
dat er vanmiddag om half drie een persconferentie door Nadjamoedin en Max zou
worden gehouden over het standpunt van de Oost-Indonesische regering en van de
West-Borneo-Raad ten opzichte van het republikeinse antwoord. Wij hadden er
gisteren over overlegd of het wel verstandig was dit publiek te maken en meenden
daarop bevestigend te moeten antwoorden, omdat, wanneer de publiciteit daarvan
straks gelijk komt met die van onze brief aan de republiek, deze beide eerstgenoemde
adviezen uit publiciteitsoogpunt compleet onder de tafel vallen. De conferentie is
vanmiddag geweest en uit een rapportje van Van Wijnen zag ik dat de heren het
uitermate spits hebben gespeeld en zeer ad rem op allerlei strikvragen hebben
geantwoord en zich er absoluut toe hebben beperkt een oordeel te geven over de
republikeinse nota, voor zover die van invloed is op de positie van Oost-Indonesië
en West-Borneo, zonder zich ook maar in de verste verte bloot te geven over hun
mening in zake hetgeen er nu verder moet gebeuren.
Van meer belang was een gesprek met Mitcheson en Lambert, die mij verslag
wilden uitbrengen over hun conferentie met Sjahrir. Uit een gesprek, dat ik zo juist
had met Elink Schuurman, bleek mij dat Mitcheson aan Koets, en vanmorgen ook
aan Van Mook en Elink Schuurman, heeft verteld dat deze stap een gevolg is van
een brief, die Boediardjo zou hebben geschreven aan Wright over de mogelijkheid
van Britse hulp. Op grond daarvan heeft Wright blijkbaar contact opgenomen met
het Foreign Office en heeft het Foreign Office Mitcheson toegestaan om een soort
informeel gesprek met Sjahrir te hebben. Hiervan is het gevolg geweest, dat Mitcheson
Sjahrir heeft uitgenodigd naar Batavia te komen. In hoeverre dit van Boediardjo ook
nog weer een middel geweest is om Sjahrir toch in Batavia te krijgen, kan ik natuurlijk
niet doorzien.
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Het is op zichzelf een vrij vreemde stap van een ondergeschikte om op eigen
gelegenheid aan Wright te schrijven.
Het gesprek zelf heeft, zoals ik het begrijp, niet vreselijk veel om het lijf gehad.
Mitcheson heeft nog eens uiteengezet waarom de Britse regering ons aanbod als
redelijk beschouwt en waarom het antwoord van de republiek onvoldoende wordt
geoordeeld. Hij heeft ook gezegd dat de inleiding bepaald provocerend was gesteld.
Hij zou hebben gesuggereerd, dat Sjahrir, onafhankelijk van ons antwoord, op het
ogenblik een bepaalde stap zou doen, waarop deze zou hebben geantwoord dat hij
daarover ook al had gedacht. Mitcheson vertelde verder, dat hij Sjahrir voor vanavond
op een dinner-party had uitgenodigd. Hij moest echter toegeven, dat hij zich hier niet
al te veel van voorstelde. Hij vroeg aan mij mijn oordeel over deze min of meer
informele bemoeiingen van zijn kant. Ik heb hem gezegd dat ik het niet eens was
met diegenen, die hierin een tijdverlies zien. Voor het Nederlandse volk en voor de
internationale wereld zal op het ogenblik militair optreden gemakkelijker kunnen
worden aanvaard, nadat een maximale druk van internationale zijde op de republiek
is uitgeoefend, dan zonder dat daartoe verder enigerlei poging wordt gedaan.
Bovendien zie ik er op het ogenblik niet het minste tijdverlies in, omdat er immers
toch nog geen beslissing van de Nederlandse regering is gevallen. Wel heb ik hem
echter uitdrukkelijk gewaarschuwd, dat hij zich van het psychologisch effect van
deze stappen niet te veel moet voorstellen. Ik vertelde hem dat in hoge republikeinse
kringen blijkbaar ook de mening heeft postgevat, dat Foote en Mitcheson weliswaar
pro-Nederlands zijn geworden, maar dat zij daarmee het standpunt van hun regeringen
niet vertegenwoordigen en zelfs de instructies van die regeringen min of meer naast
zich neerleggen, althans onjuist uitvoeren. Hij vond dit een nogal verrassend verhaal,
waarvan ik ook nog eens wil laten nagaan in hoe brede kring dit eigenlijk is verbreid.
Het bleek mij uit dit gesprek anders heel duidelijk, dat ook in het bijzonder Lambert,
die de situatie in dit land vrij aardig kent, niet erg optimistisch was.
Trouwens ook de toespraak, die Soekarno gisteren in Djocja heeft gehouden, geeft
daartoe uiterst weinig aanleiding. Weer een dreige-gement van de verschroeide aarde
en meer van dat moois. Aan het eind van het gesprek begon Mitcheson nog even
over de mogelijkheid om Lord Killearn in te schakelen. Ik heb dat zeer radicaal
afgewezen. Ik antwoordde hem ongeveer in deze stijl: ‘For heaven's
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sake don't do this. This will increase the trouble for our part, because the majority
of the Netherlands population in the N.E.I. will say that Lord Killearn will spoil our
business now for the second time’. Waar of niet, dit zou zonder twijfel de reactie
zijn. Hij verwees nog naar de verantwoordelijkheid, die Lord Killearn toch voor
Linggadjati zou hebben. Toen heb ik hem volledigheidshalve maar het verhaaltje
verteld, dat de verantwoordelijkheid van Lord Killearn uiterst beperkt is, nl. dat hij
ons alleen bij elkaar heeft gebracht, maar dat Sanders pas aan het eind van de
bespreking van Linggadjati aan Wright de tekst van de overeenkomst heeft gegeven,
die zij toen samen op het platje van ons verblijf in Linggadjati in het Engels hebben
zitten te vertalen1.. Dit was kennelijk nieuw voor de beide heren. Een wijsheid, die
toch misschien niet overbodig is.
Vanmiddag een eerste bespreking, waarbij van de commissie-generaal alleen Van
Poll en ik aanwezig waren en die betrekking had op de practische maatregelen,
waartoe men op bestuursgebied zal moeten komen voor het geval er tot militaire
actie moet worden overgegaan. Ik had het Koets gisteren in een telefoongesprek ook
nog eens gezegd, dat, indien de zaak eventueel die kant uit zou gaan, de positie van
de commissie-generaal uiterst moeilijk zal worden. Indien Van Mook in dat geval
alles zou beschouwen als zaken van het algemeen bestuur, waar wij buiten staan, en
hij, zoals in het verleden min of meer steeds het geval is geweest, de vorming van
negara's ook in de toekomst voor zich zou monopoliseren, zou het maar beter zijn
dat wij naar Nederland verdwenen, omdat ik dan nominaal een verantwoordelijkheid
zou krijgen te dragen, die ik de facto bepaald niet dragen kan. Ik had ook Van Mook
al eens een opmerking in deze richting gemaakt en het deed mij genoegen te
ontdekken, dat deze ingeslagen had en dat wij, in de besprekingen van vandaag en
straks ook bij de vaststelling van een ontwerp-in-structie in algemenen zin, zeer
bepaald meespelen. Het is, geloof ik, beter dat ik verdere bijzonderheden over dit
geval en over deze bespreking zelfs in dit geheim verslag maar weglaat.
Een van de zeer belangrijke punten was de afbakening van het civiele en het militair
gezag, waarbij Van Mook er terecht de nadruk op heeft gelegd, dat er nooit sprake
kan zijn van een oorlog als zodanig, waarbij de bevolking vijand is. Ik heb dat later
nog zo geformuleerd, dat de Nederlandse regering zich een bepaalde poli-
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tieke lijn heeft uitgestippeld, waarvan in de laatste paar maanden helaas blijkt, dat
deze niet realiseerbaar schijnt te zijn met de hulp van de regering van de republiek
Indonesia. De tot heden bewandelde weg schijnt hoe langer hoe verder verstopt te
raken en wij moeten eigen middelen te baat nemen. Deze eigen middelen blijven
echter naast elkaar politieke en militaire. Indien wij het door verstandig optreden
met een maximum aan politieke en een minimum aan militaire middelen zullen
kunnen redden, dan kan ons dat niet anders dan uiterst welkom zijn. De politieke
leiders, die voor de verschillende gebieden moeten worden aangewezen, zijn daarom
van de grootste betekenis en hun gezag mag door de territoriale commandanten op
politiek terrein op geen enkele manier worden gefrustreerd. Dit was eigenlijk het
hoofdthema van deze bespreking, die op practisch gebied van politie en bestuur aan
een nader onderzoek wordt onderworpen en waarvan de resultaten in een instructie
zullen worden vastgelegd.
In dit opzicht zit ik op het ogenblik met een ontzettende moeilijkheid. Van de staf,
die de commissie-generaal heeft, vertelde De Visser mij gisteravond, dat hij zijn
vrouw telefonisch heeft gezegd niet hier te komen, omdat, indien er hier wordt
geslagen, hij zijn ontslag vraagt. Ik verdenk er Sanders, hoewel hij het nog niet heeft
gezegd, hard van dat hij precies hetzelfde van plan is. Doch niet alleen dat is een
grote moeilijkheid, maar deze begint nu op dit ogenblik al. Is de uiterst nauwe en
vertrouwde samenwerking, die wij tot heden toe altijd hebben gehad in de periode
toen wij één lijn trokken, ook op dit ogenblik nog mogelijk? Is Sanders bereid mee
een critsich oog op een dergelijke ontwerp-instructie te laten vallen? Ik heb hem de
hele dag niet gezien en ben er vrijwel zeker van, dat hij bezig is met indirecte en
uiterst krachtige pogingen om te werken in dezelfde richting als waarin de gedachten
van Mitcheson gaan, nl. te bevorderen dat Sjahrir een zelfstandige stap doet in onze
richting. Natuurlijk zal niemand het meer toejuichen dan ik, indien het gelukt om
oorlog te vermijden. Sanders is er echter, geloof ik, niet zo van overtuigd als
ondergetekende, dat in dat geval de moeilijkheden alleen maar verplaatst worden en
het uiterst onzeker is of wij toch niet aan de chicanes van de heren zullen overlijden.
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Zaterdag, 21 Juni 1947, 0.45 uur
Het is eigenlijk nog Vrijdagavond en ik zit te wachten op de definitieve tekst van
een brief, die aan de republikeinse delegatie zal worden gezonden. De laatste
vierentwintig uur zijn anders weer niet helemaal zonder emoties verlopen. Gisteravond
kwam ik om elf uur thuis van een visite bij de vertegenwoordiger van de Billitonmij1.
en daarna belde Sanders mij op en vroeg of ik al kennis had gekregen van de tekst
van een radiorede, welke door Sjahrir was gehouden en die in zeer verzoenende
termen zou zijn vervat. Toen hij thuis kwam uit de schouwburg, zat Algadri te wachten
om hem de tekst er van te laten zien. Sanders kwam daarna nog bij mij met Just de
Visser en wij hebben met ons drieën een zeer uitvoerig gesprek gehad, dat ons tot
twee uur uit de slaap hield, een gesprek dat in den beginne vrij hoog liep en waarin
mij het verwijt werd gemaakt, dat ik mijn vertrouwen in Sanders zou hebben verloren
en dat hij het dan maar beter vond om terug te keren naar Nederland. Later bleek bij
een fundamentele uitwisseling van gezichtspunten, dat het verschil hierop neer kwam,
dat hij in zijn strijd tegen de oorlog zo ver ging, dat hij, ook in geval de republiek
hem met volstrekt lege handen liet staan, het gevecht wenste voort te zetten. Ik heb
hem uitgelegd, dat er tussen zijn positie en de mijne een verschil bestaat. Hij kan
deze strijd desnoods op een ondergronds front voeren, doch met mijn
verantwoordelijkheid is dat niet in overeenstemming te brengen en, indien de republiek
mij met lege handen laat staan, heb ik geen enkel argument tegenover Van Mook
c.s. dan te zeggen dat oorlog zo afschuwelijk is en ook geen perspectief biedt. Wij
zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen, dat daarin door het gebaar van deze
radiospeech van Sjahrir een zekere wijziging is gekomen, op voorwaarde dat hij niet
alleen een radiotoespraak houdt, maar officieel aan de commissie-generaal in een
brief mededeling doet van de essentiële zakelijke punten daaruit.
Bij de beschouwing van de vraag, waarom Sjahrir tot deze stap is overgegaan,
moet men rekening houden met de sterke druk, waaronder hij van Britse en
Amerikaanse zijde is gezet. Zoals reeds boven opgemerkt, zijn er ook heel wat mensen
in zijn eigen omgeving, die het antwoord van de republiek betreuren. Daarnaast heeft
hij kennis genomen van het standpunt van Oost-Indonesië en Borneo en ik zou wel
eens precies willen weten wat Nadjamoedin in het onder-
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houd van gistermorgen met hem heeft besproken. Verder is het natuurlijk uit allerlei
contacten uitstekend bekend geworden hoe er aan onze kant over wordt gedacht en
dat hij er zeker van kan zijn dat zonder nader gebaar er geen sprake van is, dat hij
het redt zonder vechten. Ik neem aan dat ook de resolutie van de Partij van de Arbeid1.
in dit opzicht enige invloed zal hebben gehad. De duidelijke afwijzing van het
republikeinse antwoord, die daarin voorkomt, kan niet anders dan ook tot hem spreken.
Vrijdagmorgen kwam er een telegram2., waarin wij gemachtigd werden ons antwoord
aan de republiek te verzenden, zij het ook dat men een hele lijst van kleine,
ondergeschikte redactiewijzigingen, waarvan het merendeel de seinkosten bepaald
niet waard is, heeft voorgesteld en die wij, juist omdat ze niet veel waard zijn, konden
overnemen. Sanders kwam echter vanmorgen al vrij gauw met de mededeling van
Boediardjo, dat wij in de loop van de morgen, een brief konden verwachten, waarin
de zakelijke punten uit de radiotoespraak van Sjahrir waren vervat. Toen was er bij
ons even discussie over de vraag of het, in het licht daarvan, practisch zou zijn om
onze afwijzende brief te publiceren. Ik stond aanvankelijk op het standpunt, dat dit
bepaald niet moest gebeuren, zonder dat de Nederlandse regering er nader in zou
zijn gekend. Van Poll vond van wel, maar ons verschil van opinie was in dit geval
ingevolge onze instructie voldoende om mij mijn zin te geven, nl. bij verschil van
mening wordt het geval aan de regering voorgelegd3.. Later is dit anders gelopen en
ik geloof van terecht.

15.15 uur
Inderdaad kwam om twaalf uur Boediardjo met de brief4.. Ik had juist de
hoofdredacteur van Aneta Wansink bij mij, die mij te spreken had gevraagd, hetgeen,
zoals mij later tegenover de buitenlandse correspondenten bleek, bepaald als een
fout moet worden beschouwd. Gelukkig raakte hij de deur uit, eer ik aan een gesprek
toe was. Onze
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persman Van Wijnen heeft er later echter, doordat hij niets kon zeggen, omdat de
publiciteit aan Den Haag is voorbehouden, nogal spektakel over gehad.
De brief van Sjahrir was voor mij persoonlijk van grote betekenis. Immers, indien
ik een bijdrage wilde leveren tot het behoud van de vreedzame weg, dan was zulks
nu weer mogelijk, omdat mij van republikeinse zijde althans iets, zij het ook nog
niet alles, in handen werd gegeven. Ik heb tegenover Boediardjo dan ook geen enkele
twijfel laten bestaan omtrent mijn opinie over het republikeinse antwoord: een
buitengewoon stom stuk, waarvan het te voorzien was, dat dit tot de grootste ellende
aanleiding zou geven en tot gezichtsverlies aan hun kant. Ik heb hem gezegd dat zij
verstandig zouden hebben gedaan van de aanwezigheid van Sanders in Djocja1.
gebruik te hebben gemaakt bij het overleg over dit antwoord. Het is formeel natuurlijk
volkomen juist, dat dit niet is gebeurd en het zou Sanders in een scheve positie hebben
geplaatst, maar nu op het ogenblik moeten er weer allerlei krachttoeren worden
verricht om, indien de republiek inderdaad geen oorlog wil en alsnog in onze richting
voldoende ver wil gaan, deze stommiteit ongedaan te maken. Men zal dan aan
republikeinse zijde het betoog moeten leveren dat wit en zwart toch eigenlijk dezelfde
kleur hebben, hetgeen op de republikeinse geesten een invloed moet hebben, die in
ongewenste richting werkt.
Ik achtte het inmiddels wenselijk om op geen enkele manier enige voldoening
over deze brief te laten blijken en zelfs niet tegenover het paleis Koningsplein een
gezicht te trekken of ik deze brief uiterst belangrijk vond. Vandaar, dat ik Van Mook
telefoneerde, dat wij het telegram CG 79 van de regering bezig waren te verwerken
in mijn exemplaar van het aan de republiek te zenden antwoord, zonder dat ik ook
maar met een woord repte van de radiorede van Sjahrir. Toen dit karweitje klaar was,
liet ik dit stuk aan hem brengen met de boodschap, dat ik om vijf uur graag met hem
wilde spreken over onze houding tegenover de brief van Sjahrir.
Toen deze vergadering om vijf uur werkelijk begon2., bleken daar Idenburg, Koets,
De Villeneuve en Enthoven ook aanwezig te zijn; indien ik het goed heb, hadden de
heren tevoren met elkaar hun houding bepaald en deze was vrij duidelijk. Men achtte
deze
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stap niet veel anders dan een ongewenste vertroebeling van een overigens duidelijke
situatie. In een algemene beschouwing, die Idenburg hieraan wijdde, merkte hij op
dat dit het meest vieze stuk was, dat hij in de laatste maanden van de republikeinse
delegatie had gezien. Ik vond het om bepaalde redenen, die ik niet nader ontvouw,
maar goed deze uitspraak in de notulen vast te leggen. Van Mook stelde voor om
onze brief, die de afwijzing van het republikeinse antwoord van 7 Juni1. inhield, te
voorzien van een drietal toevoegingen, nl. in de inleiding, in de eerste paragraaf, die
handelde over de centrale regering en aan het slot, en daarmee deze brief als afgedaan
te beschouwen. Bovendien waren deze toevoegingen in zodanige termen vervat, dat
de stap van Sjahrir volkomen gekleineerd en de brief van 20 Juni volledig kapot
gemaakt werd.
Het was duidelijk dat ik hier de eerste wezenlijke kans kreeg om door persoonlijk
ingrijpen te voorkomen, dat de deur, die op een kier was gezet, weer werd
dichtgeslagen. Ik heb eenvoudig geweigerd om deze methode te aanvaarden onder
het motto, dat ik niet bereid was daarvoor tegenover Nederland de
verantwoordelijkheid op mij te nemen. Merkwaardig was, dat Van Mook toen
ogenblikkelijk inbond en ook wel kon instemmen met mijn voorstel om de brief van
Sjahrir te beantwoorden in een afzonderlijk schrijven, waarin dan kon worden
opgemerkt dat zijn brief en ons antwoord op de nota van 7 juni elkaar hadden gekruist.
In de loop van de discussie werd verder, bij de bespreking van de wenselijkheid ons
antwoord te publiceren, het argument naar voren gebracht dat, indien wij inderdaad
de vreedzame weg wensen te behouden, het noodzakelijk is de republiek thans onder
maximale druk te zetten. Ik vond dat een deugdelijk argument en op grond daarvan
kon ik met de publicatie van onze gemotiveerde afwijzing, in strijd met mijn
aanvankelijke mening2., wel instemmen. Trouwens, die was in dit geval ook veranderd
ten gevolge van het feit dat wij nu, gelijktijdig met de afwijzing, ook de brief van
Sjahrir en ons daarop te geven antwoord, dat wij gisteravond na deze vergadering
hebben opgesteld, zouden publiceren3.. Dat laatste was van Nederlands gezichtspunt
uit ook bepaald noodzakelijk om de internationale wereld niet het gevoel te geven,
dat de stap van Sjahrir eigenlijk een volledige aanvaarding zou betekenen op essentiële
punten, zodat, indien geen bevredigende
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oplossing mocht worden bereikt, de schuld daarvoor weer op ons hoofd terecht zou
komen. Er zou daarom in ons antwoord ook duidelijk moeten worden gesteld dat wij
met bevrediging hadden kennis dat wij meenden dat er op alle overige punten nog
vragen overbleven, genomen van de aanvaarding van de positie van de landvoogd,
maar
Een punt apart in deze discussie was nog even de opmerking, die Idenburg maakte
of het geen onbeschofte wijze van doen was om eerst voor de radio te spreken en
ons daarna hun standpunt mee te delen. Tot op zekere hoogte is dat juist, maar aan
de andere kant geloof ik dat het van republikeins standpunt bezien noodzakelijk was
dat Sjahrir aan dit toegeven zijnerzijds ogenblikkelijk in de republiek maximale
publiciteit verleende, want daarbij komt men op het volgende punt: hij heeft deze
stap gedaan zonder nader overleg met Djocja. Ook dat werd onzerzijds als een duister
punt in de geschiedenis opgevat. Ik meen, dat wij daarmee betrekkelijk weinig te
maken hebben en dat dit niet hoort tot de zakelijke overwegingen, die ons op dit
ogenblik anders dan indirect kunnen interesseren. Ik zou het zelfs op zichzelf helemaal
nog zo erg niet vinden, indien het in de republiek op grond van een dergelijk feit tot
een radicale breuk kwam tussen de constructieve elementen alhier en de
non-coöperatieve in Djocja, waar alle mensen in het paleis dan mee schermen als
met de geconcentreerde onredelijkheid.
Aan het eind van de vergadering werd besloten om een antwoordbrief op te stellen.
Van Mook zou die avond de Engelse vertaling van ons lange antwoord op de
republikeinse nota verzorgen, hetgeen hij persoonlijk moest doen op grond van de
slechte ervaringen met de vertaling van het memorandum van 27 Mei1.. Van Poll
stelde voor, dat Maassen en Sanders het antwoord aan Sjahrir zouden opstellen. Nu
zit Maassen mij de laatste dagen helemaal overdwars in mijn maag, omdat hij de
incarnatie is van de figuren, die elke redelijke stap van de republiek eigenlijk maar
een strop vinden. Ik heb toen dan ook vrij korzelig de opmerking gemaakt, dat ik dat
concept zou maken. Na afloop van de vergadering zijn wij daar direct mee begonnen,
d.w.z. Sanders en ondergetekende, en dat heeft nogal wat hoofdbrekens gekost. Aan
de ene kant er voor zorgen, dat er in deze brief een zekere waardering tot uitdrukking
komt voor hetgeen wij goed vonden in de brief van Sjahrir en aan de andere kant
duidelijk stellen, dat deze toch eigenlijk ontoereikend was
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en dat er heel wat vragen moesten worden beantwoord, alvorens wij er een mening
over zouden kunnen vestigen. Ten aanzien van de overgangsregering had ik er ook
nog de vraag in opgenomen of de republiek bereid was over de samenstelling in
discussie te treden zonder bindende voorwaarden, of dat zij alleen het resultaat van
die discussie kon aanvaarden, overeenkomstig haar voorstel in de republikeinse
antwoordnota.
De hoofdzaak ging over de vierde alinea van de brief van Sjahrir, waarin gezegd
wordt: ‘Taak van deze interim-regering zal o.m. zijn het instellen van federale
organen, zoals vermeld in de bijlagen van de nota van Uwe delegatie. Bijzonder
urgent wordt hierbij beschouwd een zo snel mogelijke instelling van de federale
economische organen’. In dit punt gaat het om drie dingen, in de eerste plaats, dat
er wel uit te lezen is dat men de door ons voorgestelde federale organen als zodanig
aanvaardt, doch het tweede punt is de vraag of met het ‘zoals vermeld in de bijlagen’
wordt bedoeld, dat men ze aanvaardt in aard en samenstelling en werkwijze en met
bevoegdheden als in onze bijlage vermeld. Dit slaat natuurlijk in het bijzonder op
de gemengde gendarmerie en op het directoraat voor de veiligheid. Het derde punt
is, dat eventuele discussies over deze aangelegenheden worden verplaatst van de
vergadering der delegaties naar de interim-regering zelf. Over de eerste twee punten
was het vrij gemakkelijk vragen te stellen. In het ontwerp geschiedde dat dan ook,
terwijl ik - omdat er reeds in de vergadering was opgemerkt dat het, met het oog op
de vertragende werking en de kans dat de discussie daarover opnieuw zou beginnen
in de interimregering, ontoelaatbaar was de instelling van de federale organen daaraan
toe te vertrouwen - een betoog had opgebouwd dat met de instelling bedoeld was de
formele zijde van de instelling, zulks met het oog op het feit dat deze federale organen
hun gezag toch aan dat van de interimregering zouden ontlenen.
Het werd tussen elf en half twaalf, eer wij gereed waren om dit concept met Van
Mook te bespreken. Van Poll vond, daarbij gesteund door Van Mook en Maassen,
de redactie van de door ons ontworpen brief te welwillend. Dat wisten wij zeer goed
en ik wist ook heus wel dat men daarop een aanval zou doen. Hoofdzaak was voor
mij, dat in dit opzicht het essentiële behouden bleef, nl. dat wij de tirade behielden,
dat de commissie-generaal met voldoening constateert dat ten aanzien van de positie
van de vertegenwoordiger van de Kroon haar voorstellen, zowel ten aanzien van zijn
de iure
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bijzondere positie met beslissingsbevoegdheid als ten aanzien van de vorm van zijn
optreden in de overgangsregering, worden aanvaard. Daarop heeft aan het eind van
de bespreking Maassen nog een laatste aanval ondernomen, maar toen heb ik mijn
papieren opgevouwen en ronduit gezegd, dat dit er in bleef staan en daarmee
afgelopen.
Het betoog over de samenstelling van de Federale Raad liet men vervallen en de
vragen werden wat bekort en beperkt tot de vraag of men bereid was onze voorstellen
van 27 Mei in dit opzicht alsnog te aanvaarden. Daarmee kon ik mij gaarne verenigen.
Om twaalf uur waren wij het over de hoofdlijnen eens en stelde Sanders de definitieve
tekst op van de brief. Daarin brachten Van Mook en ik nog een paar wijzigingen aan
van ondergeschikte betekenis, hoewel de vervanging van de woorden ‘republikeinse
delegatie’ door ‘de republikeinse regering’ misschien toch nog wel van enige waarde
is, met het oog op de vrees dat Djocja en Batavia het niet eens zijn. Om één uur was
deze zaak eindelijk in de bus en was inmiddels ook onze lange brief ter afwijzing
van de republikeinse antwoord-nota gereed, ondertekend en 's avonds laat nog aan
Boediardjo ter hand gesteld1.. Dat bleek wel nodig, omdat er anders een gevaar bestond
dat zij het uit de krant zouden lezen. Immers, Bannier belde 's avonds Koets op met
de mededeling, dat een persbureau in Holland kans had gezien deze brief van ons in
handen te krijgen, dit reeds aan een aantal kranten had doorgegeven en dat het niet
zo zeker was of men er in zou slagen dit verhaal uit de avondbladen weg te houden.
Dit is weer eens een glorieus staaltje van het geknoei aan Nederlandse kant. Immers,
dit persagentschap krijgt zo iets niet, omdat men er een zekere som gelds voor betaalt,
maar domweg naar mijn overtuiging uit politieke overwegingen. Het is als met de
mededeling aan Boelhouwer2. over de besluiten uit de ministerraad van 28 April! Ik
knoopte er in die vergadering de opmerking aan vast, dat ik er zeker van ben dat,
ondanks alle geheimhouding, op een goeie dag het advies van de commissie-generaal
aan de regering ook zal worden gepubliceerd.
Vanmorgen heeft Sanders onze brief aan Sjahrir overhandigd3. en
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daarbij ook zo het een en ander gehoord, dat mij versterkt in de gedachte, dat wij
toch geleidelijk aan stap voor stap de kant uitgaan, die aan dit land misschien oorlog
kan besparen. Het is wel duidelijk, dat bij Sjahrir een grote geneigdheid bestaat om
onze voorstellen aan te nemen. Ik heb aan Sanders nog eens uitdrukkelijk gezegd,
dat hij er voor moest zorgen, dat om der wille van de goede zaak de druk op de
republiek constant blijft en zij de overtuiging dient te hebben, dat, indien dit niet
wordt aangenomen, onheilen onvermijdelijk zijn. In dit opzicht vind ik de stemming
hier in het binnenland inderdaad maar ten dele ellendig. Zij is ellendig, in zoverre
zij de mentaliteit van de Indonesische wereld tegenover ons verder verpest. Toch
heb ik hoop, dat, indien wij over deze ellende heen komen en de door ons voorgestelde
organen inderdaad worden ingesteld, er een proces zal worden ingeleid, zoals wij
dat nu ook in Makassar zien, waar men de Nederlandse gemeenschap zich geleidelijk
ziet aanpassen aan de positie van de Indonesische autoriteiten. Op een lunch, die wij
Woensdagmiddag j.l. aan Soekawati, Nadjamoedin, Tahija en Hamelink aanboden,
was het prettig te horen, uit de mond van de Indonesiërs in het bijzonder, dat de
houding van de Nederlanders aanzienlijk verbeterd is en dat zij dit toeschreven aan
het inzicht, dat bij hen veld won, dat deze methode toch vruchtbaar is. Zou een
dergelijk proces ook op Java nog mogelijk zijn? Het is bijna te mooi om waar te zijn.
Hedenmorgen spraken Van Poll en ik eerst met de Franse consul-generaal Raux, die
graag enige informaties kreeg. Ik was wat later, omdat ik lang had geslapen, maar
in het laatste kwartier van het gesprek kreeg ik toch wel de indruk, dat ook deze man
ons standpunt volkomen redelijk vindt en bovendien meent, dat een instelling als de
door ons verlangde gemeenschappelijke gendarmerie onontkoombaar is om tot
geregelde toestanden te geraken.
Daarna hadden wij een bespreking met de heren uit Palembang, civiel en militair,
over de situatie aldaar en over de vooruitzichten en maatregelen bij eventueel militair
optreden, zoals wij ook reeds met de heren uit Medan hebben gehad. Aangezien in
Palembang civiel en militair elkaar uitstekend verstaan, en dit misschien een van de
redenen is waarom hier met Indonesiërs ook altijd belangrijk
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minder wrijving is geweest, leverde dit betrekkelijk weinig moeilijkheden op. Wel
kregen wij nog weer eens de indruk van de zeer beperkte mogelijkheden op militair
gebied, gezien de reusachtige oppervlakte van dit eiland. Toen er naar de
mogelijkheden in zake bezetting van een bepaalde plaats werd gevraagd, kwam de
opmerking dat deze op 600 K.M. van Palembang was gelegen en dat men zich
daarover dus geen illusies moest maken.
Tijdens deze bespreking kwam het telegram CG 801. binnen, waarin de regering
ons mededeling doet van haar besluit uit de afgelopen vergaderingen van de
ministerraad. Hierin wordt een aide-mémoire geseind, die ook zal worden gepubliceerd
en die ik een volkomen redelijk stuk vind. Deze is eigenlijk in nog wat soepeler
bewoordingen gesteld en er zit wat meer opening in dan in de brief, die wij vanmorgen
hebben overhandigd. Merkwaardig is, dat ook de Nederlandse ministerraad in deze
aide-mémoire bij de voorbereiding van allerlei maatregelen een zekere taak weglegt
voor de Federale Raad, een gedachte, die Van Mook in onze besprekingen van gisteren
eigenlijk had afgewezen2.. Aangezien er nu gesproken wordt van regering tot regering
zal bij de overhandiging van de aide-mémoire de mondelinge toelichting er bij worden
gegeven door Van Mook, als vertegenwoordiger van de Kroon, aan Sjahrir, niet als
voorzitter van de republikeinse delegatie, maar als republikeins minister-president.
Verder worden er in dit telegram zeer ver strekkende machtigingen aan de landvoogd
verleend; er wordt echter aan de landvoogd aanbevolen om bij het gebruik van deze
machtigingen en bij de uitvoering van zijn opdracht zoveel mogelijk met de
commissie-generaal overleg te plegen. De republiek krijgt dus nog eens een ruime
kans, die daaruit bestaat dat zij onze voorstellen van 27 Mei in essentie alsnog
aanvaardt.
Ik heb nu op dit ogenblik de indruk, dat de kans op vechten, die in het begin van
deze week nog zeker op 80% moest worden gesteld, op het ogenblik, zowel door de
houding, die Sjahrir aanneemt, als ook door dit besluit van de regering, tot 40% is
gedaald. Laat ik er direct bij zeggen, dat er nog een enorme speling in dit percentage
zit, die geleverd wordt door de invloed van de irrationele elementen aan beide zijden.
Die aan Indonesische zijde hebben direct effect, die aan onze zijde werken indirect.
Zij versterken het ongeloof in de
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republiek. Ik moet helaas zeggen, dat ik op het ogenblik ook Ozinga van de R.V.D.
bij deze elementen inlijf. Wat deze man de laatste paar dagen in de Minogtelegrammen
naar Den Haag seint, is eenvoudig gekleurde voorlichting en niets anders. Te beweren,
dat Jan Schouten en Bruins Slot in het Decapark j.l. Dinsdag spraken met de kennelijke
bedoeling geen politieke munt te slaan uit de situatie, is eenvoudig een grof schandaal.
De heer Bruins Slot heeft een redevoering gehouden, waarvan de partijpolitiek aan
alle kanten afdroop, o.m. door de bewering dat de Partij van de Arbeid
struisvogelpolitiek zou voeren. Wanneer dit gereformeerde hoofd van de R.V.D. een
dergelijke uitlating naar Den Haag seint en dan zegt, dat zij de kennelijke bedoeling
hadden om uit de situatie geen politieke munt te slaan, kan hij er zich achter
verschuilen, dat dit mislukt is bij Bruins Slot. Bovendien is het ook daarom nonsens,
omdat het betoog van Jan Schouten ook politiek was, maar op een heel andere wijze,
nl. dat zijn redevoering, waarin hij iedere aanval op de politiek uit het verleden zei
te willen weglaten, er op ingesteld was de anti-revolutionnairen in de regering te
doen opnemen en in de kaart te spelen van die elementen in de K.V.P., die streven
naar een nationaal Kabinet. Toch geen politieke munt uit de situatie slaan, noemt de
heer Ozinga dit. Een dergelijke opmerking is óf uiterst geraffineerd, óf politieke
onbenulligheid.

18.30 uur
De bespreking met Van Mook over het telegram CG 80 heeft plaats gevonden. Van
Mook was in een buitengewoon goede stemming. Ik geloof, dat daar allerlei redenen
voor zijn.
Ik begon met de opmerking, dat de regering de situatie door dit telegram zo al niet
definitief, dan toch voor dit ogenblik, belangrijk heeft veranderd. De
commissie-generaal is practisch uit het gezichtsveld verdwenen en is nog slechts
college van overleg ten behoeve van de besluitvorming van de landvoogd. In deze
critieke situatie is dus eigenlijk de wet op de commissie-generaal en de instructie
voor dit college in dit telegram buiten werking gesteld, zonder dat zulks uitdrukkelijk
wordt gezegd. Wij hebben daarover nog wat doorgepraat en kwamen tot de conclusie,
dat er natuurlijk twee mogelijkheden zijn, nl. de republiek aanvaardt, of doet het niet.
Voor het geval, dat de republiek niet aanvaardt, is het logisch dat de landvoogd als
opperbevelhebber de leiding krijgt. In het geval, dat er
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wel aanvaardt wordt, gaat in de gedachtengang van de regering de discussie over
naar de interimregering. Ook daarmee is dan, nadat eventueel de regelingen over de
financiële problemen zullen zijn voltooid, de taak van de commissie-generaal eigenlijk
afgelopen.
Ik zie in deze gedachtengang de logische consequentie van het herstel van het
vertrouwen van Nederland in de persoon van Van Mook. Ik bedenk daarbij dat men
aanvankelijk tot de instelling van de commissie-generaal heeft besloten, vooral omdat
men de taak eigenlijk niet aan Van Mook alleen toevertrouwde. Hierin zat wel degelijk
een element van wantrouwen. Dat wantrouwen is thans aanzienlijk verminderd.
Ziehier het gevolg.
Persoonlijk zal ik tegen deze gang van zaken geen bezwaar hebben, indien het
resultaat van deze hele worsteling ten slotte zou zijn dat er een federale regering
wordt ingesteld en dat een groot deel van de voorbereiding van het werk verder in
Nederland zal gebeuren. Voor zover dit van wetgevende aard is, lijkt mij dat een
schoon moment om de commissie-generaal naar huis te sturen. Wanneer dit dan zou
eindigen met het voorkomen van een oorlog, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dit
de kroon op het werk zou vinden.
Mijn enige bedenking op dit ogenblik is deze, dat men dan hier de kleine kring
van mensen ziet wegtrekken, die in wezen deze oorlog zal hebben voorkomen. Dat
de kansen er op het ogenblik zo enorm veel beter voorstaan dan zij hebben gedaan,
dat ook aan Van Mook opnieuw een zekere steun is gegeven in de richting van
constructief werk en dat hij zich weer indenkt in de mogelijkheid van een accoord,
zou naar mijn vaste overtuiging niet zijn geschied, indien de commissie-generaal
hier in deze dagen niet aanwezig ware geweest. Dit blijkt niet uit deze dagboekbladen,
daarvan ben ik mij uitstekend bewust, maar toch moet de lezer van dit verslag ook
zonder nader bewijs op dit ogenblik van mij aannemen, dat het juist is. Juist in dit
verschil van gezindheid ligt voor mij de grote betekenis van de aanwezigheid van
deze kleine kern. Ik heb nu gezien hoe de hele omgeving van Van Mook als het ware
in elkaar zakt en alle inzichten voor de feiten laat wijken. Ik ben er volstrekt van
overtuigd, dat, indien Van Mook doorgaat in de lijn, waarin hij op het ogenblik bezig
is en de republiek de kracht krijgt en het inzicht om een aanvaardbaar antwoord te
sturen, ook deze hele club dan weer omzwaait. Daarom vind ik het griezelig, dat
bedoelde kern straks uit dit land verdwijnt en ik zou dat alleen maar kunnen
aanvaarden, indien de regering kans zou zien om inderdaad een aantal van deze
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wankele figuren te vervangen door lieden van de gezindheid, waar het op het ogenblik
om gaaat.
Aan deze beschouwing van de persoonlijkheid van Van Mook in dit spel, wil ik
nog wat toevoegen buiten het verband van deze vergadering. Toen Boediardjo mij
gisteren de brief van Sjahrir bracht, heb ik hem er op gewezen dat zij moesten beseffen
welke bejegening zij Van Mook eigenlijk hebben bezorgd. Deze man heeft om der
wille van zijn inzicht in de ontwikkelingsnoodzakelijkheden in dit land de vuilste
bejegening, die denkbaar is, van Nederlandse zijde over zijn hoofd voelen komen.
Officiële steun heeft hij daarbij slechts zelden gekregen. Nu, in de laatste paar weken,
is zijn positie enorm versterkt en de regering heeft openlijk haar vertrouwen in hem
uitgesproken. Op datzelfde ogenblik zegt de republikeinse regering hem haar
vertrouwen op, door de landvoogd bij de verdere opbouw van dit land practisch uit
te schakelen en zijn invloed af te wijzen. Nu is dat natuurlijk bedoeld tegen zijn
functie, maar men vergeet dat Van Mook dit zonder twijfel ook persoonlijk zal voelen.
Natuurlijk zei Boediardjo dat het zo nooit was bedoeld, maar ik antwoordde hem dat
zonder enige twijfel Van Mook wel iets in deze richting moet hebben gevoeld. Zij
hebben daarmee naar mijn overtuiging, welke ik tegenover Boediardjo heb verzwegen,
Van Mook geestelijk een moment laten verhuizen naar het andere kamp. Ook hij had
voor zijn oude beleid, evenmin als ik, in het antwoord van de republiek nog enig
steunpunt.
Nu schijnt dit te veranderen en de regering vraagt niet meer dan aanvaarding van
de wezenlijke inhoud van onze voorstellen, hetgeen dus minder is dan wij zelf hebben
gevraagd en stelt daarna overleg in de federale regering in het vooruitzicht. En nu
was het merkwaardig om vanavond te ontdekken, hoe Van Mook zei dat hij er eerst
nog eens een nacht over wilde slapen, zich de hele situatie nog eens wilde indenken
en bij zichzelf uitmaken hoe er dan zou moeten worden gehandeld. Dat betekent dat
deze man, die een week geleden naar mijn stellige overtuiging aan niets anders dacht
dan aan de wijze, waarop de militaire actie zou moeten plaats hebben, thans weer
gaat denken aan de mogelijkheid, die een vreedzame regeling in zich bergt en aan
de procedure, die in dat geval moet worden gevolgd. Ik beschouw dat als een enorme
winst.
Een punt van ernstige overweging is ook nog of wij nu af moeten wachten tot
Sjahrir antwoord geeft op onze brief van vandaag, en dan pas de door de regering
gevraagde stap doen, of dat wij deze
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alvast doen vóór het antwoord er is. Daar zijn wij niet uitgekomen. In ieder geval
zal Van Mook de betreffende stap niet voor Maandag doen. Het nadeel van de
ultimatieve stap is, dat men dan de republiek een stuk van haar gezicht laat verliezen.
Op onze vraag kan zij zonder gezichtsverlies bevestigend antwoorden, omdat daar
geen bedreiging aan is verbonden. De moeilijkheid ligt echter in het feit, dat de
aide-mémoire, welke ons is gezonden, op zichzelf eigenlijk zachtzinniger is dan onze
brief van vandaag. De wijze van overhandigen en de mondelinge mededelingen
moeten het dan doen. Daar ontdekt de buitenwereld echter niets van. Wij zullen
morgen nog wel eens overleggen, wat we ten slotte met deze zaak doen. Bovendien
is er een kans, dat we morgen ook nog een nader telegram uit Den Haag krijgen naar
aanleiding van onze brief van vandaag.

Zondag 22 Juni 1947, 18.00 uur
Vanmorgen vroeg had ik Sanders even bij mij, die de vorige avond langdurig bij
Mitcheson was geweest. Daar had Mitcheson hem eerst geraadpleegd over het
telegram, dat hij over de situatie vanmorgen vroeg naar Londen zou zenden en er
werden uitvoerige beschouwingen aan de gang van zaken gewijd, waarop ik hier
liever niet nader inga. Wel wil ik de mededeling vermelden, die Mitcheson aan
Sanders deed, dat Bevin weer persoonlijk achter deze zaak aan zat en dat er een stap
zou zijn te verwachten van de Britse regering in Den Haag, die zou worden genomen
in overleg met het State-Department in Amerika, waarbij Engeland zijn goede diensten
aanbiedt voor de oplossing van de moeilijkheden. Als motivering voegde Mitcheson
daaraan toe dat noch Engeland, noch Amerika, in deze hoek van de wereld op dit
ogenblik een soort oorlog wenst. Nu is dit laatste natuurlijk helemaal in
overeenstemming met hetgeen wij direct als indruk van de Britse politiek hebben
gehad en ook met hetgeen Mitcheson reeds de eerste Maandagmorgen na mijn
terugkeer alhier heeft medegedeeld.
Later op den dag kwam er een afschrift van een telegram van Van Boetzelaer aan
Londen, waarin iets van de kracht van bovenstaande mededeling werd bevestigd,
alleen met dit verschil dat de Britse ambassade op 20 Juni onderhands heeft laten
weten, dat de Britse regering besloten had de Nederlandse te vragen of deze gebruik
zou willen maken van de goede diensten van de Britse regering, welke alsdan ook
zouden worden aangeboden aan de Indonesiërs,
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met het doel om de oplossing van het geschil te vergemakkelijken. Er werd aan
toegevoegd, dat, indien wij in beginsel hiervoor voelden, zij er dan prijs op zouden
stellen onze zienswijze te vernemen omtrent de manier, waarop deze goede diensten
beschikbaar zouden moeten worden gesteld.
Het verschil met de mededeling van Mitcheson ligt hierin, dat het eigenlijk geen
officiële stap is, maar dat de Britse ambassade een zachtere vorm heeft gekozen, nl.
die van een onderhandse mededeling. Verder in de tweede plaats een punt, dat niet
in strijd is met de mededeling van Mitcheson, nl. dat de vorm van de goede diensten
open is. In dit telegram spreekt Van Boetzelaer dan echter verder over de inmiddels
gewijzigde situatie, zoals die blijkt uit CG 1761., 1772. en 1783.. Dat betekent dus, dat
de heren in Den Haag de stap van Sjahrir wel degelijk serieus nemen.
In dit gesprek van Mitcheson en Sanders heeft eerstgenoemde echter een steek
laten vallen, die mij op zichzelf aanleiding geeft om dit punt te vermelden. Op een
ogenblik kwam men nl. te spreken over de bijstand, waarop Mitcheson vrij openhartig
opmerkte, dat Engeland daar ook bepaald wel aan te pas zou komen. Hij noemde in
het bijzonder het gebied van de foreign exchange, dat grote deskundigheid vergde,
of een opmerking van deze kracht, en waarbij hij vermoedde, dat in de daarvoor te
scheppen organen ook plaats zou zijn voor een Engelsman.
Piet4. heeft daarop niet gereageerd, noch wit, noch zwart, maar het verhaal goed
in zijn oren geknoopt. Ik zit er op het ogenblik in verband met de hele situatie een
beetje mee, omdat ik van dit gesprek geen officieel rapport naar Den Haag wil sturen,
maar ik heb toch aan Piet gevraagd om een nauwkeurig verslag over dit gesprek voor
hem en voor mij vast te leggen, opdat wij dat te gelegener tijd, indien er geen andere
belangen mee in gevaar worden gebracht, kunnen hanteren.
Tijdens een bespreking, die wij vanmorgen hadden tussen tien en twaalf met militaire
en burgerlijke autoriteiten van Oost- en West-Java, werd het telegram CG 815. bezorgd,
waaraan helaas twee
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Zie p. 645, noot 3.
Zie p. 647, noot 3.
Zie p. 650, noot 3.
Mr. P. Sanders.
21 juni 1947 CG 81 Reg.
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groepen ontbraken. Daaruit blijkt, dat Jonkman kennelijk verheugd is over de brief
van Sjahrir en het beschouwt als een eerste succes van de druk, uitgeoefend door
buitenlandse consuls-generaal, waarmee hij ons gelukwenst!
Zijn vreugde gaat zover, dat hij vindt dat wij onze brief van 21 Juni misschien
beter wat meer voorkomend hadden kunnen stellen. Dat is, gezien de discussie over
deze brief, waarin ik bepaald grof heb moeten worden om de enige welwillendheid,
die er in staat, nog te behouden1., niet onaardig. Overigens is het ook niet zonder
humor, dat Jonkman zo ver gaat de brief van 20 Juni eigenlijk te beschouwen als een
principiële aanvaarding van onze voorstellen van 27 Mei, hoewel hij natuurlijk vindt
dat wij de opheldering terecht hebben gevraagd. Dan komt er een gedeelte in het
telegram, dat ik niet erg best begrijp, bovendien ontbreken daar twee groepen, maar
dat mij de indruk geeft dat de heren in Den Haag het toch wel jammer zouden vinden,
indien door het antwoord van de republiek op onze brief van 21 Juni de werkelijk
uitstekende aide-mémoire, die zij ons in CG 80 hebben geseind, onder de tafel zou
raken en door de landvoogd niet meer zou kunnen worden overgelegd. Ik heb nl. een
sterk vermoeden, dat het die kant uitgaat.
In de eerste plaats heeft Sanders mij vanmorgen medegedeeld, dat er alle kans is
dat er vandaag nog een antwoord van de republiek komt, dat, zoal niet voor de
Nederlands-Indische gemeenschap alhier, dan toch in ieder geval voor het Nederlandse
Kabinet, bevredigend zal zijn, omdat het belangrijk verder gaat dan het schrijven
van 20 Juni, waarover Jonkman al zijn tevredenheid uitsprak.
Natuurlijk moeten wij niet juichen voor het resultaat binnen is, want vandaag acht
ik een beslissende dag, omdat een heel gezelschap uit Djocja vanmorgen om tien uur
arriveerde, waarmee Sjahrir vandaag over het antwoord vergadert. Van hun kant is
echter al publiek gemaakt, dat het antwoord vandaag zal worden gegeven.

Maandag 23 Juni 1947, 10 uur
Gisteravond ben ik er verder in blijven steken, omdat de avond ook al weer niet
zonder emoties verliep. De gedachte nl., dat er gisteren een beslissing zou vallen, is
mis geweest. Gisteravond laat kwam eerst Just de Visser en daarna Piet Sanders zelf
met berichten van

1.
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Sjahrir en Boediardjo, dat het vrijwel onmogelijk voor hen was om een brief te
schrijven, die werkelijk voldoende bevrediging zou kunnen geven. De heren hadden
in de vergadering kennelijk ruzie gekregen en de oppositie had er op gestaan, dat
Sjahrir onmiddellijk mee zou gaan naar Djocja. Dat had hij echter geweigerd en
uitgesteld tot vanmiddag. Toen hebben Sanders en ik lang en breed zitten kienen
over de vraag of Sjahrir nu alsnog een brief moest schrijven. Wij werden het er over
eens, dat dit nooit tot resultaat zou kunnen hebben dat hij daarmee de stap van de
Nederlandse regering bij de republikeinse regering zou voorkomen en dat dat onder
de huidige omstandigheden ook zeer ongewenst zou zijn, omdat deze stap de
constructieve krachten hoogstens zou kunnen versterken. Wij waren aanvankelijk
tot de conclusie gekomen, dat het dus maar verstandiger was om nu vanavond maar
geen brief meer te laten schrijven, doch liever aandacht te besteden aan het antwoord,
dat de republiek uit Djocja zou moeten geven. Sjahrir had zich nl. voorgesteld, dat
Dinsdag de volledige Kabinetszitting was en dat hij dan daarna, b.v. Woensdag, het
antwoord zou kunnen seinen.
De indruk, die ik via Piet Sanders van de vergadering van vandaag kreeg, was
nogal ongunstig. Hij zei dat de oppositie de interimregering in de figuur, zoals Sjahrir
die nu had aanvaard, desnoods dan wel wilde slikken, maar dat zij over de gemengde
politie eenvoudig niet piekerde. Hoe echter de kaarten lagen, wie wel en wie niet
wilden, was daarbij niet verteld. Wel was het duidelijk, dat Sjarifoedin aan de kant
stond van hen, die bereid waren het aanvaarden te verdedigen. Immers Sjahrir had
gistermiddag Sjarifoedin naar Djocja laten gaan, maar hij voegde er aan toe dat het
niet voldoende zou zijn om de verdediging aan hem alleen over te laten. Aan deze
uitlating kan ik op zichzelf ontlenen, dat Sjarifoedin niet tot de oppositie behoort,
hetgeen zeer belangrijk is.
Dit gesprek vond plaats, nadat ik om ongeveer half tien uit de kerk terug was, waar
de hoofdvlootpredikant, Ds. Stelma, afscheid van Batavia had genomen. Bij het
uitgaan van de kerk vertelde Ds. Obermann in het voorbij gaan nog even, dat hij,
naar aanleiding van een uitlating in de morgendienst, in conflict was gekomen met
Mr. C.C. van Helsdingen, de voorzitter van de Christelijke Staatkundige Partij, die
de felste oppositieman hier is. Obermann zou zoiets hebben beweerd als dat het
gesprek tussen Nederlanders en Indonesiërs niet mocht worden afgebroken, waarop
na afloop van de
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dienst Van Helsdingen, die in de Kerkeraad zit, heeft gezegd dat hij dit beschouwde
als politiek op de kansel en dat hij een formele aanklacht bij de Protestantse Kerken
tegen Ds. Obermann zou indienen.
Dit is een opmerking tussen het relaas door, dat echter een duidelijke indicatie is
van de gevoelens, die hier een rol spelen. Trouwens, dat men nog altijd in dit land
als socialist geen eenvoudig leven heeft, bleek uit een gesprek met ir. Groenveld, die
gisteravond van half zeven tot kwart over zeven bij mij was komen praten over de
heer Ozinga. Deze heer, die met zijn laatste R.V.D.-uitzendingen zich een uitspraak
van de Partij van de Arbeid op de hals heeft gehaald1., en bij wie daardoor zijn
anti-socialistische gevoelens waarschijnlijk nog wat zijn aangewakkerd, heeft zich
in een bespreking of causerie, die hij hield voor een veertigtal ambtenaren van het
Departement van Economische Zaken, duidelijk in de kaart laten kijken. In de eerste
plaats merkte hij op dat om nog te geloven in de republiek men bepaald lid van de
Partij van de Arbeid moest zijn en een andere uitlating was, dat Van Mook alles van
dit land afweet en dus op grond van kennis van feiten kan oordelen, maar dat zulks
met mij zeer bepaald niet het geval en mijn oordeel daarom vrijwel zonder betekenis
is. Groenveld heeft hierover een brief aan Sanders geschreven, die duidelijk aantoont
hoe deze zaak in elkaar zit en nu is het voor ons de vraag wat wij daarmee doen.
Volgens mij moet Ozinga van deze uiterst belangrijke post verdwijnen, want hij
speelt een allergemeenst politiek spel. Eenvoudig zal dat echter niet zijn, want hij
behoort tot de groep van satellieten van Van Mook, die op ruime wijze met de
honingkwast werkt tegenover zijn baas en zich niet ontziet dat ook in de
Minogtelegrammen af en toe te laten blijken. Aan zijn smerige uitzendingen kunnen
wij niet veel doen, omdat aan te nemen valt dat hij die zal verdedigen met een beroep
op hoger hand. Aan deze uitlatingen kan hij echter gevoeglijk worden opgehangen.
Groenveld zal met de andere twee partijgenoten, die deze causerie hebben bijgewoond,
overleggen of zij bereid zijn hiervoor te staan en er een verklaring over af te leggen.
Dan ben ik van plan dit geval aan te pakken, zowel via Van Mook als ook

1.

Nl in de resolutie van de Partijraad dd. 14 juni 1947 (zie p. 617, noot 1) waarin sub III - als
een der maatregelen, geschikt om de ernstig gestoorde vertrouwenssfeer te herstellen verlangd werd: ‘Beëindiging van een campagne als thans door de R.V.D. te Batavia wordt
gevoerd, die ontaard is in psychologische oorlogsvoorbereidingen’.
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waarschijnlijk via de openbaarheid. Koch wil hierover een artikel in Opbouw1.
schrijven en dan kan de partij hem in Nederland nog wat degelijker te lijf gaan en
bij Jonkman eenvoudig zijn ontslag eisen. Verder is hij nog een ezel ook, want
gisteren zei hij tegen Van Wijnen, dat hij van plan was een aanval te doen op diens
positie als spokesman van de commissie-generaal, omdat hij meende dat alles wat
betreft voorlichting in één hand zou moeten blijven. Daarin zag natuurlijk ook Van
Wijnen een duidelijk symptoom van de strijd tussen Ozinga en mij, want daar ontaardt
het zo langzamerhand wel in. Hij ziet in mij natuurlijk een exponent van de partij,
die uitermate felle critiek op hem uitoefent, welke er reeds de oorzaak van is geweest
dat de Dinsdagavondcommentaren voorlopig zijn stopgezet.
Dit alles is zo maar een intermezzo in de geweldige strijd, die hier wordt gevoerd
en die ook aan Nederlandse kant spanningen en repercussies opwekt, welke wij niet
mogen ontlopen. Indien er inderdaad met de republiek, en ik zou bijna willen zeggen
met welke Indonesische onafhankelijke staat dan ook, tot een accoord wordt gekomen,
dan is het duidelijk dat men het republikeinse Voorlichtingsministerie er nooit toe
zal kunnen bewegen samen te werken met een figuur als Ozinga. Zij zullen dan als
eis stellen, dat zo iemand verdwijnt. Ik geloof dat het juist is, indien wij hun de kans
geven zulke eisen te stellen. Durven wij dat niet aan, dan vrees ik dat de strijd, die
wij op het ogenblik voeren om de republiek tot bezinning te brengen, slechts een
zeer beperkt rendement zal hebben, omdat dit soort lieden dan toch weer de brei
bederft.
Toen ik uit de kerk was thuisgekomen, bracht Van Poll mij een paar notities van Van
Mook. Daarbij was in de eerste plaats een voorstel tot een verandering van een paar
onduidelijke plaatsen in de aide-mémoire, gedeeltelijk onduidelijk door een seinfout,
gedeeltelijk door de redactie. Dat leverde geen bezwaar op. Moeilijker was zijn
voorstel om, waar aan het eind van de aide-mémoire de regering de republiek
nadrukkelijk uitnodigt de wezenlijke inhoud der voorstellen van 27 Mei alsnog te
aanvaarden, het woord wezenlijke te laten vallen. Hij verdedigde dit met de opmerking,
dat deze term bij de republiek twijfel zou wekken over hetgeen wij bedoelen.
Aanvankelijk heb ik dit tegenover Van Poll bestreden, niet omdat ik het
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er niet mee eens was, maar omdat dit nu eenmaal een aide-mémoire van de regering
is, welke wij eigenlijk voor haar verantwoordelijkheid moeten laten. De verandering
immers zou, naar mijn eerste indruk, wel degelijk verschil maken en als zodanig
misschien toch minder gewenst zijn. Van Poll voelde wel iets voor het argument,
maar achtte de term toch ook ongelukkig. Daarbij bleef het wat dit punt betreft.
Daarnaast had Van Mook een telegram ontworpen, waarin hij nog van de
veronderstelling uitging dat er een antwoord zou komen van Sjahrir vóór de
overhandiging van de aide-mémoire. Hij meende zelfs dat dit antwoord bevredigend
zou zijn, op de gendarmerie na, en meende de redactie van de aide-mémoire daar
aan te moeten aanpassen. Voor het geval de inwendige strijd zou voortduren en er
geen antwoord kwam, deelde hij mede de aide-mémoire Maandagmorgen te willen
overhandigen.
Er was op dat ogenblik nog geen zekerheid over het al of niet verschijnen van een
brief. Juist toen ik met Van Poll bezig was, had Just de Visser mij meegedeeld dat
Piet en Boediardjo mij samen wilden spreken, maar ik heb dat afgepoeierd en gezegd
dat het mij verstandiger voorkwam alleen met Piet te spreken. Na enige tijd kwam
die voor den draad en deed de mededelingen, die ik hierboven al heb vermeld. Toen
was het noodzakelijk om het telegram te veranderen, omdat er op dat moment
zekerheid bestond dat er geen bevredigende brief zou zijn en waarschijnlijk helemaal
geen brief zou komen. Nadat Piet verdwenen was, heeft De Visser Van Mook
opgezocht, die achter in het paleis Rijswijk de ontvangst van het toneelgezelschap
van Mary Dresselhuys bijwoonde. Hij kwam voor den dag en ik deelde hem toen
mee hetgeen ik gehoord had, zodat dus het telegram zou moeten worden gewijzigd.
Nu had ik er aanvankelijk in de laatste alinea van gemaakt, dat, niettegenstaande de
kans zou bestaan, dat het overhandigen van de aide-mémoire een zeker gezichtsverlies
van de republiek ten gevolge zou hebben, wij toch meenden dit te moeten doen om
de constructieve groep te ondersteunen. Van Mook had daartegen bezwaar en meende
dat de aide-mémoire zeker geen gezichtsverlies ten gevolge zou hebben. Immers,
het stuk op zichzelf maakt een zachtaardige indruk en men zou van republikeinse
kant dus gerust kunnen zeggen: ‘Oh bedoelen jullie dat, dan hebben wij eigenlijk
geen bezwaren’. Van die kant gezien, was het dus in plaats van een bedreiging min
of meer een handreiking en zou er bij aanneming van gezichtsverlies geen sprake
zijn. Hij had dus bepaald bezwaar tegen de redactie van de
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laatste alinea, zoals ik die had ontworpen. Ik moest toegeven, dat hij daarin wel gelijk
had.
Hij vertelde mij daarbij terloops, dat hij dit 's middags met verschillende van zijn
mensen had besproken. Aangezien mijn vrouw, De Visser en Hannie Lenderink toen
ook in de kamer zaten, heb ik daar op dat ogenblik niet op gereageerd, maar ik ben
toch van plan hem er op te wijzen dat ik, bij het vaststellen van de procedure over
een zo belangrijke zaak, in ieder geval verwacht, dat hij dat niet alleen doet met zijn
eigen club, maar op zijn minst Van Poll en mij ook waarschuwt en niet doet zoals
gisteren1., waarbij hij dan het resultaat van zijn overleggingen op een papiertje onder
onze neus schuift, waarop staat dat hij tot de volgende procedure heeft besloten met
instemming van de commissie-generaal. Juist nu de regering een vrij grote machtiging
aan Van Mook heeft gegeven en hem alleen heeft voorgeschreven ons te raadplegen,
zal ik hier uiterst voorzichtig mee moeten zijn, want ik behoor nu eenmaal niet tot
het genre, waartoe de meesten van zijn medewerkers behoren, die inderdaad maar
al te gemakkelijk met hem heen en weer bewegen.
Afgezien van dit punt, werden wij het over dit telegram wel eens. Ik heb hem mijn
bezwaar kenbaar gemaakt om de term ‘wezenlijke inhoud’ te laten vervallen en hij
kon dat bezwaar ook wel delen, hoewel hij het op zichzelf een afschuwelijke term
vond.
Over half twaalf begonnen wij toen aan de definitieve redactie van het telegram2.,
dat de stand van zaken op dat ogenblik zou weergeven. Toen ik aan het einde kwam,
heb ik nog eens uitvoerig zitten denken over die beruchte term ‘wezenlijke inhoud’.
Ik realiseerde mij goed dat dit toch eigenlijk geen term is, die past in een document,
dat als ultimatum is bedoeld en waarbij de overhandiger de opdracht heeft om mede
te delen, dat, indien dit niet wordt aanvaard, de Nederlandse regering dan haar vrijheid
van handelen herneemt. Daarvoor is deze term toch veel te rekbaar en is een discussie
over hetgeen ‘wezenlijk’ is formeel niet te vermijden. Het is volkomen duidelijk, dat
de republiek toch bepaald niet anders zal doen dan deze wezenlijke inhoud
aanvaarden. Door deze term in de aide-mémoire te hanteren, geven wij echter elk
recht van te voren prijs en bovendien de mogelijkheid om bij het ontvangen van het
antwoord een behoorlijk gebaar van onze kant te maken. Na goed
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nadenken en met de wetenschap, dat de beide andere heren tegen deze term
aanvankelijk grote bezwaren hadden, en ik de enige was, die hem wilde handhaven
op formele gronden, ben ik ten slotte toch om gegaan, mede gestimuleerd door de
mededelingen van Piet, die mij duidelijk toonden dat wij er op het ogenblik nooit
doorkomen, wanneer wij de oppositie in de republiek ook maar een pink geven om
zich aan vast te houden. Verder besloten wij om de aide-mémoire Maandag om vier
uur Bataviatijd te publiceren, dat zou dus betekenen half tien in Nederland. Nu is het
uiterst onwaarschijnlijk dat de regering dan al de kans zal hebben gehad om dit stuk
vrij te geven, omdat ze dit telegram van ons dan nauwelijks zal hebben gekregen.
Dat is echter niet zo erg. Laat de pers in Batavia nu ook eens een pleiziertje hebben,
nadat men in Nederland kans gezien heeft het antwoord van de commissie-generaal
te laten gappen door een persbureau1., zodat de mensen hier veel te laat kwamen.

14.30 uur
De wereld is hier vol verrassingen. Vanmorgen, om half acht stond Piet Sanders voor
mijn bed met een brief van Sjahrir, als voorzitter van de Indonesische delegatie. Dus
toch een antwoord2. op onze brief van 21 Juni3.. Het karakter van deze brief is duidelijk.
Hij gaat weer een stapje verder dan in zijn vorige brief. De positie van de
vertegenwoordiger van de Kroon is nu helemaal binnen, het tweede punt is, dat hij
zegt, dat de aanvaarding van de interimregering ook invloed heeft op alle andere
punten en dus ook in zake de buitenlandse betrekkingen de voorstellen der beide
delegaties elkaar zijn genaderd. Verder deelt hij mede ook tegen de instelling van
de federale organen, zoals zij zijn genoemd, als zodanig geen bezwaren te hebben.
De verschillen, welke ten aanzien van de federale economische organen nog bestaan,
kunnen in nader overleg samen met vertegenwoordigers van Oost-Indonesië en
Borneo worden opgelost. Belangrijk is ook dat hij het voorgestelde directoraat voor
de binnenlandse veiligheid aanvaardt. Met het denkbeeld om een dergelijk lichaam,
ressorterende onder de interimregering, op te
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richten, kunnen zij zich verenigen. Hij merkt echter terecht op dat onze eigen
voorstellen in dit opzicht een nadere bespreking vergen. Hij maakt de opmerking,
dat er alleen in gezegd wordt, dat daarin ‘een aantal civiele en militaire autoriteiten
van Nederlandse en Indonesische zijde zitting behoren te nemen’, terwijl in de
volgende alinea de mogelijkheid wordt geopend (gesproken wordt van ‘kan’) dat zal
worden voortgebouwd op het in de voorafgaande paragraaf van onze voorstellen
voor de bezette gebieden gedane voorstel een gemeenschappelijke gendarmerie te
vormen. Het is volkomen juist, dat hij zich hier vasthaakt aan het woordje ‘kan’. In
ons voorstel is het nergens dwingend voorgeschreven. Hij stelt er echter uitdrukkelijk
bij vast, dat de handhaving van orde en rust in het republikeinse gebied bij uitstek
als de taak van de republiek moet worden beschouwd. Ik geloof, dat niemand geneigd
is om deze uitspraak tegen te spreken. Hij wijst dus samenwerking in federaal verband
niet af, maar eist de erkenning van de eigen verantwoordelijkheid terzake van de
toekomstige deelgenoten van de federatie.
Het is volkomen duidelijk, dat dit een niet onbelangrijke stap is, al geef ik
ogenblikkelijk toe dat wij er hiermee nog niet zijn. Merkwaardig is echter dat Sjahrir
deze brief geschreven heeft op delegatiepapier, maar dat ik op goede gronden moet
aannemen dat geen van de leden van de delegatie als zodanig van deze brief heeft
kennis genomen. Deze brief is in de nacht van Zondag op Maandag tot stand gekomen.
Welke krachten aanleiding hebben gegeven tot deze wijziging van inzicht, weet ik
niet precies, al heb ik wel een vermoeden. Aan een kant weet ik, dat Mitcheson en
Lambert gisteravond bij Sjahrir hebben gegeten, verder weet ik dat ook van andere
zijde nog enige invloed te dier zake is uitgeoefend. Hoofdzaak is echter, dat ik
vermoed, dat Sjahrir dit beschouwt als een middel in het proces om stap voor stap
tot het einddoel te komen en te kijken hoe het binnenland hier weer op zal reageren.
Want, direct bij de tekst van deze brief aansluitend, is ook belangrijk de mededeling
van Sanders dat Sjahrir besloten heeft om niet vandaag naar Djocja te gaan, maar
zijn reis uit te stellen, hetzij tot morgen, hetzij tot overmorgen, ten einde de reacties,
zoals hij dat noemde, in het algemeen en in het bijzonder in het binnenland, eens af
te wachten. Hij rekent dus blijkbaar toch op publicatie van deze brief.
Tot op zekere hoogte is ook het slot van zijn brief wel merkwaardig. Hij wijst er
op dat over verschillende onderwerpen, voorkomende in de voorstellen van de
commissie-generaal, nader overleg
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noodzakelijk is en dat dit overleg het beste geschieden kan in de op korte termijn in
te stellen interimregering. Dit is dus een gedachtengang, die volkomen aansluit bij
die van Jonkman in het telegram CG 811.. Dan komt er de opmerking, dat de nieuw
te vormen federale organen aan de interimregering, onder welke zij ressorteren, hun
bevoegdheid ontlenen. Daaraan knoopt dan Sjahrir de opmerking vast, dat dat nader
overleg over de samenstelling en de omvang van de bevoegheden der organen ook
bij voorkeur in het kader van de interimregering dient te geschieden. Ik herinner mij
dat dat een motivering is, die ik aanvankelijk ook in mijn ontwerp van de brief van
21 Juni had staan, doch die bij de andere heren bestrijding vond; in het bijzonder
Van Mook zag daarin een poging om de discussie op de lange baan te schuiven en
bestreed dit op deze grond2..
Sanders vertelde mij vanmorgen, dat juist dit punt bij de republiek wel van
betekenis is. Zij willen aan het spel van de delegaties, dat naar buiten toe het effect
heeft van wederzijdse concessies, nu liever een einde maken, ook om van dat effect
af te zijn. Dat is een redenering, waar ik het tot op zekere hoogte wel mee eens ben.
Zoals al eerder gezegd, zou dit een geschikt einde voor de activiteit van de
commissie-generaal als zodanig met zich meebrengen.
Ik ging na enige tijd met deze brief naar Van Mook om verder met hem te spreken
over de stand van zaken, zoals die hierdoor was geworden. Hij was pas om over half
tien bij de hand en had inderdaad dezelfde indruk als ik, nl. dat deze brief weer een
stap verder is, maar nog geenszins het eindresultaat betekent en dat het bovendien
niet het van de republikeinse regering gevraagde antwoord is, maar een antwoord
van de delegatie, waarop deze het fiat van Djocja nog niet heeft. Wij waren het er
over eens, dat onze stap vanmorgen zou moeten worden gedaan. Ik vertelde hem,
dat Sanders dit vanmorgen aan de heren ook al had aangekondigd en gezegd, dat
deze stap onvermijdelijk was. Dat had echter het tegendeel van schrik veroorzaakt.
Boediardjo zei zelfs: ‘Laat deze stap vooral niet te zacht zijn’. Het bleek dus dat Van
Mook met zijn diagnose, dat deze stap geen gezichtsverlies zou kunnen betekenen,
het bij het rechte eind had. In verband met deze opmerking van Boediardjo had ik
er ook helemaal geen spijt van de term wezenlijke inhoud te hebben geschrapt.
Van Mook had van morgen vroeg ook al van een paar rapporteurs, die de
republikeinse vergaderingen bijwonen, via derden een
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indruk gekregen over hetgeen was gebeurd. Het spektakel was gisteren eigenlijk
ontstaan door Sjarifoedin, die de opmerking had gemaakt dat men met dit gezanik
moest ophouden en dat, indien men bereid was om met de Nederlanders samen te
werken, deze voorstellen moest aanvaarden. De oppositie had toen weer de kop
opgestoken en uit deze opmerking geconcludeerd dat diegenen, die voorzichtig
manoeuvreerden en stap voor stap de weg afwandelen, blijkbaar toch ook in hun
achterhoofd hebben om deze voorstellen geheel te aanvaarden. Daardoor was de
oppositie weer op de kast geraakt en had men geen beslissing durven nemen, doch
besloten om de zaak naar Djocja te verwijzen. Men had geprobeerd Sjahrir
ogenblikkelijk te pressen om mee te gaan, maar dat had deze pertinent geweigerd.
Dit klopt dus niet onaardig met hetgeen ik heb gehoord1., alleen dit is wat meer
gedetailleerd, omdat deze rapporteurs natuurlijk meer loslaten dan Sjahrir en
Boediardjo.
Daarna hebben wij om elf uur vergaderd over de vaststelling van de termijn2.. Met
het oog op de daarna te nemen maatregelen is besloten dat Van Mook, overeenkomstig
de opdracht van de regering, termijnen zou stellen en wel dat wij, hetzij Vrijdag,
hetzij Zaterdag, al naar de loop van het gesprek, een antwoord zullen verlangen en
dan tegelijk de afkondiging door de republiek zullen vragen van het staken van alle
vijandelijkheden en van alle voorbereidingen daartoe, inclusief aanlegging van
versterkingen, uitvoering van vernielingen, enz., terwijl wij enerzijds een week daarna
de uitwerking van dit bevel wensen te constateren en anderzijds op datzelfde moment
met de schepping van de toegezegde organen willen beginnen.
In deze vergadering vertelde Abdulkadir nog weer, dat de berichten uit
republikeinse kring hoe langer hoe verwarder worden. Nu was er de mededeling, dat
de Masjoemi in twee stukken uiteen zou vallen, waarvan de ene een
sociaal-conservatieve groepering en de andere een meer godsdienstige zou zijn. De
P.N.I. zou dan de grootste partij worden, dit Kabinet aftreden en aan de P.N.I. de
vorming van een nieuw Kabinet worden opgedragen. Sjahrir zou dan de positie van
voorzitter van het K.N.I.P. aangeboden krijgen.
Mocht dit alles op waarheid berusten, dan ziet het er betrekkelijk somber uit en
zou ik Sjahrir gelijk geven, als hij maar helemaal niet
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naar Djocja terugkeert. Ook voor onze kansen op een bevredigend resultaat acht ik
dit verhaal ongunstig. Immers, de P.N.I. is beslist tegen. Dit is ook weer in de
vergadering van gisteren gebleken, waar Gani regelrecht bij de oppositie hoorde.
Verder vertelde Van Mook, dat volgens de berichten de mededelingen van Goedhart
op de Sobsi een zeer gunstige uitwerking hebben gehad. Goedhart heeft hen nl., zoals
hem door het partijbestuur is opgedragen, medegedeeld dat de gang van zaken, zoals
de republiek die thans forceert, ten gevolge zou hebben dat de Nederlandse socialisten
uit de regering worden gedrongen en dat het dan volstrekt zeker is, dat er een
conservatief tot militair optreden geneigd bewind voor in de plaats komt. Dit is
natuurlijk hetzelfde betoog als ik vroeger al meer dan één keer tegen Sjahrir heb
afgestoken, maar het maakt des te meer indruk, indien dit nu regelrecht door een
afgezant van partij tot partij wordt gezegd en men er geen onderhandelingsmanoeuvre
van de voorzitter van de commissie-generaal in behoeft te zien. Trouwens ook de
brief, die Frans Goedhart bij zich heeft van het partijbestuur en die gericht is tot de
Partai Socialis, de Partai Boeroeh en de Pesindo, lijkt mij uitstekend en in de huidige
situatie uitermate doeltreffend1.. Ik vond het prettig van Van Mook te horen, dat onze
vriend Goedhart uitstekend werk doet.
Om ongeveer één uur belde Van Mook mij op met de mededeling dat hij bij Sjahrir
thuis was geweest en hem de aide-mémoire had overhandigd en ook over het moment
van het antwoord had gesproken2.. Sjahrir meende, dat het antwoord er Donderdag
al wel kon zijn, maar men had het vastgesteld op Vrijdag. Dat lijkt mij uitermate
geschikt, omdat wij dan het antwoord Vrijdagavond ogenblikkelijk naar Den Haag
kunnen seinen en men daar kan vaststellen of men dit bevredigend acht, ja of neen.
Met het oog op eventueel te voeren besprekingen of te verlenen opdrachten is dit
uiterst nuttig. Van Mook had ook nog weer eens de indruk, dat
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Sjahrir zeker zijn best zal doen om dit geval in veilige haven te krijgen en dat hij nu
morgen, dus Dinsdag, naar Djocja gaat. Ik moet dat nog zien, hij heeft tot
Dinsdagmiddag half vier de tijd en er kan voor die tijd nog van alles gebeuren. Aan
dat laatste zijn wij nu langzamerhand wel gewend. Toen ik in '37 in China was, had
Frans Bourdrez ten aanzien van de Chinese wereld de geijkte uitdrukking: ‘Alles is
hier toch altijd anders’. Dat betekende, dat alles precies tegen je verwachtingen in
draait. Ook in dit opzicht meen ik te kunnen zeggen, dat wij hier in Indonesië in het
Verre Oosten zijn.

19.00 uur
Vanmiddag om kwart voor vijf kwam Mitcheson min of meer upset bij mij. Hij zocht
eigenlijk Sanders en dacht die hier te vinden. Hij had Boediardjo bij zich gehad met
de Nederlandse tekst van de aide-mémoire en die had blijkbaar ook een onthutst
gezicht getrokken en gezegd, dat Sjahrir hem nu vanavond waarschijnlijk om advies
zou vragen wat in dit geval te doen. Hij begreep er niet veel van, er was toch een
briefwisseling tussen Sjahrir en mij gaande en nu was dit er dwars tussen door
gekomen. Ik kreeg van hem de bevestiging van hetgeen ik vermoedde, nl. dat hij
Sjahrir gisteravond tot het schrijven van deze brief heeft overgehaald. Hij zei tegen
mij, dat hij in de laatste dagen telkens tegen hem had zitten duwen en gisteren ook
nog weer had gesproken zo in deze stijl van: ‘Je moet nu tonen wat je waard bent
als leider van Indonesia en de moed hebben om zelfstandig te handelen’. Dat had
naar zijn mening succes gehad en nu vond hij het kennelijk vervelend, dat dit geval
er dwars tussendoor was gekomen. Ik heb hem uitgelegd, dat dit een woord van
regering tot regering was. Hij vroeg mij of dit een soort ultimatum was. Toen heb ik
hem, wat de inhoud van het stuk betreft, gerustgesteld en er bij gezegd, dat Van
Mook er natuurlijk mondeling aan heeft toegevoegd, dat ‘if the republican government
doesn't accept, a serious situation will exist’. Verder heb ik hem met nadruk gevraagd
om gevolg te geven aan het denkbeeld, dat hij tegen mij zelf had geuit, nl. op dit
ogenblik met Sjahrir over deze geschiedenis niet te spreken. Dat lijkt mij inderdaad
juist, hij kan er nu beter met zijn vingers uitblijven, want anders ben ik bang dat hij
de druk vermindert.
Er is nog één punt in deze zaak, dat ik niet begrijp. Deze stap van Boediardjo bij
Mitcheson is in strijd met het feit, dat hij tegen
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Sanders zegt: ‘Laat deze stap in ieder geval niet te zacht zijn’1.. Weer iets, dat niet
klopt en dat mij tegenover deze republikeinse lieden een beetje een glibberig gevoel
geeft. Ik heb Sanders vanmiddag nog niet gesproken en kan dus op het ogenblik deze
tegenstrijdigheid niet anders dan signaleren.

Vrijdag 21 Juni 1947, 12.30 uur
De laatste dagen gebeurde er niet veel en liet ik deze verslagen rusten.
Sanders heeft Boediardjo over bovenstaande tegenstrijdigheid onderhouden.
Boediardjo had als verontschuldiging, dat hij deze stap zelf had gedaan, dat hij uiterst
vermoeid was geweest, in de knoop had gezeten en toen steun had gezocht bij
Mitcheson. Sanders heeft hem toen meegenomen naar Mitcheson en heeft hem daar
laten vertellen, dat zij deze stap van de Nederlandse regering toch wel begrepen. Zelf
heeft hij er aan toegevoegd, dat Sjahrir overtuigd was daarin een zekere steun te
vinden tegenover de oppositie.
Uit dit gesprek kwam echter weer een andere tegenstrijdigheid naar voren. Sjahrir
zou hebben gezegd, dat het onderhoud met Van Mook en Koets niet erg prettig was
geweest. Van Mook zou zo iets hebben laten doorschemeren, dat het technisch een
kleine kunst zou zijn geweest om in de afgelopen maanden de republiek onder de
voet te lopen, maar dat hij daar nog altijd bezwaren tegen had. Wel had hij aan het
eind gezegd dat het voor hem ook een klap zou zijn, indien hij het niet langs de weg
van onderhandelingen zou kunnen klaar krijgen, maar volgens Boediardjo zou het
geheel toch geen prettige indruk hebben gemaakt. Over Koets zou Sjahrir de
opmerking hebben gemaakt, dat hij veranderd was en nu ook een gezicht zou hebben
getrokken als van een gewone warlord. De volgende dag hoorde mijn vrouw van
Resink eenzelfde soort verhaal in wat andere termen, wat meer passend bij de
emotionele natuur van onze vriend Resink. Ik heb toen geprobeerd dit zaakje te
verifiëren bij Koets. Koets was ten hoogste verbaasd en zei dat, naar zijn overtuiging,
Van Mook eigenlijk rijkelijk gemoedelijk was geweest. Zelf had hij niet meer beweerd
dan dat de zaak nu in een beslissend stadium was gekomen en de republiek een
definitieve keuze moest maken. Ik kan mij best voorstellen, dat Koets dat alle-
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maal nogal zachtzinnig vond, maar dat tegelijk Sjahrir in een dergelijke uitlating
toch wel iets geproefd heeft van het ultimatieve karakter van het hele gebaar.
Dinsdagmiddag om half vier is Sjahrir, zoals hij aan Van Mook had gezegd, naar
Djocja vertrokken, 's Morgens hadden wij eerst bezoek van de Internationale
Suikercommissie, bestaande uit de heren Laurence Meijers, Varkevisser en Van Lier.
Het was volkomen duidelijk, dat er tussen de Amerikaan en de beide andere heren
een zeker verschil in appreciatie van de republiek bestond. De heer Meijers was nogal
onder de indruk van het feit, dat de zeven fabrieken, die hij had gezien, er behoorlijk
uit zagen. De heer Varkevisser vond het toen nodig op te merken, dat de republikeinen
dan ook een veel te grote bezetting hadden, niets produceerden en al deze mensen
aan het poetsen zetten. Deze gedachtenwisseling tussen Varkevisser en Meijers ten
aanhore van de commissie-generaal is een duidelijk beeld van de stemming. In de
loop van deze discussie heb ik toen laten voelen en vrij duidelijk gezegd zelfs, dat
naar mijn overtuiging een groot deel van de werkgevers de sociale problemen in dit
land nog niet voldoende in de gaten hebben en teveel geloven dat zij de strijd, die in
Europa heeft gespeeld en nu in Amerika zijn hoogtepunt bereikt, hier ontlopen. Het
leek mij nl. onjuist deze Amerikaanse rapporteur het gevoel te geven, dat heel
Nederland op een politiek reactionair standpunt staat. Erg veel wijzer werden wij
niet. Het belangwekkendste punt was dat, behalve de 200 000 ton, die voor export
beschikbaar was, de heer Meijers er ook nog 89 000 ton had uitgepeuterd, die de
republiek had achter gehouden en wilde exporteren voor speciale doeleinden. Dat
zou nl. suiker zijn, die afkomstig is van Indonesische en Chinese fabrieken.
Varkevisser merkte terecht op dat dit een niet helemaal fatsoenlijke truc is, omdat
men de binnenlandse consumptie dan uitsluitend ontleent aan de Westerse bedrijven.
's Middags hadden wij om vijf uur een zeer vertrouwelijk gesprek met Van Mook
over de maatregelen, die moeten worden genomen, indien de zaak niet op
vredelievende wijze kan worden beslist1.. Het was wel grappig om te zien, hoe in een
kleine memo over deze materie van de hand van generaal Spoor deze de
beslissingsbevoegdheid over het al of niet bevredigend zijn van het antwoord volledig
in handen van Van Mook had gelegd en geen ruimte had
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gelaten dat de Nederlandse regering nog mee zou hebben te beslissen. Toen ik daarop
wees, werd het natuurlijk niet geaccepteerd. Mijn bedoeling was althans nog één
zekering op de hier aanwezige uiterst gevaarlijke lading intact te houden.
Die avond at Frans Goedhart een boterham bij ons. Sanders woonde het grootste
deel van deze bespreking ook bij. Ik heb hem er in de eerste plaats op gewezen, dat
het niet zo erg verstandig is om rond te kraaien dat hij bij Sjahrir logeert, in de eerste
plaats, omdat het niet waar is en hij in een ander, door de republiek ter beschikking
gesteld huis, onderdak heeft gevonden, en in de tweede plaats, omdat dat politiek
hier in Nederlandse kring zijn positie verzwakt, juist in deze critieke dagen. Hij deed
vrij uitvoerig verslag over de contacten, die hij had gehad in een vergadering met de
afdelingsbesturen van Batavia van de Partai Boeroeh en de Pesindo. In het algemeen
was de stemming wel fel, maar hij had de indruk dat zijn betoog toch niet zonder
vruchten was gebleven. Ik vrees, dat de brief van de Partij van de Arbeid1. te laat is
aangekomen. Het is een brief, die een sterkere indruk maakt dan de resolutie, maar
hij is in de Indonesische pers niet voor vandaag behoorlijk gepubliceerd en heeft dus
eigenlijk vrijwel geen uitwerking kunnen hebben. Gisteren is er nog overhaast een
niet al te best uittreksel van in Batavia, naar ik meen door Merdeka, gepubliceerd,
maar dat zegt natuurlijk niets. Het is voor mij de vraag of deze brief in Djocja vandaag
al bekend is.
Gisteravond had ik Sluyser aan de telefoon, die vroeg of er nieuws was, hetgeen
ik radicaal kon ontkennen. Ik kon met een eerlijk gemoed zeggen, dat ik evenveel
wist als hij, die mij vertelde dat men in Nederland bij de publicatie van de brief
daaruit enkele tirades had weggelaten, die men wat onvoorzichtig vond, b.v. waar
gezegd wordt dat in de gegeven politieke verhoudingen in Nederland het standpunt
van de republiek de politiek van de Partij van de Arbeid de nek dreigt te breken. Ik
begrijp eigenlijk niet waarom men dat zo onvoorzichtig vindt, want in mijn ogen is
het een waarheid als een koe. Tegenover de republiek is het in ieder geval een
duidelijke waarschuwing, dat ze door voort te gaan op de weg van 7 Juni haar sterkste
politieke steunpunt in Nederland zal verliezen.
Het rumoer rondom de aide-mémoire is als het kan nog erger dan bij de discussie
over Linggadjati zelf. Men heeft in de republiek de ongelukkige methode om niet
alleen een parlement te raadplegen,
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maar Jan en alleman, inclusief de besturen van de talloze politieke partijen. Het meest
verontrustende van alle berichten is intussen dat de hele linkervleugel, waarop het
Kabinet-Sjahrir in sterke mate steunt en die een meerderheid in het KNIP heeft, thans
tegen de concessie-politiek van Sjahrir zou zijn. Indien dat waar is, dan is de val van
zijn Kabinet onvermijdelijk. Dat verder gisteren de P.N.I. een door Gani ondertekend
sterk afwijzend stuk heeft gepubliceerd, verwondert mij geen cent. Wij wisten immers
al dat hij ook in de vergadering van j.l. Zondag bij Sjahrir thuis tot de scherpste
opposanten van iedere concessie behoorde. De P.N.I. weigert de positie van de
landvoogd in de federale regering te aanvaarden, weigert haar betrekkingen met het
buitenland af te breken en weigert ook alles met betrekking tot de gemengde politie.
Gisteravond hoorde ik verder, dat de Masjoemi zich enigszins op de vlakte hield en
misschien toch niet zou spelen in de richtingvan een Kabinetscrisis.
In het telegram ZG 251., dat Van Mook gisteren van Jonkman kreeg, blijkt omtrent
dit laatste in Den Haag een ander inzicht te bestaan. Daar meent men, dat in de
republiek de scherpste tegenstellingen daarin bestaan, dat enerzijds de linkervleugel
onder communistische leiding Nederlandse inmenging wil buitensluiten, terwijl
anderzijds Moslims en nationale groeperingen onze ondersteuning behoeven om in
de rechtsstaat de hun toekomende plaats te verwerven. Dit is duidelijk de
gedachtengang van een antisocialist. Ten eerste is het de grote vraag of het juist is,
dat de linkervleugel thans onder communistische leiding staat, waarbij dan verder
nog valt op te merken dat tot heden toe de P.K.I. de Linggadjatipolitiek altijd heeft
ondersteund, maar wanneer hier bovendien gesproken wordt over de nationale
groeperingen, waartoe de P.N.I. in de eerste plaats moet worden gerekend, als die,
welke de Nederlandse politiek zouden schragen, dan is Jonkman er volkomen naast.
Nu kan men vermoeden, dat de P.N.I. slechts handelt uit overwegingen, die gericht
zijn tegen het Kabinet-Sjahrir, maar het wil mij voorkomen dat dit een gevaarlijke
speculatie is en dat, indien Sjahrir verdwijnt, na hetgeen er in de laatste dagen is
gebeurd, het vrijwel uitgesloten is dat er thans een ommezwaai in de richting van
coöperatie zou komen, die dan n.b. door Gani met de Masjoemi zou moeten worden
gedragen, zoals Jonkman het voorstelt. Dit lijkt mij politieke nonsens.
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Gistermiddag had ik plotseling nog een belangrijk bezoek. Setyadjit was nl. die
morgen om elf uur op Kemajoran aangekomen van zijn reis naar Praag, waarheen
hij indertijd tegelijk met ons via Nederland was vertrokken1.. Sanders had hem ontdekt
en direct voor den draad gehaald en zijn plan gewijzigd om niet vandaag naar Djocja
te gaan, maar nog diezelfde dag om half vier, ten einde nog te kunnen deelnemen
aan de staart van de discussies. Het lukte om binnen een paar uur een extra trein voor
hem te krijgen - bij de republiek is er dus blijkbaar ook nog wel wat mogelijk - en
Sanders zorgde er voor dat hij bij de grenscontrole in Krandji zo snel mogelijk door
kon. Deze man heeft gesproken met Vorrink, Logemann en Joekes en het zou wel
eens kunnen zijn, dat zijn indrukken van deze gesprekken belangrijker zijn dan de
brief van de Partij van de Arbeid, die te laat is gepubliceerd2..
Ook Setyadjit zoekt beslist naar een oplossing. Wij hebben hem voor zijn studie
in de trein de inmiddels gepubliceerde stukken ter hand gesteld en Sanders heeft
daarbij een uiteenzetting gegeven van de brieven van Sjahrir en in het bijzonder van
de ontwikkeling, die er zat in de gedachten over de gemeenschappelijke gendarmerie.
Ook Setyadjit was tot de conclusie gekomen dat dit het struikelblok bij uitstek zou
zijn, naar hij meende nog sterker dan de positie van de landvoogd in de
overgangsperiode. Toch meende Setyadjit dat men uit moest gaan van het feit, dat
de federale regering, wil zij werkelijk regering zijn, zal moeten beschikken over een
machtsapparaat, d.w.z. op zijn minst over politie, die in alle deelstaten zou kunnen
worden gebruikt naar behoefte, welke behoefte zou dienen te worden vastgesteld
door de federale regering, zulks in overleg met de regering van de negara's en wel
onder erkenning van het feit, dat de primaire taak voor de handhaving van de
veiligheid en orde berust bij de afzonderlijke deelstaten. Wij hebben er daarbij op
gewezen dat er ten slotte in onze nota inderdaad wel een opening zit, waarvan Sjahrir
in zijn brief van 23 Juni3. al een heel behoorlijk gebruik heeft gemaakt. Setyadjit
meende dat er langs deze lijn best een oplossing zou zijn te vinden en Sanders vertelde
dat in een lang gesprek met Koets de vorige avond deze toch ook bereid was geweest
dit standpunt in te nemen. Setyadjit weet dit en dat is misschien niet zonder betekenis.
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Ook verder was het gesprek met deze man uiterst pleizierig en ik kan niet anders
zeggen dan dat een dergelijke Indonesiër, die Nederland behoorlijk kent en ook wat
er verder in de wereld te koop is kan onderscheiden, een uiterst redelijk standpunt
inneemt. Op zichzelf was ook wel aardig de gedachte om door het N.V.V. een aantal
Indonesiërs te laten uitnodigen voor een tournee door Nederland om deze mensen
een idee te geven van wat Nederland eigenlijk betekent. Grappig was wel, dat hij
voorstelde om daarbij ook Boeng Tomo1. uit te nodigen, die hij in verdediging nam
tegenover onze verwonderde blikken met de mededeling dat deze man een zuivere
idealist is, zulks in tegenstelling tot figuren als Dr. Soekiman van de Masjoemi, die
hij als gewone baantjesgasten aftekende.
Vanmorgen had Aneta eerst het bericht, dat het Kabinet-Sjahrir was afgetreden. De
betekenis hiervan was mij op dat ogenblik nog niet al te duidelijk: hoogstens
betekende het, dat de weerstand tegen een coöperatie-politiek te groot was. Het kon
ook betekenen, dat het wegvallen van de steun van de sajap kiri (linkervleugel) voor
hem een voldoende aanleiding was. Aan de andere kant bleek er vanmorgen weer
uit de berichten, dat het met de sajap kiri toch niet zo eenvoudig is en dat er ook weer
tegenvoorstellen waren om de aangenomen resolutie in te trekken. Op zichzelf zagen
deze berichten er vrij onheilspellend uit.
Kort daarna kwam een mededeling, dat Soekarno de macht compleet had
overgenomen en dat hij het Kabinet-Sjahrir had verzocht om aan te blijven als z.g.
presidentieel Kabinet. Dat betekent dat Sjahrir geen rekening en verantwoording
schuldig is aan het KNIP, maar uitsluitend aan Soekarno. Men ziet hier dus een
herhaling van hetgeen zich in de zomer van 1946 heeft voorgedaan bij de kidnapping
van Sjahrir door de Tan Malakka-groep2.. Zou dit voor de tweede maal op dezelfde
wijze moeten worden uitgelegd, d.w.z. dat deze figuren, Soekarno en Sjahrir, samen
spelen? Dan zou dit moeten betekenen dat de magische figuur van Soekarno de
coöperatie politiek van Sjahrir moet dragen en als intermediair tussen deze politiek
en de daarvan afwijkende volkswil moet dienen. Een tele-
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gram van Swinton van gisteravond wees echter niet in deze richting, maar in die van
een eenvoudige afwijzing.
Verder was er vanmorgen om negen uur het bericht, dat Boediardjo per vliegtuig
vanmiddag om één uur op Kemajoran zou aankomen. Over die vliegtocht werd de
hele morgen gezanikt en het tijdstip van aankomst werd telkens veranderd. Ten slotte
kwam er na de middag een einde aan deze verhalen door de mededeling, dat het
vliegtuig in Djocja niet kon starten en dat het antwoord telegrafisch zou worden
overgebracht. Van Mook had een vergadering met de commissie-generaal
uitgeschreven tegen vijf uur, om over het antwoord, dat Boediardjo dan zou
overhandigen, te overleggen, maar ook die moest dus nu vervallen, omdat het avond
zou worden, eer wij het antwoord zouden hebben.
Nadat ik dus toch rustig een uurtje was gaan slapen, kreeg ik Van Wijnen aan de
telefoon met de mededeling, dat Aneta het antwoord inmiddels had gepubliceerd. Ik
had het nog niet gezien en hij las het mij voor. Menig punt er uit leek mij in
overeenstemming met gedachtengangen, die al eens eerder waren ontwikkeld en
daarom aanvaardbaar, maar dit verhaal struikelde volstrekt over de positie van de
vertegenwoordiger van de Kroon. Men aanvaardde hem als medelid van de federale
regering en eiste besluiten met algemene stemmen. Dit komt dus neer op de schrapping
van de beperkende bepaling in het antwoord van 7 Juni, dat de landvoogd alleen het
vetorecht heeft over zaken, die Nederlandse belangen raken. Het dwaze van de zaak
is dat de heren daaronder zetten, dat zij ook de brief aanvaarden van Sjahrir van 20
Juni. Daarin wordt de positie van de landvoogd conform onze voorstellen de iure en
formeel aanvaard, terwijl Sjahrir op 23 Juni onze zienswijze omtrent de betekenis
van het woord ‘formeel’ eveneens heeft aanvaard. In dit hele geval zit dus op zijn
minst een tegenstrijdigheid. Men zal die zo kunnen verklaren, dat men voor de gewone
bestuurstaak van de Federale Raad ons voorstel wil aanvaarden, maar voor alle
werkzaamheden, die betrekking hebben op de vorming van de toekomstige Verenigde
Staten van Indonesië, de dominerende plaats van Nederland in dit opzicht niet
aanvaardt. Nu door de voorstellen van de republiek een deel van de taak der delegaties
is overgebracht naar de Federale Raad, gaat dit probleem spelen en moet men dit
onderscheid beslist maken. Een optimistische uitlegging van dit antwoord van de
republiek zou dan zijn, dat zij het oog hebben gehad op de bevoegdheidsverdeling
bij de vorming van de federale organen en
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wij meer op het gewone bestuur. Deze beschouwingswijze zou er dan toe moeten
leiden, dat wij proberen door nader overleg deze beide gezichtspunten scherp tot
uitdrukking te brengen.
Intussen hoorde Sanders al gauw van Algadri, dat deze publicatie was achterhaald.
Met het oog op het effect er van in Nederland, telefoneerde ik met Aneta en hoorde
daar, dat men vanmorgen van Antara het antwoord had gekregen met de mededeling,
dat dit om half twee kon worden vrijgegeven. Dat is gebeurd, maar om half vier
kwam een volgende mededeling, die deze publicatie weer introk op grond van het
feit, dat er wijzigingen en toevoegingen in zouden worden aangebracht. De vraag,
waar wij nu voor zitten is, welke kant die uitgaan en welke de motivering is voor
deze veranderingen. Indien ik optimistisch ben, zou ik bijna geneigd zijn om te zeggen
dat de aankomst van Setyadjit nog enige invloed ten goede kan hebben uitgeoefend.
Het is echter de grote vraag of het een wijziging ten goede of ten kwade is.
Een afzonderlijk woord wil ik wijden aan de positie van de commissie-generaal in
het hele spel. Het is duidelijk, dat wij in CG 801. vrijwel aan de kant zijn gezet. Dat
blijkt op het ogenblik ook uit de telegramwisseling, die zich over de belangrijke
zaken al meer op Van Mook concentreert. Gisteravond ben ik toen na een gesprek
met Sanders nog even naar Van Mook gewandeld om eens te weten, hoe hij de positie
eigenlijk ziet. Hij had zich volgens Mitcheson tegen de Britse consul-generaal in die
zin uitgelaten, dat hij zeer ver reikende volmachten bezat en bovendien had Mitcheson
de indruk gekregen, dat, indien het antwoord niet volledig bevredigend was, het voor
hem vast stond dat er geslagen zou worden. Weliswaar schrijft CG 80 voor dat wij
zoveel mogelijk geraadpleegd moeten worden2., maar dat stelt op zichzelf natuurlijk
ook niets voor. Het gesprek van gisteravond met Van Mook was in zoverre
bevredigend, dat hij zelf stelde dat, indien wij het met ons drieën over de vraag of
het antwoord al of niet bevredigend is, oneens blijken te zijn, hij bereid is om het
dan aan de Nederlandse regering voor te leggen. Dat vind ik op zichzelf uiterst
belangrijk, want uit een telegram, dat Sanders vandaag van Samkalden kreeg, bleek
mij dat er in Nederland in onze partij nogal vrees bestaat voor een overrompelen-
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de beslissing van Van Mook en dat men de indruk heeft dat wij al te zeer onder zijn
invloed verkeren. Ik meen dat wij deze schijn moeten aanvaarden en onder geen
omstandigheid precies mededelen wat er hier gebeurt en is gebeurd. Door dit gesprek
van gisteravond heb ik, indien de republiek niet al te ongelukkig speelt, ten minste
de mogelijkheid om aan het verlangen van de partij te voldoen, dat in Nederland de
beslissing zal vallen. Een andere rol is ons niet meer vergund.
Mocht het tot een conflict komen, ten gevolge van een ondubbelzinnig onvoldoend
antwoord van de republiek, dan staat het voor mij wel vast dat er voor ons hier geen
taak meer is weggelegd en dat wij het verstandigste doen zo snel mogelijk naar
Nederland te verdwijnen voor nader overleg. Waarschijnlijk betekent dit het einde
van de commissie-generaal, maar ik heb er in het minst geen aardigheid in om nu te
gaan zitten zeuren over eventuele talten, die na afloop van de militaire operatie nog
aan ons zouden kunnen toevallen, zoals Van Poll zich dat eigenlijk voorstelt. Ik
vertrouw echter dat wij ook hem er wel van kunnen overtuigen, dat wij ten tijde van
militaire actie, zonder enige bevoegdheid op welk gebied dan ook, hier niet kunnen
blijven zitten.

2 uur 's nachts
Alvorens deze dag te besluiten, wil ik een enkele indruk van deze uiterst moeilijke
avond vastleggen.
Vanavond om negen uur kwam Algadri met het republikeinse antwoord op de
Nederlandse aide-mémoire1.. Het bleek dat, in vergelijking met de tekst van Aneta
van vanmiddag, wijzigingen waren aangebracht op een paar zeer belangrijke punten.
Ten aanzien van de vorming van de interimregering, was de brief van Sjahrir van 20
Juni ingetrokken en ook de radiorede niet meer vermeld. In de plaats daarvan werd
onder punt 4 begonnen met de mededeling, dat uit de rapporten van de republikeinse
delegatie bleek dat er een verheugende overeenstemming bestond inzake de opzet
van de interimregering. Daaruit zou men mogen concluderen, dat men het standpunt
van de republikeinse delegatie dus toch evalueerde en aanvaardde. Dan komt er
echter een aanduiding van de kernproblemen,
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zoals het genoemd wordt, en daaruit kan men niet anders concluderen dan dat
hoogstens een vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden in de
interimregering wordt aanvaard, maar over de vertegenwoordiger van de Kroon,
noch over zijn beslissingsbevoegdheden, wordt een woord gezegd. Nu weet ik wel
dat, vergeleken bij de tekst van vanmiddag, dat een vooruitgang kan schijnen te zijn,
omdat daarin gesproken werd over het lidmaatschap van de landvoogd en de
eenstemmigheid bij de besluitvorming, zodat hij practisch alleen maar een recht van
veto zou hebben. In de nieuwe formulering is alles open gelaten en wekt men de
onpleizierige suggestie dat zij in de eerste alinea onze voorstellen aanvaarden, doch
uit hetgeen er dan volgt zulks niet het geval blijkt te zijn. Wanneer zij dan in ditzelfde
punt 4 het nog nodig vinden om onder c te laten volgen dat op het republikeinse
gebied de de facto regering, zoals zij dat noemen, van de republiek het volledige
gezag uitoefent, dan wekt ook deze toevoeging heel duidelijk argwaan.
Over allerlei positieve punten, waarover in onze voorstellen duidelijk wordt
gesproken, wordt geen woord gezegd. Over de buitenlandse dienst geen enkel teken
van leven. Ten aanzien van de gemengde gendarmerie heeft de republiek het standpunt
van de brief van Sjahrir van 23 Juni practisch overgenomen, echter met een nog wat
duidelijker afwijzing er in van de gemengde gendarmerie als instrument van rust en
orde in het gebied van de republiek.
Zo waren wij al niet erg opgewekt, toen wij om ongeveer kwart over tien met een
inmiddels door Van Nieuwenhuyzen gemaakte Nederlandse vertaling van de
Indonesische tekst naar Van Mook togen voor de bespreking. Tot mijn stomme
verbazing vond ik daar een grote vergadering1., die kennelijk al geruime tijd bij elkaar
was en waar men zich de tijd van het wachten blijkbaar had gekort met gezellige
kout rondom een zekere hoeveelheid alcohol. Daar zaten natuurlijk Idenburg, Koets,
Verboeket, Ozinga, Soekawati, Max, Van Hoogstraten, Ursone, Abdulkadir, Enthoven,
De Villeneuve. Het was mij al spoedig duidelijk, dat het gezelschap voor een deel
bestond uit heren, die luidruchtiger waren dan normaal het geval is. De Villeneuve
was kennelijk onder de invloed en ook Idenburg was lang niet vrij. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik op dat ogenblik eenvoudig walgde van deze vergadering. Te bedenken,
dat men hier voor
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de ernstigste beslissing stond, die sedert een eeuw in de geschiedenis van Nederland
is genomen, in een vergadering, waarin de landvoogd de macht had om te beslissen
over oorlog of vrede.
De luidruchtigheid van de vergadering concentreerde zich ogenblikkelijk op mij.
Ik word duidelijk door het hele gezelschap op het ogenblik beschouwd als degene,
die hun politiek dwarsboomt. Het smerige stuk van de correspondent van de N.R.C.
in de krant van 19 Juni1. over de bespreking op Donderdagmiddag na onze aankomst
komt naar mijn stellige overtuiging uit de inner circle van het paleis Koningsplein.
De teneur van dit stuk was het demonstreren van een overwinning van Van Mook
over ondergetekende. Toen ik er dan ook vanavond terloops over kwam te spreken,
deed het vreemd aan te ontdekken dat de heer Scheffer beweerd had dit verhaal uit
de kring van de commissie-generaal te hebben gekregen. Zou dat waar zijn, dan kan
het alleen van Maassen komen. De stemming was vanavond weer precies dezelfde,
alleen wat luidruchtiger bij sommige lieden vanwege de drank. Iedereen had maar
één duidelijke, meestal niet uitgesproken, conclusie, dat op dit antwoord maar één
tegenantwoord paste, nl. een onmiddellijk bevel aan Spoor en Pinke tot het nemen
van actie. Gek was, dat dit laatste eigenlijk nooit werd gezegd. Er werd alleen
verklaard waarom dit antwoord volstrekt onaannemelijk was en geen enkele verdere
oplossing enig perspectief bood. Ik heb in het algemeen de tactiek toegepast om de
heren te laten praten en heb op een ogenblik gezegd, toen het mij werkelijk wat al
te gortig werd, dat wij na deze hele bespreking met z'n drieën, dus Van Mook, Van
Poll en ik, wel zouden zien tot een beslissing te komen over wat moest gebeuren.
Op zeker ogenblik probeerde Idenbvrrg Abdulkadir in het geweer te brengen, in
de hoop dat deze een zo grof mogelijk geschut op mij zou afvuren. Dat lukte
aanvankelijk, want Abdulkadir begon met de mededeling dat, indien de Nederlandse
regering op dit antwoord zou ingaan, hij zijn functie zou neerleggen. Ik viel daar
toen direct overheen met de opmerking, dat ik misschien hetzelfde zou kunnen zeggen
in het omgekeerde geval, maar dat ik het onjuist vond om in een discussie als deze
met ons mandaat te zwaaien. Abdulkadir begreep deze redenering en zette toen een
veel verstandiger betoog op over het effect van een toegeven van Nederland aan het
proces, dat in
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Djocja aan de gang is, op alle constructieve elementen. Dit leek mij een steekhoudend
betoog, waar ik nog meer waarde aan hechtte dan aan de mededeling van Soekawati,
die de nadruk legde op het volstrekt onhoudbaar worden van de toestand in
Oost-Indonesië, wanneer wij Djocja, en dus in dit geval dan de recalcitrante
elementen, ook maar een vinger verder toegeven. Voor mij hadden deze betogen
belangrijk meer betekenis dan het gezwets van De Villeneuve en Idenburg. Van
Hoogstraten was ook luidruchtig, maar deze man heeft de eigenaardigheid dat hij
zelfs onder die omstandigheden altijd nog verstandige dingen zegt. Dat was ook
vanavond het geval, toen hij opmerkte dat de Nederlandse gemeenschap een verder
volgen van Djocja op deze weg, nu zij Sjahrir, die altijd onze exponent van de
redelijkheid is geweest, aan de kant hadden gezet, niet meer zou begrijpen. Ik geloof
ook inderdaad, dat dit juist is. Ik deed nog een poging om uiteen te zetten, dat er een
kans was, dat men het zo moest begrijpen, dat Soekarno en Sjahrir samen speelden
om het cooperatieve element tegen de enorme druk in nog zoveel mogelijk te redden.
Ik moet echter toegeven, dat de manipulatie met het antwoord eigenlijk weinig
positieve grond laat voor deze veronderstelling.
Op een gegeven ogenblik raakte het gezelschap toch uitgepraat, kwamen er weinig
nieuwe argumenten meer boven tafel en verdwenen de heren met de mededeling,
dat men morgenochtend om half acht verder door zou gaan en dat om acht uur Spoor
en Pinke waren uitgenodigd. Toen bleven Van Poll, Van Mook en ik achter en hebben
wij de zaak nog eens rustig bekeken. Wij zijn gemeenschappelijk tot de conclusie
gekomen dat er in dit antwoord weinig waarachtigs aanwezig is, dat de republiek
verzuimd heeft over allerlei punten, waarover wij in alle duidelijkheid het een en
ander hebben gesteld, iets te zeggen en dat zij dus eigenlijk op een duidelijk stuk
slechts een onduidelijk antwoord heeft geproduceerd, dat er op het eerste gezicht
heel aardig uitziet. Voor mij was echter het probleem hoe het zo gedraaid kon worden,
dat een beslissing ten slotte aan de Nederlandse regering zou toekomen.
Met het oog op de mogelijke termijnen voor militaire operatie, moest er helaas op
de 28e, liefst voor de middag, een beslissing zijn gevallen, wilde men niet genoodzaakt
worden de actie een paar weken uit te stellen. Dit laatste heeft natuurlijk vrij grote
bezwaren, omdat er dan tijd voor agitatie, voor vernieling enz., zal zijn. Ik heb echter
zo geleidelijkaan in het gesprek met ons drieën duidelijk
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laten voelen, dat het voor mij onaanvaardbaar was om op deze basis een beslissing
te nemen, hoezeer ik ook door het antwoord van de republiek was teleurgesteld. Van
Mook heeft dit blijkbaar uitstekend begrepen en het is voor de tweede keer1. dat hij
het niet op een breuk met mij laat aankomen en uit eigen beweging gevolg geeft aan
datgene, waarvan hij geredelijk kan aannemen dat ik dit verlang. Hij ging er mee
accoord om een telegram op te stellen en nog vannacht aan Den Haag te seinen.
In dit telegram2., dat hij zelf ging redigeren, gaf hij een uitstekende analyse van
het antwoord. Voor mij was echter het belangrijke dat het uitmondde in de mededeling
aan de regering, dat, tenzij het Kabinet anders besliste, hij uitvoering zou geven aan
de inhoud van zijn tweede opdracht. Voor deze beslissing werd dan medegedeeld,
dat die morgen zou moeten vallen. Ten einde de zaak technisch goed voor elkaar te
krijgen, werd Zijp van de codekamer er bij gehaald en werd er een
waarschuwingstelegram3. opgemaakt met de mededeling, dat het Nederlandse Kabinet
omstreeks middernacht een uitermate belangrijk telegram zou krijgen en dat wij
verzochten dat het antwoord vóór Zaterdagmorgen zes uur Amsterdamse tijd zou
worden geseind. Hiermee had ik mijn zin en komt de verantwoordelijkheid te liggen,
waar die m.i. thuis hoort. Immers, indien het tot militair optreden komt, zal de
Nederlandse regering in Nederland de schok moeten opvangen en dan moet zij de
wapens ter beschikking hebben, die zij zelf noodzakelijk acht; wij mogen haar die
dan niet uit de handen hebben geslagen. Het is mij uit de vergadering van vanavond
duidelijk geworden, dat men dit aan het gezelschap alhier beslist niet kan overlaten
en dat, op Van Mook en Koets na, deze hoge ambtenaren en adviseurs politieke
onbenullen zijn, die tegenover de Nederlandse politiek een volstrekt ontoereikende
instelling hebben en zich verschuilen achter een soort minachting voor de politiek.
Dat bleek mij later ook nog weer in een gesprek met Van Mook, toen zelfs deze de
opmerking maakte, dat toch ook de brief van de P.v.d.A.4. aan de republikeinse
socialistische partij meer op het belang van de partij dan op het heil van dit land was
gericht. Ik heb hem daarover nogal fel aangevallen en gezegd, dat in deze brief alleen
wordt gesproken over het gevaar dat de republiek, niet
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de partij, maar de politiek van de partij, die het enige waarachtige steunpunt van de
republiek in Nederland is, de nek dreigt te breken. Natuurlijk staat daar tegenover
dat men in Nederland de stemming hier ter plaatse minder goed kan peilen dan in
het paleis, maar aan de andere kant, met onze telegrafisch overgebrachte indruk over
de betekenis van dit antwoord en de interpretatie van de ontwikkeling in Djocja,
moet het toch duidelijk zijn aan de regering, dat wij deze zaak zeer bedenkelijk inzien.
Toch laat ik nog ruimte voor de gedachte, dat de internationale druk de regering in
Den Haag tot een zeker uitstel zal nopen.

Zaterdag 28 Juni 1947, 20.45 uur
Na een uiterst spannende nacht, die ik besloot met het dicteren van het bovenstaande,
was er vanmorgen om half acht een vergadering met dezelfde kring van gisteravond,
waarin Van Mook aan de heren mededeling deed van het telegram, dat gisteravond
was verzonden. De reactie van deze club was uitermate merkwaardig. Nadat er
gisteren in deze vergadering duidelijk naar voren was gekomen, dat het alleen nog
maar kon uitlopen op een beslissing hier ter plaatse, en b.v. De Villeneuve had gezegd
dat het bezwaarlijk was om de beslissing thans aan de Nederlandse regering over te
laten, omdat deze zonder de volledige background, waarover wij hier beschikken,
moeilijk een gefundeerde beslissing kan nemen, was het wel wonderlijk om deze
zelfde spreker vanmorgen de grote wijsheid te horen verkondigen van het besluit,
dat wij gisteravond hadden genomen. De hele vergadering was het er mee eens, met
dezelfde zekerheid als waarmee ze gisteravond het omgekeerde had beweerd. Hoewel
vanmorgen de club nuchter en uitgeslapen was, vond ik het eigenlijk in samenhang
met de vorige avond minstens even walglijk. Mijn laatste respect voor dit stel lieden,
uitgezonderd Koets, is rondom de nacht van gisteren grondig verdwenen. Dit is een
stel jabroers, op wier oordeel ik eigenlijk helemaal geen prijs meer stel. Ik wil hier
voor Koets een zeer nadrukkelijke uitzondering maken; dit is de enige werkelijk
zelfstandige geest, die ik rondom Van Mook zie en die daar ook voor uit komt. In
de notulen van die vergadering van gisteravond, die Just de Visser mij juist onder
mijn neus heeft geduwd, komt op geen enkele manier naar voren welke de atmosfeer
in die vergadering is geweest. Hij heeft er terecht alle scherpe kanten aan ontnomen.
Mijn uitval tegen Idenburg, dat ik zijn wijze van
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probleemstelling en discussie niet langer aanvaarden kon, liet hij natuurlijk weg en
dat is wel goed ook, maar nu deze zelfde man vanmiddag verheugd te horen praten
over het feit, dat de zaak een andere wending heeft genomen, is voor mij volstrekt
onbegrijpelijk. Wat bezielt deze mensen eigenlijk? Zijn zij eenvoudig medeslachtoffers
van een soort massapsychose, ook al is deze massa nog zo klein? Ondergaan zij in
enigszins zachtere vormen een proces, zoals dat op een uiterst bedenkelijke manier
in Djocja geregeld aan de gang is? Het lijkt er in de laatste paar weken bedenkelijk
veel op.
In ieder geval trok om acht uur de hele familie met een opgewekt gezicht de deur
uit, met misschien nog het gevoel dat ze een belangrijke bijdrage tot de goede gang
van zaken hadden geleverd. Ik acht een aantal van hen op dit gebied eenvoudig tot
alles in staat.
Daarna kwamen Spoor en Pinke en heeft Van Mook ook aan hen een uiteenzetting
gegeven en een motivering van de tactiek. Die was ongeveer dezelfde als welke hij
hanteerde in de vorige vergadering, nl. dat niets bedenkelijker zou zijn dan indien
hij een opdracht zou geven tot militaire actie en dat achteraf uit Nederland een uiterst
weifelend geluid zou komen of de vraag waarom zij er niet in waren gekend. Het
was Van Mook bekend, dat er nog vierentwintig uur speling in het tijdschema zat en
dat hij zich dus de luxe van het vragen aan de regering had kunnen veroorloven.
Spoor begon aanvankelijk ook met een critische beschouwing van het antwoord van
Soekarno, geïllustreerd met allerlei kleine verhalen, o.a. dat op het ogenblik de nota,
zoals hij die in het gesprek Van Mook Spoor met Sjahrir-Sjarifoedin op Dinsdag na
Pinksteren aan Sjarifoedin heeft overhandigd1., als propagandamateriaal tegen onze
bedoelingen werd gebruikt. Dat is natuurlijk allemaal wel waar, maar Spoor ziet
daarbij toch over het hoofd dat men aan republikeinse zijde, niet helemaal zonder
reden, de Nederlanders in dit opzicht wantrouwt, in het bijzonder de militairen. De
zaak werd nog eens rustig overlegd en de politieke beschouwingen van Spoor maakten
verder geen punt van overweging meer uit. Er werd afgesproken dat het antwoord
van de Nederlandse regering zou worden afgewacht en, indien men tot actie mocht
besluiten, deze pas in de nacht van Maandag op Dinsdag zou plaats vinden.
Ik had echter gisteravond tegen Piet Sanders al gezegd, dat ik de

1.

Schermerhorn vermoedt dat deze nota de waarschuwing inhield dat het Nederlandse leger
tot maatregelen zou moeten overgaan, indien de bestandsschendingen geen einde mochten
nemen.
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kans op dat besluit buitengewoon gering achtte, omdat dit antwoord nog zoveel
opening liet dat de motivering van een zo ingrijpend besluit tegenover Engeland en
Amerika op basis van dit stuk niet zo eenvoudig was. Voor de republiek zaten er
allerlei mogelijkheden in om te zeggen: ‘Maar waar praten jullie over, we hebben
toch gezegd dat we het eens zijn, d.w.z. jullie standpunt aanvaarden?’
Piet Sanders was na de eerste vergadering verdwenen en belde na enige tijd op met
de mededeling dat er bij Algadri een codetelegram uit Djocja was gekomen van
Boediardjo, waarin werd medegedeeld dat Soekarno had gezegd, dat de artikelen
1-5 van het antwoord zodanig moesten worden verstaan, dat zij staatsrechtelijke
verhoudingen bedoelden, die in Nederland niet tot de noodzakelijkheid van
grondwetswijziging zouden voeren. Boediardjo zou vanmorgen arriveren en aan Van
Mook het antwoord officieel overhandigen. Met Piet heb ik toen afgesproken, dat
hij de hele missie, inclusief Soewandi, Wibisono en Halim; regelrecht naar het paleis
zou brengen om het antwoord te overhandigen en er dan tegelijk deze nieuwe
interpretatie en de wijze, waarop die tot stand is gekomen, bij te vertellen. Zij waren
van plan om daarna bij ons te komen, maar het leek mij eenvoudiger om het in één
vergadering te doen. Ik telefoneerde Van Mook over deze gang van zaken, die het
er direct mee eens was dat het beste zou zijn wanneer Van Poll en ik er tegelijk maar
bij waren.
Dit was dus een nogal sensationele ontwikkeling. Trouwens na de lectuur van
Aneta van vanmorgen was het al wel duidelijk, dat er in Djocja iets bezig is zich te
voltrekken. Setyadjit schijnt er gisteren in te zijn geslaagd de linkervleugel in een
vergadering van 's morgens half tien tot 's middags half drie weer van de dwalingen
zijns weegs terug te brengen en de resolutie te laten inslikken. Vanavond hoorde ik
dat hierbij in de linkse groepering de communisten weerstand hebben geboden, maar
dat de Partai Boeroeh van Setyadjit en de Partai Socialis toch Setyadjit zijn gevolgd.
Op zichzelf vind ik deze scheiding der geesten in de linkervleugel niet verkeerd. Uit
dit feit ziet men weer eens de invloed van één behoorlijke, Westers denkende,
Indonesiër in een dergelijk krachtenspel. Ik hoop dat het ook in de toekomst lukken
zal om Setyadjit al meer naar boven te werken. Hij is een der beste cooperatieve
figuren. Sanders kan met voldoening terugzien op zijn poging om Setyadjit 24 uur
eerder naar Djocja te werken dan aanvankelijk in de bedoeling had gelegen.
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Alleen kan men zeggen, dat het uiterst jammer is dat hij niet drie of vier dagen eerder
is gekomen, dan zou beslist de hele misère met de sajap kiri zijn voorkomen en was
ook het aftreden van Sjahrir niet noodzakelijk geworden. Dan was ons zeer
waarschijnlijk dit mottige antwoord bespaard gebleven.
Dat is een feit, dat mij telkens weer opvalt in dit politieke krachtenspel van toch
niet zo geringe afmetingen, nl. tot welk een enorm percentage de toevalligheden van
persoonlijke aard een rol spelen. Ik kreeg daar Donderdagavond laat in het eerder
genoemde vertrouwelijk gesprek met Van Mook, dat er op gericht was uit te vissen
welke functie de commissie-generaal naast hem zou vervullen bij de beoordeling of
het antwoord al dan niet bevredigend was, nog weer eens een duidelijk voorbeeld
van. Ik had toen een misselijk stuk, dat verschenen was in de Christelijke
Rotterdammer1. onder de titel ‘Van Mook ziet Indië anders dan prof. Schermerhorn’
meegenomen en kreeg ook daarover een gesprek met hem. In dit stuk plaatst men
het begin van een z.g. controverse tussen ons op de Hoge Veluwe2.. Wij raakten
daarover toen aan de praat en stelden beiden inderdaad vast, dat het uitermate jammer
is dat wij toen niet tot resultaten hebben kunnen komen. Behalve de twee bekende
incidenten, waarover nu al meer te doen is geweest, nl. de afspraak Sjahrir-Van
Mook, die niet tot zijn recht is gekomen3., en het A.P.-communiqué4., merkte ik die
avond op dat Van Mook eigenlijk op de Hoge Veluwe voor het plan, zoals het toen
ter tafel lag, niet heeft gevochten en heel weinig de indruk heeft gewekt dat hij dit
er nu inderdaad door wilde hebben. Hij kwam toen met de voor mij nogal onstellende
mededeling dat hij dit inderdaad toegaf, maar dat hij meende, naar aanleiding van
een gesprek tussen Drees en hem, dat er toch niet de minste kans was dat dit plan in
Nederland kon worden aangenomen. Drees heeft hier toen zulk een afwijzende
houding tegenover aangenomen, dat Van Mook bij zichzelf tot de conclusie kwam
dat, als de belangrijkste voorman van de socialisten

1.
2.
3.
4.

Van 14 juni 1947.
Zie inleiding.
Zie p. 309, noot 1.
Dit communiqué berustte op een telefoongesprek van de vertegenwoordiger van Associated
Press in Nederland met Soedarsono, waarin deze vertegenwoordiger Soedarsono de woorden
in de mond had gelegd dat de conferentie als mislukt viel te beschouwen. Soedarsono was
met deze publicatie weinig ingenomen, maar intussen was deze reeds over de gehele wereld
uitgeseind. Mededeling van Schermerhorn.
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er zo tegenover stond, de kans op aanneming al wel buitengemeen minimaal moest
worden geacht. Van Mook heeft er toen blijkbaar verder niet met anderen over
gesproken, anders zou hij zeker zijn ingelicht over het feit, dat, ondanks het
socialisme, Drees in problemen als deze van nature geneigd is een enigszins
conservatieve legalistische houding aan te nemen, die men niet als maatstaf mag
nemen voor hetgeen de socialistische wereld wenst. Ziehier het derde persoonlijke
feit, dat de conferentie op de Hoge Veluwe naar mijn stellige overtuiging op onnodige
wijze uiterst bedenkelijk heeft beïnvloed en de eerst aangewezen strijder voor dit
plan heeft verlamd. Toevalligheden spelen in de historie blijkbaar een grote rol.
Om echter de samenhang der dingen te beoordelen, inclusief die toevalligheden,
is soms verdraaid moeilijk. Zeker, indien de sajap kiri niet was omgevallen, was er
een kans geweest dat wij een veel bevredigender antwoord zouden hebben gekregen.
Of het echter zo bevredigend zou zijn geweest, als wij onderhands van Sjahrir hadden
verlangd, kan ik natuurlijk nooit met zekerheid vaststellen. Nu is het ontoereikend
vanwege de glibberigheid en het zou wel eens kunnen zijn, dat dit op zichzelf, door
hetgeen er vandaag verder is gebeurd, de zaak niet ten kwade keert.
Van Mook had, toen ik hem de komst van Soewandi en Boediardjo had
aangekondigd, door de telefoon al gezegd dat er nog iets tussendoor was gekomen,
hetgeen hij ons aanstonds wel zou vertellen. Toen wij dan ook bij hem kwamen, vóór
de Indonesische afvaardiging er was, begon hij met de mededeling dat hij bezoek
had gekregen van Foote, de Amerikaanse consul-generaal, die hem vertelde in
opdracht van het Statedepartment een aide-mémoire aan de republikeinse regering
te moeten overhandigen, waarvan ook wij een afschrift zouden krijgen. De inhoud
van deze aide-mémoire1. komt er in korte trekken op neer, dat de Amerikaanse regering
Linggadjati toejuicht; het uitermate betreurt, dat dit geen practische gevolgen heeft;
er bij de republiek op aandringt te erkennen, dat de souvereiniteit voor de
overgangsperiode bij Nederland berust en dat de landvoogd dienovereenkomstig
gezag uitoefent. Zij juichen de vorming van een interimregering, op grond van onze
voorstellen, toe en dringen aan op snelle vorming daarvan. Het slot van deze
aide-mémoire doet echter de deur dicht. Daarin wordt gezegd, dat,

1.

Aide-mémoire van de Amerikaanse consul-generaal te Batavia Foote dd. 28 juni 1947,
Handelingen der Staten-Generaal 1946-1947, Bijlagen 475.9.
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indien Nederlanders en Indonesiërs er in slagen gezamenlijk een zekere politieke en
economische activiteit in te leiden, de Verenigde Staten bereid zijn fondsen
beschikbaar te stellen voor de reconstructie van dit land en daartoe dan afgevaardigden
van Nederland en van de interimregering, waarin begrepen de republiek en ook de
andere deelstaten, uitnodigen om over deze financiering overleg te plegen.
Van Mook merkte op, dat hij, volkomen onafhankelijk van het antwoord van de
Nederlandse regering, op grond van deze stap van het Amerikaanse State department,
besloten had om de militaire actie in ieder geval op te schorten, en dat Spoor en Pinke
deze middag dienovereenkomstig zouden worden geïnstrueerd. Dit was een document,
waarvan wij gerust kunnen zeggen dat het de eerste meevaller is van betekenis
gedurende de periode na 15 Augustus 1945 in het Indonesische probleem. De eerste
positieve klank van de Verenigde Staten, die tegelijk een regelrechte belofte inhoudt,
die voor Nederland zowel als voor Indonesië van de grootste betekenis is. Het is dus
volmaakt duidelijk dat er geen sprake van kan zijn, dat wij in dit stadium kunnen
overgaan tot militaire actie, die de Verenigde Staten duidelijk willen voorkomen.
Ik zal dit moment niet gauw vergeten. De internationale interventie, die in het
advies van de commissie-generaal als mogelijkheid is genoemd, werd ons hier thuis
bezorgd, zonder dat wij er zelf regelrecht op dit moment om hadden gevraagd. De
beide alternatieven stonden vandaag lijfelijk voor onze neus in hun allerscherpste
vorm. Invloed van Amerika met de belofte om financieel te helpen enerzijds, het
besluit om opdracht te geven tot een militaire actie anderzijds. De keuze was
waarachtig niet moeilijk. Hoe vaak hebben wij zelf in onze gedachten al niet het
argument gehanteerd dat het voor Amerika een belang is, dat er, zowel uit politieke
als uit economische overwegingen, in deze hoek van de aardbol een zekere rust en
evenwicht bestaat? Tot heden toe had deze stem bitter weinig weerklank gevonden.
Lieftinck had bij een gesprek tijdens mijn laatste verblijf in Nederland1. nog gezegd,
dat er op een dergelijk politiek crediet niet de minste kans bestond, omdat dit dan de
Amerikaanse volksvertegenwoordiging zou moeten passeren, zoals in het geval van
Griekenland en Turkije. Het State-department schijnt op het ogenblik toch een weg
te hebben gevonden om deze

1.

Op 31 mei 1947, zie p. 583.
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zaak financieel in orde te krijgen, want ik kan mij niet voorstellen dat zij hier
eenvoudig een commercieel crediet bedoelen, dat moet worden verleend door
Amerikaanse bankiers.
Wij hebben de indruk, dat deze stap van het State-department een gevolg is van
de mededeling, die Foote een dezer dagen heeft gedaan aan Washington, dat hij de
kans op een vredelievende oplossing bij de thans bestaande houding van de
republikeinen vrijwel verkeken achtte. Ik vermoed dat de activiteit van de
Amerikaanse diplomatie in dit opzicht meer bereikt heeft dan die van de Nederlanders.
Ik word daarin bevestigd door het feit, dat, toen Van Mook vanmiddag Jonkman aan
de telefoon had, hij de indruk kreeg dat Jonkman van deze stap van de Amerikaanse
regering nog niet op de hoogte was. Wel van een gebaar tegenover ons, neergelegd
ook in een telegram, dat Dirvo vanmorgen kreeg en dat veel minder ver gaat, immers
alleen zegt dat het State-department het met ons eens is inzake de interimregering,
maar dat ze vinden dat de republiek daarin de helft der zetels mag hebben en dat ze,
wat de gendarmerie betreft, voorstellen, dat die niet zal worden gebruikt waar orde
en rust in de republiek bestaat, doch alleen daar waar het nodig wordt geacht. Ik kan
mij best voorstellen, dat deze stap op Jonkman een matige indruk heeft gemaakt. Het
rammelen met de geldzak was hem kennelijk nog onbekend; dit is voor ons de
versterking van het vermoeden, dat de lijn Foote State-department in dit opzicht de
vruchtbaarste activiteit heeft ontwikkeld. Van Mook maakte terecht de opmerking,
dat de toekenning van de onderscheiding van groot-officier of grootkruis
Oranje-Nassau aan Foote heus wel op zijn plaats is, wat er verder ook gebeurt.
De Indonesische heren werden binnengebracht door Sanders en ontvangen door Van
Mook, Van Poll, Koets en ondergetekende. Het antwoord werd overhandigd en dat
moment werd door een paar fotografen vereeuwigd. Boediardjo zag er uiterst vermoeid
uit, maar het hele onderhoud verliep in een zeer pleizierige toon. Van Mook was in
zijn beste humeur en moest bij de Indonesiërs wel alle indrukken, die omtrent zijn
houding in de laatste paar weken, terecht of ten onrechte, waren gevestigd, teniet
doen. Sanders zei mij later ook, dat hij na afloop de heren er nog eens op had gewezen,
dat zij nu zelf zagen hoe, indien zij in een redelijk persoonlijk contact met Van Mook
kwamen, deze man reageerde als van ouds, maar dat men het hem van republikeinse
kant dan ook wel volkomen
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onmogelijk had gemaakt om zijn goede stemming te bewaren. Ik acht dat van Piet
een uitstekende tactiek om te proberen bij de republikeinen het vertrouwen in de
man, die het straks toch moet doen, zoveel mogelijk te herstellen en weer op te
bouwen. Dat moet, geloof ik, ook zonder meer mogelijk zijn. Dat daar van onze kant
enig stil werk voor nodig is, achten Piet en ik niet alleen geen bezwaar, doch dat
doen wij zelfs met graagte. Zij vertelden aan ons de inhoud van het telegram, waarover
hier boven al sprake was1., en Soewandi zei dat hij aan Soekarno nog eens nadrukkelijk
had gevraagd, wat hij met zijn antwoord nu eigenlijk bedoelde en dat zou zijn, dat
de staatsrechtelijke positie gedurende de overgangsperiode eigenlijk ongewijzigd
bleef.
Wij hebben er natuurlijk op gewezen dat dat nu allemaal wel aardig was, maar dat
het prettiger zou zijn geweest, indien dat ook in het antwoord zou hebben gestaan
en dat wij daar nu eenmaal mee zaten. Omtrent de gang van zaken in Djocja vertelden
zij, dat deze uiterst verward was geweest en Sjahrir zich zeer had geërgerd. Natuurlijk
kwamen er nu verhalen voor den draad, die veel meer in overeenstemming waren
met mijn veronderstelling, zoals ik die de vorige avond had gelanceerd, dan met de
opmerkingen van de vergadering, die in het antwoord een poging zag om de afwijzing
zo goed mogelijk te camoufleren2.. Trouwens in deze mededeling hadden wij daarvan
al het klare bewijs. Ik heb toen opgemerkt dat de republiek toch met deze tactiek van
bedrog van haar eigen mensen niet kon doorgaan, dat zij eindelijk eens zou moeten
beginnen met het spreken van de waarheid over hetgeen wij onderling afspraken.
Men kan geen beleid voeren, dat duurzaam is door altijd de werkelijke verhoudingen
in versluierde termen te verdonkeremanen. Er werd met de heren afgesproken, dat
Soewandi als eerste man van de thans hier aanwezige republikeinen zou worden
beschouwd en dat een van de aanwezige consuls-generaal, zoals Van Mook zei, die
de republikeinse regering zocht, zich met hem zou verstaan. Dit laatste sloeg natuurlijk
op Foote. Na hun vertrek heeft Van Mook ogenblikkelijk Foote ingelicht, die vrij
snel daarna in de middag zijn aide-mémoire heeft overhandigd.
Deze hele mise-en-scène van het bezoek van deze Indonesiërs was uitstekend. Piet
en ik hebben aan Van Mook maar niet verteld, dat

1.
2.

Zie p. 685.
Zie p. 680-681.
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wij dit in elkaar hadden gedraaid en dat aan de Indonesische kant aanvankelijk alleen
de bedoeling bestond om Boediardjo te sturen. Hij heeft de heren echter opgevangen
en er voor gezorgd, dat zij alle vier gingen en hen bovendien gezegd, dat zij zich ook
duidelijk hadden uit te spreken over hetgeen Soekarno hen had gezegd ten aanzien
van de betekenis van de eerste vijf punten van het republikeinse antwoord. Dit stukje
stil spel, het zoveelste in de achter ons liggende dagen, is gelukt en wij gaan er bewust
mee door om zoveel mogelijk over de band van Van Mook te spelen.
Tijdens de rust kwam het telegram uit Den Haag1.. De heren hebben dus blijkbaar
inderdaad vannacht vergaderd. Zij zijn niet gekomen tot een opdracht van militaire
actie, maar, zoals het gezegd wordt: ‘Ten einde elke mogelijkheid uit te sluiten, dat
wij zonder de meest deugdelijke reden tot militaire actie overgaan, gelieve U op de
door de omstandigheden geboden korte termijn, welke in verband met de eerste
periode nog beschikbaar, categorisch antwoord te vragen op de volgende vijf punten’.
Dan volgen de vragen en aan het slot: ‘Bij eventueel niet tijdig of niet volledig
bevestigend antwoord, is de landvoogd bevoegd tot handelen als door hem
voorgenomen’. Dit is nu de meest ontstellende aanduiding van het feit, dat de heren
de situatie niet kunnen volgen. Immers, toen dit telegram kwam, was er juist nog 2
uur beschikbaar om de order tot militaire actie te geven voor de eerste periode,
waarvoor de met het oog op het tij geschikte data aan den Haag precies bekend
waren2..
Deze vragen, die voor ons slechts gedeeltelijk aantrekkelijk waren, zouden ons en
in het bijzonder Van Mook dus in de grootste moeilijkheden hebben gebracht, ware
het niet dat de Amerikaanse stap vanzelf al tot een beslissing had geleid. Nu zei Van
Mook wel, dat, indien deze stap er niet was geweest, hij op basis van het telegram
van de regering zou hebben besloten om de opdracht tot actie te geven. Ik ben er
voor mijzelf echter niet zeker van, dat hij dat ook

1.
2.

28 juni 1947 CG 84 Reg.
De eerste periode, waarin om nautisch-technische redenen militaire actie mogelijk was, liep
van 25 tot 30 juni. Die vijf dagen vielen uiteen in drie voorbereidingsdagen en nog twee. De
eerste drie waren bij ontvangst van het telegram CG 84 van 28 juni al verstreken. Wilde men
van de eerste periode gebruik maken, zoals blijkens dit telegram de bedoeling was van de
regering, dan was er geen tijd meer voor het stellen van verdere vragen en in elk geval voor
een tijdig antwoord daarop uit Djokja, tenzij men de actie uitstelde.
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inderdaad zou hebben gedaan. Hij heeft nu door de telefoon gezegd dat hij de gegeven
opdracht niet uitvoerde, niet op basis van het telegram van de regering, maar op die
van de oom uit Washington. Het resultaat is hetzelfde en er is ons een moeilijke
situatie door de Amerikanen bespaard. Maar ik vind het van het Kabinet toch een
onvergeeflijke fout, dat het, in de wetenschap, dat de republiek compleet in Djocja
zit, ons vragen laat stellen in de aanname dat daarop na half drie, toen het telegram
binnenkwam, en vóór het tijdstip, waarop Spoor vandaag nog kon telegraferen, vanuit
Djocja nog een bevredigend antwoord zou kunnen worden gegeven. Dan had de
regering ronduit moeten zeggen dat zij deze periode voorbij liet gaan, maar nu
betekende het op een vrij onbenullige manier de beslissing neerleggen in handen van
de landvoogd, waarbij men hem er bovendien nog vijf vragen bij in de maag splitste,
die hij onmogelijk binnen de gestelde tijd beantwoord kon krijgen.
Wij hebben er om vijf uur met Spoor en Pinke over gepraat en ook zij waren er
beiden direct van overtuigd, dat, hoeveel psychische spanning deze omzwaai ook
zou veroorzaken, er geen sprake van kon zijn dat wij door een militaire actie het
State-department mochten frustreren. Wij zullen nu, in aansluiting op de Amerikaanse
nota, op de republiek pressie uitoefenen om een duidelijk en ondubbelzinnig antwoord
te krijgen, niet alleen op onze voorstellen, maar ook op de inhoud van de Amerikaanse
aide-mémoire. Wij zullen daar van onze kant dan bij doen de eis tot staking van de
vijandelijkheden en de mededeling, dat indien dat niet geschiedt, wij verder
onmogelijk lijdelijk kunnen blijven toezien, daar onze huidige, volstrekt defensieve,
positie, op grond van het moreel van onze troepen, anders niet kan worden
gehandhaafd. Van Mook zal morgen verder met Foote spreken en hem nu compleet
inlichten, d.w.z. hem mededelen dat de Amerikaanse stap militaire actie regelrecht
heeft voorkomen op het allerlaatste moment. Het kan dan gerust aan Foote worden
overgelaten om aan het State-department van deze hele geschiedenis een dramatische
schildering te geven.
Na afloop heb ik krijgsraad gehouden met Sanders, die inmiddels nog weer met
Ali Boediardjo had gesproken. Deze is, niettegenstaande zijn slechte
gezondheidstoestand, bereid om morgen naar Djocja terug te keren en dan, behalve
de Amerikaanse aide-mémoire, ook een stuk van ons mee te nemen, dat wij dan
morgenochtend moeten produceren en om kwart over tien met Van Mook bespreken,
waarin wij, in aansluiting op de Amerikaanse nota, ook het

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

693
essentiële deel van de vragen van de regering verwerken. Piet heeft daarbij Boediardjo
nog eens op het hart gedrukt, dat de heren er nu verder met misselijke formuleringen
niet komen. Hij moet aan Soekarno zeggen, dat deze nu de moed moet opbrengen
om inderdaad de dingen bij hun naam te noemen. Boediardjo heeft beloofd dit
standpunt te zullen verdedigen.
Inmiddels was er in republikeinse kringen reusachtige opwinding ontstaan over
een z.g. onderschepte legerorder van generaal Spoor, waarin militaire actie van
Zondag op Maandag werd aangekondigd en een aantal uiterst knullige maatregelen
werden beschreven. Gezien het karakter van dit stuk kon het nooit anders dan een
falsificatie zijn. Alleen de aanvankelijk voorgenomen datum, die inderdaad in de
bedoeling heeft gelegen, was wel juist. Sanders is daar toen bij Algadri, die
secretaris-generaal van de republikeinse voorlichting is, met kracht in gesprongen,
omdat er gevreesd werd dat, nadat Djocja dit zou hebben omgeroepen, zulks vóór
Maandag een algemeen sein voor vernielingen zou kunnen betekenen. Piet heeft toen
op eigen verantwoording naar Djocja laten seinen, dat hij persoonlijk met de meeste
stelligheid tegensprak dat er van Zondag op Maandag een actie zou plaats vinden.
Dit was een gebaar, dat voor hem niet helemaal zonder risico is, maar dat toch wel
verantwoord was. Ze zijn nl. in Djocja in staat om dat om te roepen, precies zoals
ze dat bericht ontvangen hebben, dus met de naam van Sanders er bij. Intussen is het
waar, dus in zoverre zou het geen kwaad kunnen.
Van Van Wijnen hoorden wij vanavond nog weer bijzonderheden over het politieke
gebeuren, zoals dat door Jenkins was gerapporteerd. Hij vertelde dat Sjarifoedin
ronduit een dubbele rol speelt. Hij ging zover te menen, dat daarin een intrige zat
om in de plaats van Sjahrir te komen. Hij bevestigde nl. dat Sjarifoedin de sajap kiri
de ongelukkige resolutie had laten aannemen en dat eerst Setyadjit dat weer recht
had kunnen trekken. Sjahrir is inderdaad razend geweest in Djocja en heeft gezegd
niet meer als minister-president terug te willen komen, tenzij hij in Batavia zodanige
volmachten krijgt dat hij niet geregeld Djocja behoeft te raadplegen. Volgens Jenkins
zouden de candidaten voor het premierschap zijn Soekiman, Sjarifoedin en Gani,
doch Soekarno zou in geen van deze drie heren erg veel lust hebben. Gani had tegen
Jenkins bij zijn vertrek gezegd het jammer te vinden dat hij juist nu weg ging, omdat
binnen enkele uren een beslissing zou vallen over de nieuwe Kabinetsformatie,
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waarvan hij wel kon zeggen dat ook hij, Gani, daarbij mee in het spel zou zijn. Gani
heeft intussen volgens Boediardjo toch meer stom en politiek onervaren dan
onbetrouwbaar gespeeld. In de Kabinetszitting is hij nl. Sjahrir bijgevallen en heeft,
toen Sjahrir zei, dat zijn brieven voor zijn persoonlijke verantwoordelijkheid kwamen,
gezegd, dat hij toen ook in Batavia was en bereid daarvoor mede de volle
verantwoordelijkheid te dragen. Verder zou hij inderdaad in de P.N.I. deze politiek
van Sjahrir gedurende vijf uur hebben verdedigd, maar toen ten slotte, uit verkeerd
geïnterpreteerde democratische opvatting, de door hem bestreden resolutie toch
hebben ondertekend.
Omtrent de wijze, waarop het antwoord tot stand is gekomen, deed Jenkins ook
nog een aardige mededeling, nl. nadat Sjahrir was afgetreden, zouden, in opdracht
van Soekarno, Sjahrir en Boediardjo een ontwerp daarvoor hebben gemaakt. Of zij
dat op dat ogenblik in Djocja hebben gemaakt of reeds in hun zak hadden, toen zij
uit Batavia kwamen, wil ik hier in het midden laten. Soekarno heeft echter zelf geen
verantwoordelijkheid voor dit antwoord op zich willen nemen en is dit gaan bespreken
met de leiders van de politieke partijen. Het resultaat was, dat toen in het antwoord
van Sjahrir nogal is geknoeid en dat zij daarmede eigenlijk gisteren de hele dag zijn
door gegaan. In het bijzonder, zei Jenkins, had men geknibbeld aan de positie van
de landvoogd. Dat komt volkomen uit, want ik ben er practisch zeker van dat Sjahrir
natuurlijk begonnen is met in zijn ontwerp zijn eigen standpunt uit de brief van 23
Juni1. op te nemen. Uit de mededelingen van Soewandi en Boediardjo omtrent de
interpretaties van Soekarno, lijkt mij dat het proces van morrelen aan en rondom dit
antwoord nog altijd niet tot stilstand is gekomen. De Amerikaanse nota geeft ze nu
een schone gelegenheid om, zonder hun gezicht tegenover de Nederlanders te
verliezen, nog veel verder te gaan.

Zondag 29 Juni 1947, 17.30 uur
Zoals met Piet was afgesproken, kwam hij vanmorgen vóór de bespreking met Van
Mook bij mij langs om overleg te plegen. Hij had gisteravond aan Boediardjo en aan
Soewandi de uitnodiging overgebracht om om half twaalf bij Van Mook te komen.
Die gelegen-

1.

Zie p. 664, noot 2.
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heid heeft hij natuurlijk gebruikt voor een lang gesprek met beide heren bij Soewandi
thuis. Zij waren tot de conclusie gekomen dat het de gemakkelijkste vorm zou zijn,
indien de brief zo zou worden ingekleed, dat wij als het ware het stuk van Soekarno
lezen met onze interpretatie en dan de bevestiging vragen van deze interpretatie. Ik
zei direct tegen Piet, dat zulks mij nu in dit geval een te zachtzinnige methode was.
De heren zullen er een keer aan moeten wennen, dat zij verplicht zijn een kat een
kat te noemen. Breken zij daar niet doorheen, dan is het ook uitgesloten dat er ooit
helderheid der geesten in het binnenland ontstaat en blijven zij in dezelfde
droomwereld. Daarover waren wij het betrekkelijk gauw eens. Onze opzet was nu
een brief, waarin stringente punten, strak geformuleerd, opgesomd zouden worden
en dat daarvan de algemene aanvaarding door de republiek zou worden gevraagd.
Wij kwamen echter gezamenlijk tot het inzicht, dat de formulering, zoals Jonkman
die voor de vragen had gegeven, in sommige opzichten bepaald slecht was. Telegram
CG 841., dat in de nacht van 27 op 28 Juni in Den Haag is opgemaakt als antwoord
op ons CG 1842. - grappig om te constateren dat wij juist 100 nummers meer hebben
geseind naar Den Haag dan Den Haag aan ons3. - stelt ten aanzien van de gendarmerie
in de vijfde vraag: ‘Aanvaardt Gij onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
voor orde en rust in het gebied, waar Gij de facto gezag uitoefent?’ Dat is bepaald
onjuist. Jonkman zelf heeft altijd gesproken over ‘onderscheiden
verantwoordelijkheid’4. en wanneer in de eerste vraag vastgesteld wordt, dat de
souvereiniteit bij Nederland gebleven is, dan is het een uiterst vaag begrip om te
spreken over ‘gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’, dat m.i. staatsrechtelijk
onjuist is en alleen aanleiding geeft tot nieuwe misverstanden. Het is dus bepaald
noodzakelijk deze vragen, die helemaal niet zo stringent zijn als ze lijken, zeer critisch
te bekijken.
Het tweede punt uit de discussie met Soewandi was, dat men tot de conclusie was
gekomen dat het uiterst gunstig zou zijn, indien er bij de officiële brief van de
landvoogd nog een persoonlijke brief van

1.
2.
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4.

Zie p. 691, noot 1.
Zie p. 682, noot 2.
Onjuist: Den Haag had in 1946 reeds 39 telegrammen verzonden, toen men daar op 1 januari
1947 opnieuw ging nummeren.
Zie b.v. Handelingen der Stolen-Generaal 1946-1947, Tweede Kamer, p. 1012, ie kolom.
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Van Mook zou zijn aan Soekarno, die dan in een enigszins vriendelijker toon zou
kunnen worden gehouden en waarin een beroep op zijn persoonlijke leiding zou
moeten worden gedaan.
Nadat ik een aanhef van de officiële brief in eerste concept had gedicteerd, togen
wij naar de bespreking met Van Mook, waar wij, behalve Idenburg en Koets, ook
Elink Schuurman en de opvolger van Boon, de heer Eschauzier, aantroffen. De
aanwezigheid van de heren van Dirvo was toe te schrijven aan het lange telegram
van buitenlandse zaken, bevattende een mondeling antwoord van de Nederlandse
regering op het memorandum, dat door de Amerikaanse ambassadeur aan de
Nederlandse regering was overhandigd. Uit de verwarring van de Amerikaanse
aide-mémoire en het memorandum werd ons nu duidelijk, dat de Amerikaanse
regering twee stappen had gedaan, nl. een bij Nederland en een bij de republiek,
waarin op beide pressie werd uitgeoefend om tot een vreedzaam accoord te geraken
en waarin aan beide financiële hulp in het vooruitzicht werd gesteld. Het feit, dat
Jonkman gisterochtend door de telefoon over deze Amerikaanse stap niet zó
enthousiast was, begrijp ik nu, omdat het memorandum tegenover Nederland eenzelfde
soort toon aanslaat als de aide-mémoire tegenover de republiek. De republiek zou
zich verheugen over het memorandum aan Nederland, op dezelfde wijze, zoals wij
ons verheugen over de Amerikaanse aide-mémoire aan de republiek. Gelukkig heeft,
behalve een uitvoerige verdediging, die mondeling door Van Vredenburch is
overgebracht aan een Amerikaanse Raad van hun ambassade, Van Boetzelaer ten
minste ook een tweede mondelinge mededeling aan de Amerikaanse ambassade
gedaan, waarin waardering wordt uitgedrukt voor de aide-mémoire aan de
republikeinse regering en waarin gezegd wordt, dat men aanneemt dat deze stap ‘will
be most helpful in solving the deadlock, which at present exists in Indonesia’ en de
hoop uitspreekt dat zij op deze goede weg zullen doorgaan. Intussen gaf Aneta
vanmorgen een gebrekkige publicatie over deze beide Amerikaanse stukken, zodat
Foote er nu geen bezwaar tegen had om de aide-mémoire aan de republiek volledig
te doen publiceren. De mensen, die vervuld waren van de komende militaire
gebeurtenissen, kunnen dus nu ten minste op hun vingers uitrekenen waarom daar,
althans voorlopig, niets van komt.
Daarna begon de bespreking over de te schrijven brief. Met mijn beschouwing
over de aard van de door het Kabinet gestelde vragen, was Van Mook het volkomen
eens. Hij meende dan ook dat er een
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veel duidelijker formulering op concreter punten zou moeten worden gegeven.
Trouwens, het telegram CG 851., dat vanmorgen binnenkwam, laat daartoe ook wel
ruimte. Het is echter wel duidelijk dat het Kabinet op het ogenblik blijkbaar ook
langzamerhand op toeren komt en aangebrand raakt op het ogenblik, dat wij hier
alweer aan het kalmeren zijn. Dat is in het algemeen merkwaardig: er is bijna altijd
een zekere phaseverschuiving in de stemming in Batavia en in Den Haag, waarbij
Den Haag altijd een beetje naloopt. Ook met onze vreugde over de Amerikaanse
aide-mémoire is het precies hetzelfde. Gisteren sputterden ze nog, toen wij al om
waren, en vanmorgen had Den Haag ook kennelijk in de gaten, wat er aan de hand
was. Ik stelde ook voor om niet van die catechismus-vragen te stellen, zoals in CG
842.. Van Mook gaf hierop niet direct een antwoord in bevestigende zin, maar zei
wel dat hij bij het dicteren eens zou kijken hoe het viel. Gelukkig heeft hij deze
aanwijzing ter harte genomen en ook de aanhef, die ik vanmorgen voor de bespreking
had gemaakt en hem op een papiertje had gegeven, heeft hij grotendeels overgenomen.
Het punt, waar het eigenlijk verder om ging, was de vraag of hij bereid was een
persoonlijke brief aan Soekarno te schrijven. Sanders noemde dit punt uit het gesprek
met Soewandi en zei, dat Soewandi het aangenaam zou vinden en zeer nuttig, indien
in een persoonlijke brief enerzijds wat verzachtend zou kunnen worden gewerkt, en
aan de andere kant de ernst nog eens kon worden onderstreept. Deze gedachte ontlokte
aan Elink Schuurman een uitermate schampere lach, die mij net te gortig was en mij
Van Mook in de rede deed vallen met de vraag aan Elink Schuurman: ‘Waarom lacht
U eigenlijk?’ Op die vraag had hij blijkbaar niet gerekend, hij stotterde toen een
beetje en zei dat hij tegen deze verzachting bezwaren had. Van Mook zei daar direct
bovenop, dat hij wel bereid was om een dergelijke brief te schrijven. Dat is ook
gebeurd. Ik heb de brief niet gezien, maar Piet heeft hem gelezen bij Van Mook's
secretaresse en zei dat het een voortreffelijk document was, dat slechts één gebrek
had, nl. dat er wel een beroep gedaan werd op de push en de durf van Soekarno om
nu zijn overtuiging te volgen, maar dat er eigenlijk van onze kant niets tegenover
werd gesteld.
Nadat Van Mook om 12 uur begonnen was met het maken van

1.
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28 juni 1947 CG 85 Reg.
Zie p. 691, noot 1.
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een concept, wandelden Piet en ik samen terug en vroeg ik hem of hij vond, dat ik
Elink Schuurman wat te hard had aangepakt, waarop Piet antwoordde: ‘Och, dit is
niets anders dan een rotjongen’. Wat onparlementair uitgedrukt tegenover een hoge
ambtenaar, maar inderdaad helaas waar. Indien Nederland straks met deze man
tegenover de Indonesiërs de zaken moet bedrijven op het moeilijke gebied van de
buitenlandse dienst, maken wij het ons zelf onnodig moeilijk.
Om twee uur kwam het ontwerp, dat een uitstekend stuk is. Van Mook had aan
de vijf punten, die de regering noemde, er nog een toegevoegd over de politieke
vrijheid en de garantie inzake de mogelijkheid van toepassing van de artikelen 3 en
41.. Ik heb hem door de telefoon in overweging gegeven om dat te schrappen, wij
hebben toen de politieke vrijheid ingevoegd in de serie veiligheid en recht, die door
de federale organen in laatste instantie dienen te worden gegarandeerd2.. Verder heb
ik opgemerkt, dat hij in dit stuk niets had gezegd over het vooruitzicht van
troepenvermindering en wat dies meer zij en dat ik dat op zijn plaats vond, maar of
hij niet meende dat het verstandig was dit in zijn persoonlijke brief op te nemen.
Idem over de vorming van de federale raad. Hij verklaarde zich hiertoe direct bereid
en ik neem aan, dat dat ook wel gebeurd is. Langs deze lijn hadden wij heel aardig
bereikt, hetgeen wij in ons hoofd hadden, eenvoudig door het alleen maar aan Van
Mook te suggereren. De samenwerking in dit opzicht is op het ogenblik werkelijk
voortreffelijk.
Na afloop van de vergadering vanmorgen nam ik Koets mee om een kopje koffie te
drinken. Ik was nl. van plan om hem het een en ander te zeggen over de stijl van de
vergadering van Vrijdagavond3.. Ik heb hem gezegd dat de mise-en-scène van deze
vergadering niet overeenkwam met de ernst van de materie, waarover werd gesproken
Hij viel mij toen terecht aan op dat woord mise-en-scène, want dat was het natuurlijk
niet. Hij merkte op dat dit geen opzet was, maar dat men toevalligerwijze hierin was
verzeild geraakt. Dat neem ik graag aan en ik verbeterde het door te spreken over de
afschuwelijke
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Zie bijlage III.
Brief van de luitenant-gouverneur-generaal dr. H.J. van Mook aan de president van de
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tegenstelling tussen de atmospheer, die ik daar aantrof, en de ernst van de beslissing,
waar het om ging. Wij hebben er vrij uitvoerig over gesproken, evenals over mijn
tweede stelling, dat mijn respect voor deze mensen door de omslag van hun opinie
van Vrijdagnacht op Zaterdagmorgen zeer belangrijk was gedaald. Koets was
natuurlijk in de verdediging en maakte de opmerking, dat deze mensen zo slecht niet
waren als ik hen aftekende. Achteraf vind ik dit toch wel een typerende opmerking.
Het gaat er immers om dat een volk in critieke momenten als deze zijn lot mee
toevertrouwt aan mensen, waarvan men dit moet zeggen. Als dat zo is, dan is het erg
genoeg. Het gaat er om mensen bij elkander te krijgen, bij wie voor dergelijke
gedachten in het geheel geen plaats is. Hij gaf natuurlijk toe, dat dit een beroerde
indruk maakte. Later, buiten de deur, had hij er nog even een gesprek over met Piet
Sanders. Helaas moest ik daaruit concluderen, dat, niettegenstaande de ernst, die ik
aan Koets volledig toeken, mijn betoog op hem de indruk had gemaakt van dat van
een principiële diehard. Bij de omzwaai van het standpunt ten aanzien van de
beslissing door de Nederlandse regering, zei hij tegen Sanders, dat wij er toch rekening
mee moesten houden dat de toestanden en omstandigheden zo uitermate snel
veranderden. Ja, ja, zeker tussen 's nachts twaalf uur en de volgende morgen zeven
uur! Neen, ik heb niet de neiging om over dit geval op zichzelf spektakel te maken,
maar één ding staat voor mij nu vast, nl. dat ik de Indonesiërs in de tussenregering
van harte zal ondersteunen, wanneer zij medezeggenschap vragen bij de keuze van
de Nederlanders, die in de federale organen een plaats zullen moeten krijgen.
Even mag ik nog vermelden dat, terwijl Koets bij mij zat, ook Frans Goedhart kwam.
Juist toen ik op het hoogtepunt was van dit vrij moeilijke gesprek, stak hij zijn hoofd
om de deur; gelukkig nam Sanders hem even mee. Nadat ik met Koets ongeveer was
uitgepraat, haalde ik beide heren binnen en toen poneerden zij het plan om Frans
Goedhart vanmiddag met Boediardjo mee te laten reizen naar Djocja. Ik heb daar
onmiddellijk fel stelling tegen genomen en dit zeer sterk afgeraden. Mijn overweging
is dat het proces, dat in Djocja aan de gang is, ongestoord en niet beïnvloed door
Nederlanders, verder moet gaan. In de tweede plaats, dat Frans Goedhart op het
ogenblik officieel vertegenwoordiger van de Nederlandse socialisten is en het alleen
maar het accentueren van de tegenstelling tot de Indonesische socialisten, inclusief
Sjahrir, zou zijn, wanneer op
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het ogenblik Frans Goedhart mee invloed tracht uit te oefenen. Hij treedt dan op én
als Nederlander én als socialist, zijnde dit twee eigenschappen en kwaliteiten, die op
het ogenblik in de Djocjase sfeer maar beter niet op de voorgrond moeten komen.
De heren moeten het onder elkaar uitvechten.
In dit verband is het ook wel grappig op te merken dat Koets zei, dat door de gang
van zaken, zoals die op het ogenblik wordt gerapporteerd, de diagnose, welke ik op
die Vrijdagavond had gesteld, nl. dat het antwoord een gecamoufleerd ‘ja’ betekende,
in tegenstelling tot de mening van de vergadering, die er een gecamoufleerd ‘neen’
in zag1., aan waarschijnlijkheid won. Ik heb hem toen gezegd, dat ik op die
Vrijdagavond wist dat ik gelijk en zij ongelijk hadden, maar ik heb niet verraden hoe
ik dat wist2.. Wel heb ik hem gezegd, dat, voor het geval de Amerikaanse stap geen
beslissing zou hebben gebracht en Van Mook toch de opdracht tot actie zou hebben
gegeven, ik al mijn kaarten op tafel zou hebben gesmeten. Dat zou op dat ogenblik
nog iets gewaagder zijn geweest dan vandaag. Vanmorgen, tijdens de bespreking bij
Van Mook, kreeg deze nl. een bericht door, dat afkomstig was van een van de
correspondenten, die nog in Djocja is, dat Sjahrir wel het verzoek kreeg, nu blijkbaar
van alle kanten, om weer als minister-president op te treden, maar dat hij dit vierkant
zou hebben geweigerd, tenzij in de eerste plaats de sajap kiri volledig bakzeil haalt
en in de tweede plaats hij volmacht tot handelen in Djakarta zou krijgen om niet in
de noodzakelijkheid meer te verkeren ieder ogenblik Djocja te raadplegen. Indien
ik, na al hetgeen Sjahrir in de afgelopen dagen verder heeft gedaan, nog bevestiging
nodig had van de volstrekte betrouwbaarheid van deze man, dan kreeg ik die
bevestiging door deze mededeling, die nog belangrijk verder gaat dan hetgeen hij
beloofd heeft voor hij naar Djocja vertrok. Toen wij dit verhaal vanmiddag in een
bespreking aan Spoor en Pinke vertelden, was iedereen het er over eens dat deze
kleine man toch inderdaad een grote figuur is en bovendien over persoonlijke moed
beschikt.
Verder kregen wij vandaag nog meer berichten3. hoe de zaak in Djocja was gegaan,
nl. dat, na het aftreden van Sjahrir, Soekarno aan hem en Ali had opgedragen een
ontwerp-antwoord samen te
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Zie p. 681, 690.
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stellen, waarvan ik een vermoeden heb hoe het er uitgezien heeft en waaraan hij
waarschijnlijk in Djocja niet lang meer zal hebben gewerkt, omdat hij al wist, wat
hij wilde, voor hij Batavia verlieta.. Helaas heeft Soekarno toen over dit antwoord
nog overleg gepleegd met leiders van de politieke partijen en die zijn er toen in gaan
knoeien. Dat knoeien is de hele Vrijdag doorgegaan; vandaar dat na de aanvankelijke
publicatie er later nog een wijziging kwam, al bedoelde die dan ook een verbetering
te zijn door de mogelijkheid te openen om de positie van de landvoogd, ondanks een
misselijke formule, toch te aanvaarden.

Maandag 30 Juni 1947, 7.25 uur
Door de radio kwam gisteravond het bericht over een interview met Sjahrir uit Djocja,
waarin hij gezegd had dat de formatie van een Kabinet geheel in handen lag van de
politieke partijen en dat de kans, dat hij minister-president zou worden, of zelfs maar
minister van buitenlandse zaken, vrijwel niet bestond. Tevens werd er echter gezegd
dat de Partai Socialis een poging deed om hem toch weer terug te krijgen. Dit alles
is dus wel in overeenstemming met het particuliere bericht, dat gistermorgen uit
Djocja kwam. Bij de constructieve elementen, die op co-operatie zijn ingesteld, zal
het niet-optreden van Sjahrir een schok teweeg brengen en het proces van de scheiding
der geesten in een politiek voor ons gunstige richting zeer sterk beïnvloeden.
Gisteravond at ik met Piet Sanders samen bij Mitcheson. Zoals wel te verwachten
was, voelde Mitcheson zich enigszins gegrepen door de publiciteit, die aan de
Amerikaanse stap vanzelf toevalt en waarvan iedereen de indruk heeft in de wereld,
dat die ten slotte de vrede heeft gered. Toch begreep Mitcheson met Sanders en mij,
dat het onmogelijk was om de rol, die hij heeft meegespeeld, aan de wereld precies
bekend te maken. Hij was het er mee eens dat de Engelsen in dit opzicht niet verder
konden gaan dan door in het algemeen te zeggen, dat er co-ordinatie tussen Engelsen
en Amerikanen bestond. In de laatste maand heeft Bevin persoonlijk enige keren bij
het State-department op een stap aangedrongen. Eén keer heeft Mitcheson

a. Latere aanvulling van Schermerhorn: ‘Ali en Piet hadden het ontwerp-antwoord opgesteld,
met Sjahrir en mij op de achtergrond’.
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een Amerikaans statement gekregen, dat vrijwel gelijkluidend was aan hetgeen thans
is verstrekt, doch zonder de dollars. Hij zei dat het Foreign Office is blijven drukken
op het State-department en dat hij meent dat het om die reden gerechtvaardigd is om
te spreken over een Amerikaanse stap, gedaan in overeenstemming met Engeland.
Verder vertelde Mitcheson nog weer een aardig staaltje, dat een goed licht werpt
op de geheimhouding van de militaire plannen. Hij ontdekte nl. Vrijdagmiddag, dat
een Engelse ondernemer door legerautoriteiten naar Bandoeng was gestuurd met de
mededeling, dat zijn onderneming zou worden bezet en hij mee moest om dan direct
het beheer over te nemen en tegelijk als gids te dienen voor de troepen. Mitcheson
hoorde dat toevalligerwijze van een assistent van deze man en heeft hem Zaterdag
bevolen om terug te komen. Hij heeft hem als British subject verboden aan enigerlei
actie mee te doen. Ik heb Mitcheson beduid, dat dit misschien volkenrechtelijk
begrijpelijk is, maar dat hij het een ondernemer, die hier 27 jaar zit, niet kwalijk kan
nemen als hij er precies zo over denkt als de Hollandse ondernemer en graag bereid
is de soldaten te helpen. Voor mij was het echter een aardig staaltje hoe er met spoed
bekendheid wordt gegeven aan de voorgenomen actie en dat het idee geheimhouding
in dit opzicht nonsens is. Wanneer de regering daarom Van Mook verbiedt om Foote
in te lichten over wat er gebeurd is1., dan is dat nogal naïef: Foote weet het natuurlijk
precies. Als hij het in Batavia zelf niet heeft gezien, dan moet het hem gerapporteerd
zijn uit Soerabaja, waar men al een paar dagen de troepen heeft zien vertrekken in
oostelijke richting, naar Bali, en waar men Zaterdag de hele dag bezig is geweest
met het embarkeren van troepen, die in schepen op de rede bleven liggen; niet alleen
troepen, maar ook grote tanks en zwaar oorlogsmateriaal, werden daar ingeladen.
Zoiets weet hier het hele land en dan is elke vorm van geheimzinnigheid volstrekt
overbodig.
Verder is het goed, dat ik nog even terug kom op de materie, die in de tweede
alinea op bladz. 4292. is behandeld. Wij kregen het gisteravond weer over de Britse
bijdrage in de eventuele bijstand. Nu bleek Mitcheson dat veel minder positief te
stellen en toen wij hem vertelden, dat wij vermoeden dat dit toch geen moeilijkheden
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zou opleveren, merkte hij op dat het tekort aan manpower op het hoogste niveau in
Engeland waarschijnlijk nog veel pijnlijker was dan in Nederland, zodat hij toch
vermoedde dat wij het beter aan zouden kunnen dan zij en hun hulp dus waarschijnlijk
overbodig zou wezen. Het verhaal was zeer redelijk. Hij maakte ook de opmerking,
dat hij in een nota van de Engelse Treasury had gelezen dat Nederland beschikte
over ‘some of the finest experts on foreign exchange’, zodat hij vermoedde dat
Engeland er niet aan te pas kwam. Ik meen, dat het goed is om dat hier te vermelden,
ten einde de indruk, die ik op bladz. 429 heb gewekt, te compenseren.

16.30 uur
Vanmorgen, vóór de persconferentie voor de buitenlandse journalisten, waarover
Van Mook even overleg met ons beiden pleegde en waarvan wij het beter vonden,
dat hij die alleen hield, viel er even een opmerking over Ozinga in verband met de
kwestie, die op bladz. 431 is vermeld1.. Ik vertelde zo, dat hij gistermorgen op een
vergadering zou hebben gezegd dat de militaire actie nu wel niet doorging, maar dat
het nu Vrijdag zou worden. Daar steigerden de heren direct tegen, want dat zou wel
niet waar zijn. Nu had ik dat gehoord van Piet Honig, die weliswaar wat gemakkelijk
praat, maar ik acht het toch helemaal niet onwaarschijnlijk. Als voorbeeld er van hoe
voorzichtig men moet zijn, haalde Koets toen in het gesprek even aan hetgeen ik
hem had gezegd over de uitlatingen van Ozinga. Ozinga stond daar bij en maakte
toen de opmerking dat hij dat zeker niet had gezegd. Ik zei toen, dat ik juist vanmorgen
een brief had gekregen van drie heren, die bereid waren hiervoor hun vingers in de
lucht te steken. Ozinga merkte toen op dat het hem zeker zou gelukken vijftien andere
te vinden, die bereid waren om het tegendeel te verklaren. Ik had er juist vanmorgen,
naar aanleiding van die brief, met Sanders over gesproken en wij hadden uitgemaakt
dat het beter was dit zaakje maar te laten rusten, totdat er straks over de definitieve
bezetting van plaatsen bij eventueel welslagen van het overleg met de Republiek zou
moeten worden gesproken. Er zou dan nog altijd gelegenheid zijn om met onze
bezwaren tegen Ozinga voor den draad te komen. Uit deze opmerking van Koets
blijkt mij,
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dat het toch ook zaak is om niet vertrouwelijk met hem te praten over iemand uit de
club.
Ik heb ook nog eens nagedacht over het gesprek, dat ik Zondagmorgen met Koets
heb gehad over de vergadering van Vrijdagavond1.. Ik geloof, dat ik bij mijn sombere
beschouwing over de atmosfeer in die vergadering niet verdisconteerd heb dat de
aanwezigen in meerderheid in hun hart toch eigenlijk verheugd waren over het feit,
dat wij nu definitief van het gezanik af zouden zijn en wij een andere kant uit zouden
gaan. Ik misken daarmede niet het verschil tussen hun stemming ten aanzien van
militaire actie en de mijne. Ik zou in deze situatie niet in staat zijn om daar een borrel
op te drinken; voor hen was het innerlijk waarschijnlijk belangrijk anders. Van
Hoogstraten kwam ten minste op Sanders toe, toen wij de deur binnen kwamen, met:
‘Nou, wat zeg je er wel van? Zie je nou wel, dat er niets meer aan te doen is?’ Hij
trok daar een gezicht bij, alsof hij de honderdduizend uit de loterij had getrokken.
Waarom zou je dan, in die stemming, ook niet een borrel drinken, die dan op zijn
beurt die stemming nog weer wat aanwakkert? Neen, Koets heeft toch wel gelijk:
deze mensen zijn niet zo slecht als ik het deed voorkomen, maar hun geestelijke
instelling is een andere dan de mijne.

Dinsdag 1 Juli 1947, 11.30 uur
Vanmorgen bij de bespreking van de toestand met Van Mook had deze een telegram
van Swinton, correspondent van A.P. uit Djocja, waarin wordt medegedeeld dat
Sjahrir definitief uit de picture is en uit Djocja is vertrokken naar de bergen. Dit is
een bericht, dat er op wijst dat in Djocja de zaak volkomen scheef gaat. Er wordt in
datzelfde bericht gezegd, dat Woensdag het antwoord kan worden verwacht.
Mijn enige hoop is, dat ten slotte de invloed van Setyadjit toch nog merkbaar wordt
en dat het waar is dat ook Gani het co-operatieve standpunt tot het einde heeft
verdedigd en nu de kans herkrijgt om dit, op grond van het Amerikaanse
memorandum, opnieuw in te nemen en dat het verdwijnen van Sjahrir betekent, dat
deze door de republiek gereserveerd wordt voor de interimregering.
Ik vind deze laatste persoonskeuze, met alle waardering voor
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Sjahrir, niet gelukkig, omdat hij nu al meer dan wie ook in het binnenland het odium
van het co-operatieve standpunt meedraagt. Het ware beter, indien Hatta of Sjarifoedin
daarin zou komen, omdat zij een in het binnenland ongebroken gezag bezitten.
Het is inderdaad te hopen dat het antwoord zeer snel komt, omdat het, indien het
twijfelachtig is, doch de Amerikaanse regering niet regelrecht voor het hoofd stoot,
dan nog gelegenheid laat tot een Amerikaanse stap.

Woensdag 2 Juli 1947, 14.45 uur
Gisteravond, alvorens ik naar een technische lezing van Verstelle ging, kreeg ik
inzage van een brief, die Samkalden aan Sanders1. had geschreven. Ik kan niet anders
zeggen dan dat de inhoud daarvan mij een zeer onbehaaglijk gevoel bezorgde. In de
conclusies werd vermeld dat, nu er een eensluidend advies is uitgebracht, ik niet
meer een zo sterke nadruk behoef te leggen op een gelijkheid van oordeel van Van
Mook en mij. Verder werd er in opgemerkt dat in een gesprek tussen Beel, Jonkman,
Romme en Van der Goes inderdaad is uitgesproken, dat, nu wij in ons advies de zaak
voorgelegd hebben aan de regering, deze die ook in handen heeft genomen en wij
dus min of meer ter zijde zijn gesteld.
Hier spoken dus twee gedachten bij onze mensen door elkaar. Weliswaar noemde
Koos Vorrink in een brief, die ik vandaag kreeg2., het een politieke blunder van Van
der Goes, dat hij tegen de uitschakeling van de commissie-generaal niet had
geprotesteerd, maar het is nu eenmaal een feit. Is dit alleen maar een politieke blunder
van Van der Goes?
Hoe het ook zij, ik kreeg na het lezen van deze brief een uiterst onprettig gevoel
en besloot bij mijzelf dat ik nu volstrekt klare wijn wenste te hebben. Dit is te meer
nodig, omdat er in Nederland bij onze mensen ook enig bezwaar oprijst tegen de
grote volmachten, die aan Van Mook zijn gegeven. Ik begon dus aan het ontwerp
van een telegram, maar had geen tijd om dit af te maken. Sanders kwam bij mij en
bood aan om een ontwerp op te stellen, waarbij ik hem vroeg duidelijk te laten
uitkomen wat de regering ten aanzien van de machtigingen aan Van Mook eigenlijk
heeft gedaan en in de tweede
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plaats dat de commissie-generaal in de huidige situatie, zoals die op grond van deze
machtiging is ontstaan, geen reële taak meer heeft bij de beslissing over oorlog of
vrede en dat dat evenmin het geval is, indien Van Mook tot oorlog beslist. In beide
gevallen menen wij dat wij ons voor overleg naar Nederland hebben te begeven.
Er kwam uit deze brief nog een stuk akeligheid naar voren, nl. dat Jonkman in dat
gesprek tegen Van der Goes en Romme zou hebben gezegd dat de radiorede van
Sjahrir van 19 Juni op zichzelf al mee zou brengen, dat de beslissing over oorlog of
vrede nu niet buiten Den Haag om zou gaan, maar het telegram ZG 26 aan Van Mook
van 26 Juni zegt alleen maar, dat de kans op een duidelijk onbevredigend antwoord
van de republikeinse regering verminderd blijkt na de brief van 23 Juni1. en in verband
daarmee wordt het standpunt, neergelegd in CG 822. secundo en herhaald in ZG 25
primo3., nog eens naar voren gebracht. Dit verwijzen heeft betrekking op ons schrappen
van de term ‘wezenlijke inhoud’ in de aide-mémoire. In ZG 26 eindigt Jonkman dan
ook met de opmerking dat hij des te meer rekent op volledige nakoming van het
gestelde in de laatste zin van CG 804. punt 6, waarin gezegd wordt: ‘Indien antwoord
van de republiek mogelijkheid ernstig verschil van beoordeling over het al of niet
bevredigend karakter openlaat, dan, indien enigszins mogelijk, overleg met de
regering’. Ik begrijp dus nu wel wat hij ongeveer bedoelt, maar het is toch heel wat
onduidelijker dan dat hij ronduit zou hebben gezegd dat, in verband met de verdere
stappen van Sjahrir, hij de situatie thans zo beoordeelt dat in ieder geval, alvorens
er wat gebeurt, overleg met de Nederlandse regering is voorgeschreven. Dat zou in
rond Hollands duidelijk zijn, zonder al deze kronkelige verwijzingen naar zinnetjes,
waarin gesproken wordt over ‘zo mogelijk’ en waar Van Mook eigenlijk ook mee
opgelaten is. Bovendien is mijn bezwaar, dat Jonkman op die manier aan de beide
partijleiders een andere indruk geeft dan aan ons.
Het ontwerp, dat Sanders heeft gemaakt, vond ik voortreffelijk. Het is niets anders
dan het constateren van de situatie van de volledige machtiging aan Van Mook op
grond van CG 80 sub 65., welke nooit is ingetrokken. Verder stelt het vast dat de
commissie-
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generaal nu geen andere taak heeft dan die van alle overige adviseurs van Van Mook
en ook geen groter gezag vertegenwoordigt, zodat wij menen dat het nuttig is om
over de hele situatie mondeling overleg te plegen in Nederland1.. Uit deze tekst kan
de regering nog eens extra goed zien - en wij hebben met opzet ook een copie aan
Beel gestuurd, d.w.z. aan het hele Kabinet - wat men met deze machtiging eigenlijk
precies heeft uitgespookt. Dan stellen wij verder vast dat, indien het komende
antwoord bevredigend wordt geacht, wij tot op zekere hoogte zouden kunnen zeggen,
dat onze taak is afgelopen. De interimregering vormen is een kwestie van uitvoeren,
die aan de Indische regering, dus aan de landvoogd, kan worden toevertrouwd. Komt
er oorlog, dan is er voor ons helemaal geen taak voorlopig en menen wij
ogenblikkelijk naar Nederland terug te moeten keren voor nader beraad.
Dit ontwerp-telegram is dus vrij duidelijk een poging om de regering er toe te
dwingen zich even in te denken in taak en positie van de commissie-generaal voor
de verschillende gevallen.
Vanmorgen ging het ontwerp naar Van Poll, die het er zeer snel mee eens was.
Nu was de vraag nog hoe Van Mook er over zou denken. Hij vond dat wij de situatie
juist hadden getekend en in overeenstemming met de telegrammen. Ook hij meende
dat het goed was dat de regering zich over deze situatie beraadde, maar achtte het
noodzakelijk dit telegram speciaal van ons te doen uitgaan, opdat hij zelf in een
afzonderlijk telegram2. zijn mening zou kunnen zeggen. Met deze mening van hem
kan ik mij uitstekend verenigen. Hij vindt, overeenkomstig hetgeen wij reeds vroeger
bespraken, dat voor ‘een’ commissie-generaal een taak blijft, hoe de omstandigheden
zich ook ontwikkelen, en hij stelt voor om de voorzitter van de interimregering, die
vertegenwoordiger is van de Kroon, ook de titel van commissaris-generaal te geven.
Men is dan veel gemakkelijker uit met persoonsverwisselingen in deze phase en kan
de persoonskeuze aanpassen aan de omstandigheden van het ogenblik. Als taak ziet
hij dan in de eerste plaats de oplossing van de hoofdproblemen van Linggadjati, in
de tweede plaats de voorbereiding van de staatkundige hervormingen en in de derde
plaats het vormen van een college met de vertegenwoordiger van de Kroon, dat de
richtlijnen trekt voor het beleid van deze laatste in de inter-
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imregering. Hij legt er de nadruk op, dat de leden van deze commissie-generaal
onderling een gelijke politiek moeten voorstaan.
Ik ben intussen benieuwd wat Den Haag hierop zal zeggen. Zij hebben echter aan
A.P. al verzekerd, dat de inschakeling van Dr. Van Mook een uitvloeisel is van het
antwoord der commissie-generaal op de oorspronkelijke republikeinse
tegenvoorstellen1.. Deze brief eindigt immers met de mededeling, dat deze voorstellen
de commissie-generaal geen mogelijkheid bieden tot verder onderhandelen en dat
zij daarom de vraag, wat er verder moet gebeuren, heeft voorgelegd aan de
Nederlandse regering, gelijk zij in haar nota van 27 Mei2. had aangekondigd. Dan
wordt er gezegd, dat het logische gevolg van deze mededeling is dat de
commissie-generaal thans niet meer als schakel tussen de Nederlandse regering en
de republikeinse regering fungeert. Het is nu zo geworden, dat de Nederlandse
regering de zaak in handen heeft genomen, en dat doet via Dr. Van Mook, hierbij
niet in zijn functie als lid van de commissie-generaal, maar als landvoogd.
Ik begrijp dit verhaal uitstekend en het is ook de gedachtengang van Van Poll,
maar ik bestrijd dat de huidige gang van zaken een lógisch gevolg is van de
mededeling aan het slot van onze brief. Immers, wij hebben de zaak teruggewezen
naar de Nederlandse regering; ik had mij uitstekend kunnen indenken, dat de regering
de commissie-generaal van nieuwe instructies zou hebben voorzien. Intussen heeft
zij dat niet gedaan en nu aan de hele wereld duidelijk gemaakt dat wij voor de verdere
gang van zaken alhier geen enkele verantwoordelijkheid meer dragen. Dat heeft tot
op zekere hoogte grote voordelen, want nu is verder uitgesloten dat men ons, waar
dan ook, een verwijt kan maken van hetgeen hier straks gaat gebeuren. Bovendien
geeft het ons persoonlijk een beetje groter vrijheid van beweging ten aanzien van
bepaalde activiteiten. Toch zie ik langs deze lijn onze aanwezigheid hier vrij spoedig
eindigen, tenzij de regering nu anders gaat beslissen.
Van het republikeinse front kwam gisteravond de mededeling, dat de vier heren,
Soekiman, Sjarifoedin, Gani en Setyadjit niet waren geslaagd met de vorming van
een Kabinet, hetgeen weinig insiders heeft verwonderd en hoogstens een bron van
bevrediging en hoop is. Vanmorgen werd er opgemerkt dat Soekarno nu een ge-
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sprek heeft gevoerd met dezelfde heren minus Soekiman. Het is dus waarschijnlijk,
dat inderdaad hetgeen gezegd wordt wel juist is, nl. dat hij de eis had gesteld als
premier op te treden1. en dat de Masjoemi ook overigens te veel had verlangd. Ik ben
benieuwd wat de talrijke anti-socialistische elementen onder onze landgenoten nu
weer zullen verzinnen om vol te houden dat de Masjoemi toch een constructief
element is, waarop wij onze hoop hebben te bouwen. Ik vrees, dat zij eenmaal zullen
moeten toegeven dat de socialisten en de Partai Boeroeh onze stevigste steunpunten
zijn, daarbij vertegenwoordigd door Sjahrir en Setyadjit. Het is echter wel duidelijk,
dat het prestige van de republiek door al dit soort geknoei, waarbij het persoonlijke
element vermoedelijk een zeer grote rol speelt, ook in het buitenland verder achteruit
zal gaan.
Frans Goedhart is vanmorgen tóch naar Djocja vertrokken, maar ik heb hem er
nog uitdrukkelijk voor gewaarschuwd om, zolang er nog geen beslissing is, niet in
het publiek op te treden, niet voor de radio en niet op een andere manier. Hoe
gevaarlijk dat is, bleek nog weer uit een interview, dat hij aan Merdeka heeft
toegestaan en waaruit hij, volgens De Nieuwsgier van vanmorgen, wel zeer ongelukkig
wegkomt. Hij zegt natuurlijk terecht, dat de mogelijkheid van oorlog in dit land
afhangt van het antwoord, dat de republiek geeft op de door de Nederlandse regering
aangeboden aide-mémoire, maar verder zegt hij dat militair ingrijpen in Nederland
een Kabinetscrisis zou veroorzaken, omdat een groot deel van het Nederlandse volk
geen oorlog wil. Wanneer er toch een oorlog zou moeten uitbreken, dan moet het
tegenwoordige Kabinet eerst vallen en vervangen worden door een reactionair
Kabinet, maar, wanneer dit het geval zal zijn, zullen de Nederlandse arbeiders op
gaan treden. Het spreekt vanzelf dat Van Poll en ook Van Mook over dit verhaal
nogal op de kast waren. Het klinkt mij een beetje onwaarschijnlijk, omdat dit een
verhaal van dezelfde soort is als door Blokzijl2. is losgelaten en dat Goedhart in Het
Parool zodanig heeft bestreden, dat Blokzijl een aanklacht tegen hem heeft ingediend.
Maar een dergelijk verhaal in Merdeka doet toch slecht werk, omdat het bij het
grootste deel van de onwillige republikeinen de indruk wekt, dat zij door inwendige
moeilijkheden in Nederland toch nog wel een kans hebben om de zaak kapot te
krijgen.
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De brief, die ik vandaag van Koos Vorrink kreeg, gedateerd 24 Juni, toonde mij in
een P.S. dat Hein Vos vreselijk upset was over het feit, dat wij de woorden ‘wezenlijke
inhoud’ hebben geschrapt. Het bleek mij uit deze brief, dat de P.v.d.A.-ministers
juist erg veel moeite hebben gedaan om dit als een voor allen aanvaardbaar compromis
er door te krijgen en nu wordt het verwijt gemaakt dat wij dit, zonder overleg met
Nederland, door Van Mook hebben laten schrappen. Inmiddels zal Koos uit deze
verslagen gelezen hebben dat de zaak belangrijk anders ligt en dat dit een kwestie
van tactiek was, waarvan ik nog niet overtuigd ben, dat die verkeerd is1..
Koos vraagt in die brief, bij een beschouwing over Setyadjit, wie eigenlijk in de
republiek de kwade rakkers zijn. Het is nu wel gebleken, dat inderdaad de
communisten aan de verkeerde kant staana.. Zij zijn het, die in de sajap kiri ook het
betoog van Setyadjit niet hebben aanvaard en anti-Sjahrir zijn gebleven.
Dan vraagt Koos heel goedig, maar tegelijk heel dringend, om me per se niet te
laten uitschakelen of te laten terugdringen naar het tweede plan. Dat is heel aardig
van hem, maar dan is hij aan het verkeerde adres, want Den Haag heeft dat volledig
gedaan, zoals uit het bovenstaande blijkt. Wanneer de partij daar geen genoegen mee
neemt, dan zullen zij via de P.v.d.A.-ministers deze zaak weer recht moeten trekken.
Het is niet zonder humor, dat hij vraagt mij niet te laten terugdringen op het tweede
plan. De goede man schijnt niet in de gaten te hebben dat ik op geen enkel plan meer
sta, hetgeen door zijn fractievoorzitter rustig is aanvaard als de natuurlijkste zaak
van de wereld2.. Ik ben niet van plan mij hier belachelijk te maken door een gezicht
te trekken, alsof dat anders is.

Donderdag, 3 Juli 1947, 18.30 uur
Vanmorgen bracht Aneta de mededeling, dat er van de P.v.d.A. grote druk uitgaat
om de regering er toe te brengen de commissie-generaal weer in te schakelen. Verder,
dat er zeer ernstige critiek bestaat op de gestes van Drees en Jonkman. Het is voor
het eerst, dat in dit verband de naam van Drees in het geding is. Op zichzelf is dat
tegenover de populariteit, die hij altijd heeft genoten, zeer begrijpelijk, maar als ik
dan nog eens denk aan het gesprek met
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Van Mook over de indruk, die hij van Drees kreeg op de Hoge Veluwe1., dan is de
later door Drees in de Indonesische politiek gevolgde lijn begrijpelijker. Hoe het ook
zij, ik was uitermate blij dat gistermorgen CG 1882. is uitgegaan, waarin wij het
probleem op tafel hebben gelegd, evenals dat van de machtiging aan Van Mook.
Vannacht heb ik met Piet nog afgesproken een versluierd telegram te versturen aan
Koos Vorrink, aansluitend aan de brief, die hij mij schreef, om met spoed te proberen
de machtiging3. ingetrokken te krijgen.
Vanmorgen had ik met Van Mook een telefoongesprek over een telegram uit
Washington, waarin gesproken wordt over een bepaalde oplossing ten aanzien van
de gendarmerie. Wij vrezen dat die door Loudon is gesuggereerd, die wij beiden
nogal dom vinden, die suggestie namelijk. Dat was echter niet de hoofdzaak van dat
gesprek, doch de mededeling dat hij uit een niet te noemen uiterst betrouwbare
A1-bron wist, dat via Mitcheson de Engelsen nog regelmatig in contact staan met
de republiek en dat de leiding daarbij wordt gegeven door Singapore, d.w.z. door
Killearn en door Wright. Hij knoopte daaraan de opmerking vast, dat er blijkbaar
dingen achter zijn rug gebeuren. Ik heb opgemerkt dat dat niet zo onbegrijpelijk is.
Het is inderdaad juist, dat hij de stappen van de Britten meestal indirect via Amerika
of Den Haag te weten komt. Dat komt, omdat Mitcheson een enorm wantrouwen
tegen hem heeft en daarom in London geprotesteerd heeft tegen de machtiging aan
Van Mook. De wijze ook, waarop Van Mook hem persoonlijk beschouwt en
behandelt, min of meer als een op het gebied van de koloniale politiek onwetende
schooljongen, heeft Mitcheson goed door en een van de besprekingen, waarin Van
Mook en Elink Schuurman samen Mitcheson ontvingen, was blijkbaar zo
onvriendelijk geweest, dat Elink Schuurman daarna alleen bij Mitcheson was
teruggekomen met een verhaal, dat er op neer kwam, dat het niet zo kwaad bedoeld
was geweest.
Het is inderdaad juist, dat er op het ogenblik een vrij gevaarlijke situatie bestaat,
omdat er bij Van Mook een lijn eindigt, die in Amerika begint en hij, als in 1945,
zijn zinnen op Amerika heeft gezet, terwijl de Engelsen zeer in het bijzonder het
contact met Piet en met mij zoeken. De kunst zal zijn om die twee eindpunten aan
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elkaar te krijgen. Dat zal alleen dan gelukken, wanneer op liet critieke moment, dat
de republiek een enigermate draaglijk antwoord geeft, ook Amerika zegt tegen slaan
bezwaren te hebben.
Zoëven had ik Koos aan de telefoon, ten einde er zeker van te kunnen zijn dat hij
de inhoud van het telegram, dat vanmorgen vroeg is weggegaan, ook kent. Ik heb
verwezen naar alinea vier van bladz. twee van zijn brief van 24 Juni aan mij1., zodat
het hem nu volkomen duidelijk moet zijn, dat wij wensen dat de machtiging aan Van
Mook ogenblikkelijk wordt ingetrokken. Ik heb hem bovendien duidelijk gezegd,
dat ik hier op het ogenblik in een positie zit, die ik niet heel lang verdraag en dat de
partij het dan zelf maar moet weten. Mijn ontstemming moet hem heel duidelijk zijn
gebleken. Hij van zijn kant vroeg echter om zo goed mogelijke informatie. Het blijkt
dus, dat de partij en ook de fractie maar matig op de hoogte zijn. Wij zullen ons
uiterste best doen om het contact te bewaren. Ik heb hem gezegd, dat er hier niets
aan te doen is en dat hun plan om hier versterking heen te sturen2. onjuist was, want
dat zij hier het zout in de pap niet verdienen, maar dat de beslissingen in Nederland
moeten vallen en eigenlijk, dat daar de zaak wordt verknoeid.
Verder kon ik aan Koos meedelen, dat wij zo juist een telegram hadden gekregen
van Frans Goedhart uit Djocja, die een onderhoud heeft gehad met de nieuwe premier
Sjarifoedin. Daarin heeft Sjarifoedin verklaard, dat het zuiver toeval is, dat de minister
van defensie tevens premier werd. Het telegram luidt verder:
‘Dit betekent allerminst, dat nieuw Kabinet alles zal concentreren op militaire
oplossing, tegendeel is het geval (.) Nieuwe regering zal alles zetten op vreedzame
oplossing probleem Nederland-Indonesië (.)
Sjarifoedin verklaarde quote vreedzame oplossing is niet alleen mogelijk maar
plicht unquote (.)
Overeenstemming met Nederland is blijkens opdracht van Soekarno belangrijkste
taak van nieuwe Kabinet (.)
Sjahrir blijft adviseur van Soekarno (.)
Aftreden van Sjahrir was gevolg van feit, dat binnenland hem niet voldoende
begreep (.)
Nieuw Kabinet zet Sjahrir's koers consequent voort (.)
Vanavond vergadert Kabinet voor het eerst om antwoord op jong-

1.
2.

05, noot 2; 710.
ng van Goedhart, zie p. 638, 668, 671-672, 699-700, 709.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

713
ste brieven van C.G., Walter Foote en Van Mook op te stellen (.)
Masjoemi publiceert resolutie, waarin gezegd wordt dat zij weliswaar nog tegen
Linggadjati, maar zal trachten het beste er van te maken (.)
rigens blijft houding Masjoemi dubbelzinnig (.)’
Dat klinkt dus allemaal nogal hoopvol, maar ik heb mij hier in dit land al vaker
blij gemaakt met een dode of een halflevende mus, zodat ik mij niet aan
voorspellingen waag. Het is in ieder geval een gunstig teken, dat Setyadjit een
voorname rol speelt en, wanneer Gani zijn aanvankelijke houding volhoudt en zijn
handtekening onder die smerige resolutie, waar hij eigenlijk tegen was, laat vallen,
dan kan daaruit misschien wat redelijks voor den dag komen. Piet maakte de
opmerking, of eigenlijk stelde de vraag aan Algadri, of de benoeming van Salim tot
minister van buitenlandse zaken een elegante methode was om hem terug te laten
komen1.. Dat zou op zichzelf wel in hun manier van doen passen. Aan de andere kant
vind ik het weer niet mooi, dat deze oude politieke roofridder nu de leider van
buitenlandse zaken van de republiek is geworden. Misschien is hij voor ons straks
bij de vorming van de federale organen nog te gebruiken.
Los van het politieke spektakel van deze week, wil ik toch nog even een gesprek
memoreren, dat Van Poll en ik vanmiddag hadden met de heren Smit en Van Driel,
bestuursleden van de Algemene Werknemers Associatie. Smit is oud-lid van de
Volksraad en een belangrijk man op sociaal gebied. Het vraagstuk, waarmee zij
kwamen, betrof de positie van de Nederlandse werknemers in de Europese bedrijven.
Zij meenden dat, indien Nederland bij de onderhandelingen met de verschillende
negara's over de positie van het Europese bedrijfsleven geen poging doet om tegenover
de ondernemers, die door Nederland worden beschermd, zekere eisen te stellen inzake
de positie van de werknemer, de Nederlandse werknemers er buitengemeen slecht
aan toe zullen zijn. Deze mensen zullen vallen onder de sociale wetgeving van de
negara's. In het algemeen kan men aannemen, dat die naar Westerse maatstaf bepaald
onvoldoende zal zijn. In tijden van crisis en werkloosheid zal de steun van een werk-

1.
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loze Europeaan zeer waarschijnlijk niet boven de ƒ 10-in de maand komen, welk
bedrag voor de Indonesiër in de kampong in tijden van crisis nog een
levensmogelijkheid biedt.
De grote vraag is echter op welke manier deze zaak kan worden behandeld. Voor
de ambtenaren wil Nederland daarvoor het bijstandsorgaan scheppen, waarbij de
ambtenaren in Nederlandse dienst blijven en worden gedetacheerd. Voor de
particuliere werkgever ligt dit geheel anders.
Ik memoreer dit gesprek echter niet om het bovenstaande, maar om de
gedachtengang, die wij tijdens deze discussie nogal scherp formuleerden en waardoor
de gewijzigde positie van de Nederlander in dit land tot uitdrukking werd gebracht.
Ik concludeerde op een ogenblik uit het betoog, vooral van Smit, dat wij er gerust
zeker van kunnen zijn, dat het Westerse bedrijfsleven als zodanig in dit land een
functie zal blijven vervullen, die uit economische motieven ook bij Indonesische
regeringen erkenning zal vinden. Het nieuwe is nu echter, dat eenzelfde argumentatie
ook zal moeten gelden voor de aanwezigheid van Nederlandse arbeidskrachten.
Vroeger was het zo, dat meer dan 90 % van de uit Europese ouders in dit land geboren
kinderen na hun opvoeding in Nederland weer naar Indië terugkeerde. Deze terugkeer
vond niet plaats, omdat hun aanwezigheid in dit land economisch gemotiveerd was,
maar eenvoudig omdat zij het gevoel hadden in dit land thuis te horen. De duur van
hun verblijf lag toch eigenlijk helemaal aan de mensen zelf; indien zij zich hier
blijvend wensten te vestigen, dan was er niets, dat hen dat belette. Zij konden hier
leven in een land, waarvan zij het gevoel hadden er thuis te zijn.
Dit gaat nu onherroepelijk veranderen. Import van de blanke zal hier alleen plaats
vinden, indien deze economisch gerechtvaardigd is. Daarentegen staat vast dat
Nederland zijn vaderland blijft, dat ook bereid moet zijn hem te allen tijde weer op
te nemen.
Ik ben mij bewust dat dit een extreme redenering is, maar aan de andere kant geloof
ik toch dat zij principieel juist is gesteld. Voor Nederland zitten hieraan ten aanzien
van de uitzending van mensen naar hier consequenties vast, waar wij vroeger nooit
over hebben gepeinsd. Wanneer wij het een Nederlands belang achten, dat een groot
aantal Nederlanders hier werkt, dan zullen deze consequenties afzonderlijke
beschouwing en, naar ik vermoed, ook afzonderlijke regelingen vergen. Doet men
dat niet, dan is elke K.L.-soldaat, die op het ogenblik hier blijft hangen op grond van
een redelijk salaris,
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slechter uit dan in Australië, waar hij ogenblikkelijk onder een sociale wetgeving
valt van een andere orde dan hier in Indonesië is te verwachten.

Vrijdag 4 Juli 1947, 22 uur; Zaterdag 5 Juli, 7 uur
Donderdagavond zijn Piet en ik op bezoek geweest bij Mr. De Niet, de
zendingsconsul, die ons aan de hand van zijn dagboek allerlei mededelingen deed
over de besprekingen, die met hem zijn gevoerd over zijn eventuele benoeming tot
gouverneur-generaal. Ik moet zeggen, dat dit relaas op mij een ontstellende indruk
heeft gemaakt. Ontstellend door twee oorzaken, nl. de onstandvastigheid der
Nederlandse regering en in de tweede plaats de wijze, waarop zij meende met Van
Mook te kunnen en te mogen omspringen. Om met het laatste te beginnen: op 18
Maart vraagt Jonkman aan De Niet of hij klaar is voor een spoedig vertrek. Het was
nl. de bedoeling, zodra de beslissing over de ondertekening van Linggadjati was
gevallen, daags na de ondertekening, dus dat zou dan de 26e zijn geweest, Van Mook
telegrafisch mededeling te doen van zijn ontslag en van de benoeming van De Niet.
Grover zou het toch waarschijnlijk in de historie nooit zijn voorgekomen!
Een voorbeeld van het eerste is, dat, nadat De Niet al op 21 Februari de gedachte
van een tweemanschap had geopperd, doch daaraan de opmerking had toegevoegd
‘maar nooit samen met Romme’, op het idee van een combinatie met Romme toch
rustig werd voortgebouwd, zonder De Niet er in te kennen. Nadat nl. op 18 Maart
Jonkman het bovenstaande gesprek had gevoerd en bovendien na de vergadering
van de Tweede Kamer op 25 Maart had gezegd dat Romme het nu zo beroerd had
gedaan, immers in de Kamer zelfs geen woord over had gehad voor de historische
betekenis van deze dag, dat hij nu van de baan was en niemand in het Kabinet meer
over hem sprak, kreeg De Niet, naar ik mij meen te herinneren, ongeveer een week
later1. de mededeling dat men in het Kabinet tot het inzicht was gekomen, dat de
Indonesische politiek van het Kabinet een breder steunvlak nodig had. Men had
gedacht aan de oplossing om Beel, door hem alleen premier te maken, er meer direct
en zichtbaar in te betrekken, maar hij zou voor bepaalde kringen van de K.V.P.
onvoldoende representatief zijn geweest. Men was in-
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middels tot het besluit gekomen, dat men Romme toch zou moeten vragen. Jonkman
had toen, zonder De Niet er in te hebben gekend, in die week Romme al gepolst. Het
feit, dat Romme nu wel aanvaardbaar was, zou gelegen zijn in hetgeen Jonkman
noemde zijn schitterende redevoering op de partijraad van de K.V.P. en de toespraken,
die hij alom in stad en land na de ondertekening had gehouden. Dat De Niet toen
min of meer geslagen stond te kijken, lijkt mij niet verwonderlijk. Het effect er van
is echter geweest, dat hij stom genoeg was om in te gaan op een voorstel om samen
met Jonkman toch een gesprek met Romme te hebben. Thuisgekomen deelde hij
door de telefoon aan Jonkman mee van dat gesprek te willen afzien, maar Jonkman
had het inmiddels al vastgesteld, naar ik meen op Zaterdagmiddag 5 April. Jonkman
haalde De Niet in Leiden af en laatstgenoemde heeft toen nog eens zeer uitvoerig
uiteengezet, dat er niets van kon komen dat hij en Romme samen zouden worden
uitgezonden, waarop Jonkman zei, dat De Niet achter was, omdat hij dat plan
inmiddels had laten varen. Geen wonder dat De Niet daarop moet hebben geantwoord,
dat hij niet anders kon dan de laatste mededelingen van Jonkman telkens voor juist
te houden. Het gesprek bij Romme, waar de heren anderhalf uur te laat kwamen,
ging dan ook niet meer over het onderwerp, dat Romme verwacht had, en pas na een
lang verhaal van Jonkman moet Romme in de gaten gekregen hebben hoe de zaak
eigenlijk lag. Het gesprek is toen overgegaan naar wat algemene beschouwingen
over de Indonesische politiek.
Terecht maakte De Niet de opmerking, dat Jonkman op het hoogtepunt van zijn
macht compleet had gecapituleerd1.. Men had, naar aanleiding van de rede van Romme
in de Tweede Kamer op 25 Maart, de gelegenheid moeten gebruiken om op dat
moment de K.V.P. er helemaal onder te drukken en zeer vergaande eisen te stellen
in zake de bezetting van alle posten met betrekking tot de Indonesische politiek. In
plaats van dat te doen, heeft men eenvoudig gecapituleerd en De Niet het bos in
gestuurd.
Jonkman had namelijk aan De Niet medegedeeld dat tegen zijn candidatuur toch
wel bezwaren waren gerezen, zodat de zaak van de baan was. Deze bezwaren lagen
voor een gedeelte, en ik vermoed voor een vrij belangrijk gedeelte, ook in het feit
dat hij duidelijk te kennen had gegeven dat wij natuurlijk aan Linggadjati vasthielden,
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maar dat, indien wij onder elkaar waren, wij toch wel bereid zouden moeten zijn om
toe te geven, dat dat wel eens niet in elk opzicht mogelijk zou kunnen zijn en dat
Linggadjati in dit opzicht geen evangelie was. Daarmee had hij zich ingelijfd in wat
men beschouwde als het gilde der afglijders en was hij voor de K.V.P. onaannemelijk
geworden. Natuurlijk zit hierin een zekere vorm van misverstand, want afwijken van
Linggadjati in zeker opzicht behoeft nog geen afglijden te betekenen. Hij had het
m.i. juist gesteld: het doel is het blijvend samengaan van Nederland en Indonesië.
Nu is de overeenkomst van Linggadjati een methode om te trachten dit te
verwezenlijken. Zijn inzicht was, dat het misschien op een gegeven ogenblik zou
blijken, dat men het doel op een enigszins andere wijze dan in Linggadjati was
neergelegd beter zou kunnen bereiken. Dat ben ik ten volle met hem eens en ik meen
dat men niet het recht heeft om dit als ‘afglijden’ te brandmerken. Hoe dan ook, deze
zienswijze van hem zal er in belangrijke mate toe hebben bijgedragen, dat men hem
heeft laten vallen.
Een van de belangrijkste punten uit het gesprek met De Niet was, dat hij een lijst
van 20 à 25 nieuwe medewerkers had opgesteld in die paar maanden, waarmee zowel
Jonkman als Beel zeer tevreden waren. Wij hebben Donderdagavond er nog eens
uitvoerig over gesproken hoe noodzakelijk het zal zijn om op een gegeven ogenblik
de hele top-organisatie te vervangen. De Niet kwam, evenals wij, tot de conclusie
dat de zwakste kant van Van Mook is, dat hij dit nooit zal doen. Wil men dit bij de
opzet van een nieuwe organisatie bereiken, dan zal hierop van Den Haag uit druk
moeten worden uitgeoefend, of men zal de top, inclusief Van Mook, moeten
vervangen.
De volgende morgen, dus Vrijdagmorgen vroeg, had ik een gesprek met Van
Wijnen en Scheffer, de correspondent van de N.R.C., naar aanleiding van het artikel
in dat blad van 19 Juni, waarvan wij aanvankelijk vermoedden dat hij dit door had
geseind en dat ik in de beruchte vergadering van Vrijdagavond, 27 Juni, in de kring
van de adviseurs van Van Mook ter sprake heb gebracht1. en daarbij de opmerking
heb gemaakt, dat ik hoopte dat er uit deze vergadering geen verslag aan de N.R.C.
zou worden uitgebracht, zoals dit was geschied van de vergadering van
Donderdagmiddag, 12 Juni en afgedrukt in de N.R.C. van 19 Juni. Naar aanleiding
van mijn opmerking beweerde Idenburg dat Scheffer zou hebben gezegd, dat de
mede-
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delingen daarover waren gekomen uit de kring van de commissie-generaal. Achteraf
is mij gebleken, dat hij dit heeft gelogen, omdat Scheffer dit nooit heeft beweerd.
Koets had tevoren hetzelfde gezegd. Donderdag kreeg ik er echter de lucht van, dat
Scheffer dit verhaal niet aan de N.R.C. heeft geseind. Hij kwam mij dit Vrijdagmorgen
persoonlijk nog eens aan de hand van zijn telegrammen bewijzen. Ik neem aan, dat
dit juist is. Hij had inmiddels ook een gesprek met Koets gehad en zij waren toen tot
de conclusie gekomen, dat de uitspraak van Koets niet sloeg op dat artikel van 19
Juni, maar op een vorige mededeling over zekere tegenstellingen. Dat is juist, want
die had hij van Sanders.
Ik heb deze gelegenheid natuurlijk gebruikt om Scheffer een vrij behoorlijke
background te geven om er voor te zorgen, dat erin de N.R.C. ten aanzien van
ondergetekende verder geen dwaasheden verschijnen, zoals die op het ogenblik
constant door de Nederlandse pers gaan. Ik heb Scheffer gezegd, dat ik in Nederland
geen poging heb gedaan om de Partij van de Arbeid tot vechten te bewegen, doch
dat ik alleen een schets heb gegeven van de situatie. Wanneer hij daar wat van weten
wil, kan iedereen uit de partij hem dit in Holland bevestigen. In de tweede plaats,
dat ik ook vandaag tegenover het vechten nog uiterst sceptisch en tot op het uiterste
afwijzend sta. Het bleek, dat deze jongeman van dezelfde mening is.
Ik had het daarna door de telefoon met Koets over deze zaak, die, nu hij van dit
artikel kennis had genomen, een uiterst onbehaaglijk gevoel had. Wij zijn tot de
conclusie gekomen, dat een van de aanwezigen diezelfde Donderdagavond een brief
moet hebben geschreven aan Tijmstra en kans moet hebben gezien die nog met het
vliegtuig van Vrijdag weg te krijgen. Dit laatste kan alleen maar door middel van
persoonlijke relaties met de piloot, met een passagier of als diplomatiek stuk. Het
zou wel de moeite waard zijn om te weten, wie de stokebrand in dit geval eigenlijk
is geweest. Er zijn maar een paar mensen, volgens mij, die een persoonlijke relatie
met Tijmstra hebben of hebben gehad, die hiervoor in aanmerking komen. Indien
mijn vermoeden juist is, dan moet ik zeggen dat dit wel uitermate bedenkelijk is.
Met betrekking tot omgebogen interpretatie van feiten en meningen, is in dit
verband nog van betekenis een mededeling van De Niet. Deze had nl. aan Jonkman,
vlak voor diens terugkeer uit Batavia naar Nederland, een zeer scherpe brief
geschreven, waarin hij hem op zijn verantwoordelijkheid voor een vredelievende
oplos-
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sing had gewezen. Een uur voor het vertrek heeft Jonkman toen De Niet opgebeld
en hem medegedeeld, dat hij door zijn aanwezigheid hier een oorlog had voorkomen.
Ik vind dat toch wel kras. Het is juist dat hij, min of meer uit reactie tegen de
geprikkelde stemming, die er aan onze kant bestond en waarvan de uiting niet vrij
was van een zekere opzettelijkheid, een vrij scherp afwijzende houding tegenover
de toepassing van geweld heeft gedemonstreerd, waarin ik mij alleen maar kon
verheugen. Waren wij partijgenoten geweest, die op vertrouwelijke voet met elkaar
stonden, dan hadden wij hierin een nummertje samenspel kunnen geven. Dat was
helaas niet zo, maar het voornaamste is dat deze uitspraak tegenover De Niet volstrekt
onjuist is. Er was geen sprake van, dat wij van plan waren direct een oorlog te
beginnen. Wij waren niet meer van plan dan een duidelijke nota te sturen, waarin
perspectieven werden geopend en eisen gesteld1.. Jonkman heeft dat volledig
goedgekeurd en later in Holland ook zijn instemming betuigd met het algemeen
gedeelte, dat door Van Mook is geschreven op Tweede Pinksterdag. Hoe hij zoiets
dus aan De Niet kan zeggen, is mij een volstrekt raadsel. Het ligt echter in de lijn
van zijn verhalen in Nederland, die de strekking hebben om aan mij een
oorlogszuchtige stemming toe te schrijven.
Gistermorgen hebben wij met Van Mook uitvoerig gesproken over een telegram2.
aan Den Haag; dat gaf aanleiding tot een beschouwing over het pas gevormde
republikeinse Kabinet. Idenburg had daar natuurlijk niet veel goede woorden voor.
Ik heb er de nadruk op gelegd, dat m.i. de hoofdzaak is of Sjarifoedin inderdaad,
zoals hij heeft gezegd, de politiek van Sjahrir voortzet of niet. Beoogt hij er langs
vredelievende weg uit te komen, dan is zijn draagvlak in het binnenland groter dan
dat van Sjahrir. Hij krijgt er dan dezelfde dingen gemakkelijker door dan Sjahrir.
Verder heb ik er op gewezen, dat ook de benoeming van Setyadjit op een zeer
voorname plaats en, zoals ik verwachtte, als hoofd van de delegatie, op zichzelf een
gunstig teken is. Ik weet dat hij tot de beste co-operatieve elementen behoort en
volstrekt achter Sjahrir staat. Ik heb mij dus mijn oordeel voorbehouden en wacht
op het antwoord.
Verder was in deze discussie het centrale punt de verhouding tot Engeland en
Amerika. Van Mook heeft grote bezwaren tegen Mit-
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cheson, die, naar hij meent, op instructie van Londen en Singapore, zelfstandig ageert
en niet bereid is hem op dezelfde wijze te kennen in de stappen, die hij neemt, als
zulks met Foote het geval is. Ik stelde de vraag wat men met inlichtingen aan de
beide landen eigenlijk wenst te bereiken. Wil men hen zó volledig op de hoogte
houden, dat zij op het laatste critieke moment nog de gelegenheid hebben om een
stap te doen, of wil men dit verbergen en hen overrompelen, zodat ze voor een
voldongen feit worden geplaatst, waarvoor zij geen verantwoordelijkheid dragen,
welke dan ook? In het algemeen heerste gelukkig de mening, dat wij de eerstgenoemde
weg dienen te volgen en dat een poging tot geheimzinnigheid toch niets uithaalt,
omdat zij uitstekend op de hoogte zijn van hetgeen er eigenlijk aan militaire
voorbereiding gebeurt. Men maakte in dit gesprek onderscheid tussen officiële
inlichtingen, die men eigener beweging aan beide landen tegelijk zou moeten geven,
en informele inlichtingen, die Van Mook desgevraagd zou kunnen verschaffen aan
Foote, wanneer hij Van Mook zou consulteren over door hem te nemen stappen.
Ik zat met dit gesprek lichtelijk in de knoop, omdat ik de indruk heb dat Mitcheson
tegenover Sanders en mij wel volkomen openhartig is, omdat hij ons vertrouwt,
terwijl zulks met de politiek van Van Mook bij hem in veel mindere mate het geval
is. Volgens zijn uitlating tegen Sanders is dat er ook niet beter op geworden, nadat
hij Van Mook had uitgenodigd voor een vertrouwelijk gesprek en deze onder het
genot van zes dry martini had betoogd, dat hij op het ogenblik volledige machtiging
had en dat, indien de republiek geen volledige satisfactie gaf, hij daarvan gebruik
zou maken ook1.. Nu is natuurlijk het ongelukkige van de situatie, dat ik dit onmogelijk
kon zeggen. Wel heb ik gisteren door de telefoon, naar aanleiding van het
ontwerp-telegram, gepoogd Van Mook te laten voelen, dat de persoonlijke relatie
tussen Mitcheson en hem een andere was dan tussen Foote en hem en dat het verschil
in opvatting, omtrent hetgeen wenselijk was, hieraan toch wel ten grondslag ligt.
Ook heb ik hem gezegd, dat Mitcheson zich tegenover mij enigszins had beklaagd
over de houding, die Elink Schuurman en Van Mook hadden aangenomen tijdens
het gesprek over de reis van eerstgenoemde naar Djocja. Mitcheson had het gevoel
‘that he was treated like a schoolboy’2.. Van Mook meent echter, dat zo iets van geen
invloed
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is, en dat de houding van Mitcheson valt toe te schrijven aan het feit, dat hij bepaalde
instructies heeft, die hem verbieden een zekere openhartigheid aan den dag te leggen.
Ik meen dat er op het ogenblik niet veel aan te doen is, en dat er inderdaad een
zeker verschil tussen de Britse en Amerikaanse houding bestaat, waarbij die van
Amerika op het ogenblik effectiever is om pressie op de republiek uit te oefenen. De
republiek weet bij ervaring, dat de houding van Engeland tegenover haar nogal
zachtzinnig is. Verder kwamen wij tot de conclusie, dat het voorstel om een
Amerikaanse chef van de gendarmerie te benoemen1., volkomen dwaas is2. en vrij
zeker een brainwave van Loudon.
Belangrijker was dat wij tot de conclusie kwamen, dat het voor de Nederlandse
regering reeds nu noodzakelijk is aan Amerika te laten weten, dat wij begrijpen dat
hulp van Amerika met zich mee zal brengen, dat dit land ook een zekere zeggenschap
in de verdere gang van zaken zal krijgen en dat het dus de vraag is in hoeverre er
een organisatie zal moeten worden opgebouwd, waarin de Amerikaanse medewerking
tot uitdrukking kan worden gebracht.
's Middags kregen wij een ontwerp-telegram van Van Mook, waarin hij niet had
ingevuld of het van de commissie-generaal zou zijn of van Van Mook persoonlijk.
Het leek bij lezing van dit telegram ZG 299 al direct het verstandigste dit maar als
ZG, dus van Van Mook, te laten uitgaan met mededeling aan het slot, dat wij er over
waren geraadpleegd. Niet dat ik de beschouwing van de toestand nu intens onjuist
acht: het is voor mij wat moeilijk om het zó scherp te stellen. Wanneer er echter als
eerste punt staat, dat steeds meer blijkt dat bijna alle republikeinse leiders en groepen
onder dwang staan van pemoeda's, waarbij de algemene rationele maatstaven
ontbreken, of die geheel overheerst worden door sentiment, dan zit hierin natuurlijk
wel een kern van waarheid, maar het is toch geenszins helemaal juist, want dan zou
op het ogenblik de groep-Sjahrir, voor zover die nu buiten boord is gezet, in
levensgevaar moeten verkeren. Immers deze is afgetreden met het oog op concessies
aan Nederland, hetgeen voor de pemoeda's juist het gevoeligste punt is en hun woede
moet opwekken. Toch gebeurt er niets. Zo erg als het hier dus wordt voorgesteld, is
het niet. Van Mook was echter
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bereid om het woord ‘dwang’ door ‘druk’ te vervangen. Een andere opmerking was,
dat de directe aanhang van Sjahrir uit de regering is verwijderd. Ook dat is onjuist.
Hij heeft het gelukkig veranderd in: ‘voor een belangrijk deel verwijderd is’. Ik heb
hem gezegd dat Leimena en Setyadjit beide persoonlijke aanhangers van Sjahrir zijn
en ik vermoed, dat er nog wel een enkele andere bij zit. Ik heb hem Tanzil niet
genoemd, maar die reken ik er zeker ook toe.
Mijn hoofdbezwaar is echter gelegen in de wijze, waarop de vraag gesteld en
vooral behandeld wordt, of en wanneer mededeling moet worden gedaan van een
voorgenomen actie, indien daartoe wordt besloten. Dit betoog toont nog weer eens
duidelijk, hoezeer deze mogelijkheid vooraan staat in de gedachten van Van Mook.
Uit deze hele gang van zaken is mij wel duidelijk geworden, dat het er nu in de
komende twee dagen op aan zal komen een duidelijk standpunt in te nemen, desnoods
vierkant tegen Van Mook in tot twee adviezen te komen, indien het republikeinse
antwoord daar ook maar enigszins grond voor geeft. De motivering zal dan echter
naar mijn gevoel moeten worden gevonden in het feit, dat er op het ogenblik in de
republiek een bepaalde ontwikkeling in de top zou plaats vinden in co-operatieve
richting. Ik zal daarbij echter vooral moeten zeilen op het kompas van Setyadjit. Ik
ben mij bewust, dat dat op zichzelf vrij gevaarlijk is. Toch zie ik geen andere
mogelijkheid en het zal dus noodzakelijk zijn, dat ik met hem spreek, voor ik meewerk
aan een advies.

14 uur
Vanmorgen bracht Piet Sanders door de telefoon het voor mij uitermate teleurstellende
bericht, dat Setyadjit niet, zoals was beloofd, vandaag zou komen, maar pas morgen.
Hij zei dit als een soort zakelijke mededeling, die er niet veel toe deed, doch ik voelde
mij volkomen gegrepen en noemde dit een rotstreek. Daarop ontstond door de telefoon
een wat scherpe discussie, die bij mij zijn grond vindt in de grote teleurstelling en
de vrees voor de moeilijkheden, die er in schuilen kunnen met het oog op de
tijdstermijn. Piet verborg zijn gevoelens en meende, dat het niet zo erg was en dat
irriteerde mij nog wat meer. Het is natuurlijk wel degelijk teleurstellend en al is het
dan ook geen opzet om niet eerder het antwoord te geven, zoals gevraagd werd, het
is wel zo dat de republiek weer met zorgvuldigheid een gelegenheid aangrijpt om
hen, die een
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vredespolitiek willen voeren, het leven wat moeilijker te maken, ook daar waar het
eigenlijk niet zo noodzakelijk is.
Later heb ik hierover met Piet nog nader gesproken en hem gezegd, dat, wanneer
hij iets beroerd vindt, hij het verstandigste doet mij dat ook te zeggen, want meestal
kloppen onze gevoelens dan het beste. Onze beoordeling van zulk een situatie loopt,
met het oog op de gelijke doelstelling, nooit zo erg ver uit elkaar.
Ik was inmiddels op de gedachte gekomen dat het misschien nuttig zou zijn Djocja
te laten vragen om het antwoord alvast telegrafisch over te maken via Pengerangan,
zoals de vorige keer ook is gebeurd. Een ons onbekende afgezant van de Kementerian
Loear Negeri1. zou aan Van Mook officieel de boodschap komen brengen, dat zij
morgen kwamen. Ik heb toen Van Mook gevraagd om deze man te verzoeken naar
Djocja te seinen om het antwoord alvast telegrafisch door te geven. Ik hoop dat dit
verzoek, dat Van Mook inmiddels heeft gedaan, resultaten zal hebben, want dan
kunnen wij het antwoord vanavond nog naar Den Haag seinen, zodat Den Haag zich
vast kan beraden en wij alvast kunnen beginnen te praten over een advies, dat wij
dan in de loop van de Zondag kunnen seinen. Wij moeten Maandag en uiterlijk
Dinsdag een beslissing hebben over wat er gebeurt.
Inmiddels was er vanmorgen weer een telegram uit Den Haag aan Dirvo met de
Amerikaanse instructie aan Foote om, indien hij het nuttig acht, nogmaals een stap
bij de republiek te doen en druk uit te oefenen tot het aannemen van onze voorstellen.
Washington is blijkbaar toch niet ingegaan op het verlangen, dat van Nederlandse
zijde was kenbaar gemaakt, om elk van de vijf punten afzonderlijk te noemen.
Washington heeft nl. te kennen gegeven, dat men over de gendarmerie een zekere
aarzeling gevoelt.
Het is duidelijk, dat dit een volgende stap is op de weg van de interventie. Wanneer
het antwoord van de republiek enigermate draaglijk is en de regering deze zaak
morgen in handen krijgt, dan zal men er m.i. niet toe kunnen besluiten om zonder
meer opdracht te geven tot een veldtocht.
Dat zal dan de definitieve teleurstelling brengen voor menigeen. Piet Honig vertelde
mij daar gisteravond nog een aardig staaltje van. Hij had gisterochtend achter elkander
op bezoek de heer Bolderhey, directeur van de H.V.A., en de heer Zeeman, directeur
van de
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Nederlandse Handelmaatschappij. De eerste gaf duidelijk blijk van een in ieder
opzicht redelijk standpunt, zowel ten aanzien van het probleem van de toekomstige
verhoudingen in dit land en de noodzakelijkheid om allerlei dingen volstrekt anders
te doen dan in het verleden het geval was. Daarna kwam de heer Zeeman, min of
meer handenwrijvend, binnen met de opmerking dat het nu toch eindelijk beslecht
was en dat het leger de kwestie zou oplossen. Deze laatste man moet zich, indien het
niet tot slaan komt, omdat de republiek inbindt en Amerika de rest doet, wel gegrepen
voelen.
Piet Sanders had vanmorgen een gesprek met Van Hoogstraten, die, voor het geval
er geen oorlog kwam, toch ook nog niet veel gat in de zaak zag en zich afvroeg hoe
hij er dan die 200 duizend ton suiker1. uit zou moeten krijgen. Piet heeft hem toen
het beeld gegeven van de wijze, waarop wij ons de interimregering denken, en van
de activiteit, die deze kan ontplooien, ook tegenover de afzonderlijke negara's. Ik
heb hem toen echter direct er bij gezegd dat ik het dan uiterst verstandig zou vinden,
indien men hem, Sanders, secretaris-generaal van deze interimregering zou maken.
Anders lijkt het mij nog niet zo eenvoudig.
Mij zit nog altijd die publicatie in de N.R.C. van 19 Juni dwars2.. De vraag is wie
dit bericht uit de vergadering van 12 Juni aan de N.R.C. in handen heeft gespeeld.
Ik ben op de gedachte gekomen te proberen achter de passagierslijst van het vliegtuig
van 13 Juni te komen. Daarop staan slechts twee passagiers uit Batavia, een onbekende
heer Wijnands en de heer Quispel plus vrouw en twee kinderen. Nu is de heer Quispel
tweede man van de R.V.D. en woont in hetzelfde huis als de heer Ozinga. Ik belde
daarover Koets op en vertelde hem dat ik deze stap had gedaan en dat ik tot mijn
verrassing had gezien, dat de heer Quispel tot de passagiers behoorde en dat ik, totdat
ik indicaties in andere richting kreeg, voorlopig moest aannemen dat hij de
transporteur van dit bericht zou kunnen zijn. Over de bron van dit bericht liet ik mij
volstrekt niet uit. Koets begreep mij echter onmiddellijk en zei dat ik nog niet de
conclusie mocht trekken, die hij achter mijn woorden voelde en dat ik in deze zaak
niet te achterdochtig mocht zijn. Ik heb hem toen geantwoord dat ik buitengewoon
achterdochtig was en daarvoor alle reden had, maar dat ik mij over de bron van dit
bericht voorlopig nog niet uit-
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liet, doch hem echter uitdrukkelijk vroeg mede een poging te doen om hier achter te
komen.
Dit is ten slotte een stinkzaakje, waar de Paleisclub1. naar mijn overtuiging min of
meer mee verlegen zit. Ik zal daar voorzichtig mee manoeuvreren, maar ze telkens
een klein beetje prikken op de manier, zoals ik dat nu vanmorgen heb gedaan. Piet
Sanders zei vanmorgen terecht tegen mij, dat het hem zelfs ook ten aanzien van een
figuur als Koets een beetje een akelig gevoel gaf, nl. dat al deze mensen, wanneer
ze in het nauw zitten, de grens tussen wat waar is en niet helemaal waar niet al te
duidelijk meer kunnen onderscheiden. Hij zei, dat ik in die vergadering van Vrijdag
27 Juni, waarin deze discussie viel, aanvankelijk ben begonnen mede te delen wat
er in dat smerige stuk in de N.R.C. stond, zodat toch ook Koets eigenlijk had moeten
weten waar ik het over had en dat hij toen toch gezegd heeft, dat Scheffer had beweerd
dat dit stuk uit de kring van de commissie-generaal afkomstig was. Inderdaad klopt
dat niet met de voorstelling van zaken, als zou deze uitlating van Koets slaan op een
ander verhaal, dat Scheffer van Sanders heeft2.. Sanders heeft gelijk, daarvoor heb
ik in die vergadering te duidelijk gezegd, waarover het eigenlijk ging.
Trouwens, hoe vijandig de sfeer is tegen de commissie-generaal in het algemeen
en tegen alles wat socialist is in het bijzonder, bleek mij onlangs nog weer, toen wij
Ben Ruempke op bezoek hadden, die een baantje heeft op de documentatie van
Sociale Zaken alhier en die van een vriendje, medelid van de Partij van de Arbeid,
de goede raad had gekregen om toch vooral niet te laten blijken, dat hij omgang had
met de familie Schermerhorn. Deze jongeman moge dan al geen held zijn geweest,
zijn verhaal geeft toch een klein beeld van de gedachtenwereld, waarin een groot
aantal lieden leeft.

Zondag 6 Juli 1947, 12 uur
Zojuist is Setyadjit vertrokken, die mij gedurende een uur heeft geinformeerd over
hetgeen in Djocja is voorgevallen en mij gezegd heeft welke denkbeelden er op het
ogenblik over de verhouding tussen Nederland en de republiek bestaan.
Laat ik aan het eind beginnen, nl. met mijn vraag of hij zelf het
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antwoord naar zijn inzichten bevredigend achtte. Hij moest toen helaas zeggen, dat
hij niet tevreden was. Er is een groot aantal nieuwe mensen aan te pas gekomen, die,
zoals hij zei, regelrecht uit de rimboe van de politieke partijen kwamen en die er mee
aan hebben zitten knoeien. Uit zijn opmerkingen krijg ik de indruk, dat het in wat
mindere mate hetzelfde spel is als van de vorige week, nl. dat de hoofdmannen
eigenlijk bedoelen onze voorwaarden aan te nemen, maar dat zij niet de moed hebben
om dit ronduit te zeggen.
Een voorbeeld hiervan begrijp ik uit hetgeen hij zei over de positie van de
landvoogd. Men erkent de de iure-positie en aanvaardt de bijzondere plaats, die er
uit voortvloeit in de interimregering. Men aanvaardt de de iure-souvereiniteit en zegt
daaruit waarschijnlijk de consequenties te zullen trekken ten aanzien van het
buitenlands beleid. Volgens Setyadjit heeft men nu Salim teruggeroepen, doch naar
buiten is dit geschied, omdat hij minister van buitenlandse zaken is geworden. Hij
vertelt dat men Salim in werkelijkheid buiten boord wil werken en dat hij zelf bestemd
is om deze zaak in handen te nemen. Dit is een typisch voorbeeld van de republikeinse
manier van doen. Terwijl men eigenlijk geneigd is om compleet toe te geven, tracht
men naar buiten een gezicht te trekken alsof het toch anders is. Overigens vertelde
Setyadjit, dat de republikeinse regering nog nooit één officieel stuk over de
overeenkomst met Egypte1. heeft afgegeven en dat Salim zelfstandig handelt, zodat
hij ook vrij gemakkelijk gedesavoueerd kan worden.
Ten aanzien van de gendarmerie zullen de moeilijkheden waarschijnlijk wel
overwonnen kunnen worden, omdat de schets, die hij mij van de organisatie gaf,
alleen in een bepaald opzicht van de uitwerking afweek, die wij in ons hoofd hebben,
nl. dat ook hij de gendarmerie staatsgewijze wil organiseren. De federale gendarmerie
wordt dus als het ware in drie verschillende corpsen onderverdeeld.
Een punt is nog, dat hij een vorm in zijn hoofd heeft, waarbij ook het republikeinse
bestuur van deze federale gendarmerie, ter versterking van eigen politiemacht, gebruik
zou kunnen maken. Dit laatste brengt natuurlijk het gevaar mee, dat er twee kapiteins
boven dezelfde organisatie worden geplaatst. Toch acht ik deze punten geen
wezenlijke verschilpunten. Intussen blijven dit voor mij op dit moment speculaties,
omdat het antwoord pas om één uur officieel zal worden overhandigd. Setyadjit zal
dit persoonlijk doen en ik heb
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hem aangeraden Van Mook daarbij ook een complete mondelinge toelichting op de
zaak te geven, evenals een schets van hetgeen er politiek in Djocja is gebeurd.
Wat dit laatste betreft, is, hetgeen hij vertelde, vrijwel in overeenstemming met
de diagnose, zoals die hier was gesteld. Het enige is, dat ik er niet duidelijk uit heb
kunnen krijgen welke de rol van Sjarifoedin is geweest bij het omvallen van de sajap
kiri. Het aftreden van Sjahrir is noodzakelijk geworden, omdat zijn steunvlak in het
binnenland, mede ten gevolge van zijn persoonlijke houding, veel te zwak is
geworden. Het niet slagen van de eerste opdracht aan Soekiman is inderdaad afgestuit
op het feit, dat laatstgenoemde het premierschap voor zichzelf opeiste1.. De overige
formateurs hebben dat onaanvaardbaar geacht, omdat dit, door zijn uitspraken in
zake Linggadjati, tegenover het buitenland, en in het bijzonder tegenover Nederland,
tot ongewenste conclusies zou leiden. De vervanging van Sjahrir, die aan Linggadjati
heeft meegewerkt, door de man, die dit tot heden toe alleen maar heeft bestreden,
zou, zoals Setyadjit opmerkte, hetzelfde effect hebben als de vervanging in Nederland
van Beel door Schouten. Om die reden, en naar binnen mede enigszins om zijn
verleden2., heeft men deze man voorlopig onaanvaardbaar geacht.
De afsplitsing van de Partai Sarekat Islam Indonesia van de Masjoemi3. verklaarde
hij als een overwinning van Sjarifoedin en van hemzelf. Dit is de eigenlijke politieke
groepering uit de min of meer federatief samengestelde Masjoemi. Op het laatste
moment had men ook bijna de jeugdorganisatie van de Masjoemi losgeweekt. Dat
is echter ten slotte niet gelukt.
In dit opzicht had Ali Boediardjo tegenover Sanders vanmorgen nog weer een
uitspraak, die ook enige betekenis heeft, nl. dat Soekiman zich op het ogenblik naar
binnen toe zeer bepaald vóór het huidige antwoord aan Nederland en vóór een accoord
zou hebben verklaard. Hij rekent er op dat, indien binnen een paar maanden de zaak
met Nederland gesettled zou zijn, er een nieuwe Kabinetscrisis zou ontstaan, waarbij
dan een rechts Kabinet zou optreden onder zijn leiding, dat dan op de ingeslagen
weg zou kunnen voortgaan, zonder politieke moeilijkheden in het binnenland vanwege
het samenwerken met Nederland.
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De delegatie zou er volgens hem komen uit te zien als volgt: Soesanto, voorzitter,
en verder Gani, Kasimo, Leimena en Djoeanda. Ik vind het jammer dat Setyadjit niet
zelf als voorzitter optreedt, maar hij blijft, zoals hij zei, verbindingsman tussen
Djakarta en Djocja.
Verder was ook wel belangwekkend dat de republiek er grote prijs op zou stellen,
indien de commissie-generaal zou blijven bestaan naast de interimregering. Hij
meende dat men voor allerlei vraagstukken daarop dan nog weer eens terug kon
vallen. Het zit natuurlijk vooral in hetgeen hij niet gezegd heeft, nl. in de samenstelling
der commissie-generaal en in het contact, dat zij via haar nog weer individueel menen
te kunnen leggen.
Verder was merkwaardig, van de andere kant ook wel weer begrijpelijk, dat hij
buitengewoon enthousiast was voor de gedachte dat het hoofd van de interimregering
de titel van commissaris-generaal zou krijgen en ook lid van dit college zou zijn. Hij
meende dat het wegvallen van de titel gouverneur-generaal, die vervangen zou worden
door commissaris-generaal, in de republiek de de iure-positie van deze man volstrekt
aanvaardbaar zou maken. Nederland laat dan zien, dat men ook bereid is tot een
bepaalde stap, die naar buiten aanduidt, dat er iets nieuws ontstaat.
Het spreekt vanzelf dat ik uiterst nieuwsgierig ben naar de bewoordingen van het
antwoord. Lekker voel ik mij op het ogenblik daarover niet.
Toch zei Setyadjit, dat men de angst, dat door de aanvaarding van de de iure-positie
van Nederland de republiek de facto onder de tafel zou raken, bij de mensen
verminderd was ten gevolge van de Amerikaanse en Engelse interventie, waarin zij
in het binnenland een zekere garantie zagen voor een bona fide uitvoering van een
en ander. Setyadjit verbond hier echter de opmerking aan, dat hij persoonlijk met
deze interventie niet zo gelukkig was. Wanneer hij echter in ruime kring de opmerking
zou maken dat hij de Nederlanders beter vertrouwt dan de Amerikanen, dan zou hij
vierkant worden uitgelachen. Alleen in de kleinere kring van Amir, enz., werd dit
standpunt wel begrepen. In dit opzicht heeft deze man dus zijn zienswijze van de
winter 1944-/45, uitgesproken in de Indonesische Commissie van de Illegaliteit1.,
nog niet verlaten.
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Maandag 7 Juli 1947, 11 uur
Nadat Setyadjit gisteren bij mij was vertrokken, had hij een afspraak gemaakt met
Van Mook om om één uur de tekst van het republikeinse antwoord te komen
overhandigen. Het werd echter half twee, eer hij arriveerde en dan bracht hij nog
alleen de Indonesische tekst mee. Ik ging 's middags met mijn kleren aan wat rusten
en begreep al niet waarom ik om half vier van Van Mook nog niets had gehoord. Ik
belde toen zijn secretaresse op, die vertelde dat zij nog zaten te wachten op de
Nederlandse vertaling, waarvan Van Mook had gezegd, dat hij die, met het oog op
de glibberige Indonesische tekst, liever van de republiek kreeg. Om vijf uur kwam
deze vertaling en kreeg ik er een copie van in handen1..
Ik kan niet anders zeggen dan dat de sombere voorspellingen van Setyadjit omtrent
het karakter van dit stuk meer dan volledig uitkwamen. Het wekt de indruk, dat men
aan de eene kant ons in sommige zinnen tracht te bevredigen, maar dan daarna weer
een toespraak houdt tot de eigen oppositie, waarin men het aan ons toegezegde in
verholen termen weer inslikt. Het maakt de indruk van een slijmerig, weinig oprecht
stuk. Het is, wat het karakter betreft, in geen enkel opzicht een wezenlijke verbetering,
vergeleken bij de nota van Soekarno van 27 Juni2.. Daarin zijn weliswaar de vier
eerste punten onduidelijk en onprettig geredigeerd, maar de punten 6 tot en met 12
zijn heel wat beter, omdat die door Boediardjo onder zekere druk waren geredigeerd
en daaraan in Djocja niet is geknoeid, doch alleen in de punten 1 tot en met 5. De
brief van 5 Juli draagt duidelijk het kenmerk er van, dat het aanvankelijk door
co-operatieve geesten opgestelde stuk door allerlei lieden, die weinig van de toestand
begrijpen, is verknoeid. Ook Sanders was van mening dat dit antwoord het ons wel
buitengewoon moeilijk maakt. De enige winst scheen te zijn, dat men met een zekere
goede wil uit het begin zou kunnen afleiden, dat de de iure-beslissingsbevoegdheid
van de landvoogd werd aanvaard. Hier stond echter weer tegenover, dat in de
voorlaatste alinea wordt gezegd, dat de republikeinse regering van oordeel is, dat
nopens de andere vraagstukken een oplossing kan worden verkregen, indien
wederzijdse overeenstemming is bereikt nopens de de iure-beslissingsbevoegdheid
van de vertegen-
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woordiger van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarmee wordt alles weer op losse
schroeven gezet; immers het woordje ‘indien’ stelt duidelijk vast, dat dit op het
ogenblik nog niet zo ver is. Het viel ons op, dat, wanneer men het woordje ‘indien’
(‘bilamana’) door ‘nu’ zou kunnen vertalen, de betekenis van deze hele zin anders
wordt en dan overeenstemt met hetgeen er vóór is gezegd. Sanders ging daarom
direct naar Setyadjit om te vragen of deze vertaling eigenlijk wel juist was. Setyadjit
zei dat het inderdaad de bedoeling was, dat deze de iure-beslissingsbevoegdheid
werd aanvaard. Op grond daarvan was hij, ook na overleg met Gani, bereid om het
woordje ‘indien’ door ‘nu’ te vervangen, hoewel Sanders al de indruk kreeg dat dit
geen letterlijke vertaling betekende van hetgeen er in de Indonesische tekst stond.
Zij plaatsten echter beiden hun handtekening bij deze wijziging, die Sanders daarna
aan Van Mook bracht. Hij kreeg daarbij niet de indruk dat Van Mook door het
antwoord gelukkig was, integendeel, hetgeen ook zeer goed te begrijpen is.
's Avonds om half negen zou er een bespreking bij Van Mook zijn over het
antwoord, waarbij hij de bedoeling had om tien uur Setyadjit uit te nodigen de eerste
indrukken te vernemen. Bij deze vergadering waren Idenburg, Koets, Verboeket,
Abdulkadir en onze mensen. Ik moet zeggen, dat deze vergadering1. een heel wat
waardiger karakter had dan de beruchte bespreking van Vrijdagavond, 27 Juni. Nu
had ik tevoren met Sanders ook een beetje een krijgsplan opgemaakt. Er was daarbij
van onze kant geen sprake van verdediging van dit antwoord. Evenmin zagen wij
heil in het voortzetten van besprekingen. Ik zou slechts twee wegen aanduiden: 1.
de militaire actie, of, indien men dat niet wenst, om welke reden dan ook, 2. uitgaan
van de veronderstelling, dat de republiek inderdaad bedoelt ja te zeggen en de
interimregering te vormen.
Onze critiek op het antwoord werkte duidelijk kalmerend. Deze vergadering
versterkte mij nog weer eens in mijn overtuiging, dat Piet's verdediging van de
republiek in de eerste dagen na het antwoord van 7 Juni bepaald prikkelend heeft
gewerkt. In deze vergadering draaide het echt om het centrale punt, nl. welke eigenlijk
de oorzaak is, dat men de co-operatieve elementen ziet verdwijnen en dat de vraag
te beantwoorden is, hoe men dit proces kan stuiten.
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Naar mijn overtuiging kan militair ingrijpen dit niet en zal het de fanatieken nog
fanatieker maken. Wil men politieke gevolgen zien, dan zal men de consequenties
moeten durven trekken en inderdaad zich op het standpunt stellen, dat er met deze
republiek niet kan worden gewerkt in de zin, waarin Nederland meent dat te moeten
doen. Een duidelijk antwoord op al deze vragen kwam er eigenlijk uit de vergadering
niet.
Niettegenstaande deze vergadering uiterst rustig en eigenlijk wel prettig verliep,
had het voor mij al een paar dagen vastgestaan dat ik, na het onbevredigend oordeel
over dit antwoord, toch in de noodzakelijkheid zou komen te verkeren om mijn
standpunt, dat veel minder schommeling heeft ondergaan dan de buitenwereld gelieft
te suggereren, tot uitdrukking te brengen. Ik heb nl. nooit betoogd dat geweld onder
geen omstandigheid zou mogen en moeten worden gebruikt, maar wel altijd dat het
een sprong in het duister is en in het bijzonder, omdat ik niet geloof dat men daarmee
de Indonesiche bevolking in haar leidende laag met ons meekrijgt. Ik weet, dat ik
daarin op het ogenblik met Van Mook van opinie verschil, omdat hij de invloed van
het slechte bestuur van de republiek groter schat dan ik.
Aan het eind van de vergadering gingen wij uit elkaar met het voornemen om ieder
een telegram op te stellen. Voor mij betekende dat in dit geval een persoonlijke
uiteenzetting van mijn standpunt aan de regering. Weliswaar heb ik officieel op het
ogenblik in dit probleem van oorlog of vrede geen functie, maar het zou toch kunnen
zijn dat een rustig opgesteld oordeel over de situatie op een aantal van mijn
partijgenoten in het Kabinet nog enige indruk maakt.
Er was gisteravond besloten af te zien van het uitnodigen van Setyadjit, maar Van
Mook zou hem vanmorgen vroeg van de stand van zaken op de hoogte brengen, nl.
dat de zaak was voorgelegd aan de Nederlandse regering ter verdere beslissing.
Om ongeveer half elf begonnen Piet en ik aan het telegram, dat als CG 1901. van
mij persoonlijk is verzonden. Ik dicteerde dit in eerste instantie en hij schreef het op,
terwijl hij eveneens de analyse van het antwoord grotendeels redigeerde. Aangezien
dit een persoonlijk document is, neem ik de vrijheid dit in dit dagboek op te nemen,
maar in het vertrouwen dat die enkelen, die op het ogenblik dit dagboek onder ogen
krijgen, de kennis hiervan naar buiten op
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geen enkele wijze zullen laten blijken. Hoogstens kunnen zij dat doen met de strekking
van mijn advies.
Hier volgt de letterlijke tekst van CG 190:
Van Schermerhorn aan Jonkman persoonlijk met afschrift aan Beel.
De ernst van het probleem (,) waarvoor de Nedreg thans gesteld is, brengt mij
ertoe mijn gedachten afzonderlijk geformuleerd aan U voor te leggen (,) zonder
daarmede tot uitdrukking te willen brengen dat zij a priori zouden strijden met de
opvattingen van mijn medelid of van den Landvoogd (.)
Met het antwoord van CG 1891. heeft de Repreg ons opnieuw teleurgesteld (.)
Het voldoet niet aan het verlangen der Nedreg om quote door een duidelijk
antwoord voor de betrokken partijen en voor de wereld vast te stellen in welke mate
de voor de goede en redelijke uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati
noodzakelijke overeenstemming bestaat unquote (.)
Ik zie in dit antwoord de poging van bepaalde coöperatief gezinde elementen om
ons genoegdoening te geven (,) waarbij zij zich echter in de collectiviteit van Djocja
genoodzaakt zien zulks te doen in verholen termen (,) welke ons geen bevrediging
kunnen schenken (.)
Vandaar de mondelinge verzekering van overbrengers zowel van de brief van 27
Juni2. als ook nu weer komma dat men eigenlijk bedoelt onze voorstellen in
hoofdpunten te aanvaarden (.)
Ik ben bereid aan te nemen dat deze zegslieden haak Soewandi namens Soekarno
op 28 Juni komma Setyadjit heden sluithaak eerlijk deze mening zijn toegedaan en
in de practijk ook bereid zouden zijn een samenwerking op de grondslag onzer
voorstellen na te streven (.)
Intussen rijst de vraag in hoeverre het antwoord van heden enige aanvulling of
verduidelijking brengt op het antwoord van 27 Juni (.)
Naar mijn mening kan dit komma met inachtneming van hetgeen hierboven over
de wijze van inkleding dezer brieven werd gezegd komma slechts worden
geconstateerd ten aanzien van het standpunt der Repreg inzake de positie van de
Vertegenwoordiger van de Kroon in de interimregering (.)
Behelsde het antwoord van 27 Juni op dit punt slechts dat quote
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er geen bezwaar tegen bestaat dat in die interimregering een vertegenwoordiger van
het Koninkrijk der Nederlanden zitting heeft unquote thans wordt daaraan toegevoegd
dat de Repreg geen bezwaar heeft dien vertegenwoordiger quote een bijzondere
positie toe te kennen unquote en voorts dat zij kan quote meegaan met wens van de
Nedreg om aan haar vertegenwoordiger beslissingsbevoegdheid de jure toe te kennen
unquote (.)
Al zou uit andere plaatsen van dit schrijven weer twijfel kunnen rijzen aan de
uitdrukkelijke aanvaarding komma daar tegenover staat dat Setyadjit uitdrukkelijk
verklaarde dat het de bedoeling is onze voorstellen op dit punt te aanvaarden (,)
hetgeen de Indonesische tekst ook tot uitdrukking brengt door te spreken van quote
dapat kita1. ikoeti unquote en niet van quote dapat kami2. ikoeti unquote aangezien
kita in tegenstelling tot kami tweezijdig is (.)
Voorts bevat het antwoord van heden ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen
(,) waaromtrent het antwoord van 27 Juni zweeg, de mededeling dat Repreg in principe
geen bezwaar heeft komma die betrekkingen met het buitenland in overeenstemming
te brengen met hetgeen is vastgesteld nopens de positie van de Vertegenwoordiger
van het Koninkrijk der Nederlanden unquote (.)
Deze mededeling is allerminst een duidelijk antwoord op de tweede vraag, welke
door Nedreg aan de Republiek werd gesteld (.)
Ook staat hier tegenover de voorafgaande alinea dat de erkenning van de de jure
Nederlandse souvereiniteit gedurende de overgangsperiode naar de mening van
Repreg niet de weg afsluit voor quote besprekingen over betrekkingen met het
buitenland unquote, welke zinswending wederom vele vragen doet rijzen (.)
Ten aanzien van de federale organen bevat het antwoord van heden geen
verduidelijking als gevraagd onder romeinse drie van het laatste schrijven van Nedreg
(.)
Ten aanzien van de teruggave van eigendommen van niet-Indonesiërs bevat het
antwoord van heden de mededeling quote dat met een teruggave als voorgesteld in
de nota van 27 Mei 19473. kan worden ingestemd (,) met uitzondering van hetgeen
in die nota is gesteld nopens de veiligheid van persoon en goed unquote (.)
Ook hierop volgt echter weer een duistere zin (.)
Ook ten aanzien van de binnenlandse veiligheid bevat het ant-
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woord van heden niets dat als verduidelijking kan worden beschouwd van hetgeen
daaromtrent onder zes van het antwoord van 27 Juni werd gesteld (.)
Het voortzetten van pogingen om langs de weg van briefwisseling opheldering te
verkrijgen acht ik op grond van de in de aanhef genoemde redenen onvruchtbaar en
ook in strijd met de waardigheid der Nedreg (.)
De vraag rijst derhalve welke wegen thans nog open staan (.)
Hierbij zou ik voorop willen stellen dat de politiek der Nedreg van den beginne
af gericht geweest is op ondersteuning der coöperatieve elementen in de Republiek
(.)
De lange weg der onderhandelingen leverde tot nu toe slechts een papieren resultaat
op (.)
Hierdoor werd de positie der coöperatieve elementen verzwakt en de groep der
teleurgestelden (,) die de honderd procent merdeka en de eenheidsstaat verlangden,
versterkt (.)
Dit proces zou slechts doorbroken hebben kunnen worden door practische resultaten
op het gebied van bestuur en economisch leven (.)
De invloed der oppositie heeft dit onmogelijk gemaakt (.)
De jongste ontwikkelingen tonen dan ook dat belangrijke coöperatieve figuren op
de achtergrond geraken (.)
De vraag rijst hoe dit proces kan worden doorbroken met behoud van de
noodzakelijke samenwerking met coöperatief gezinde elementen (.)
Verder onderhandelen kan naar mijn mening de oplossing niet geven (.)
Van onderhandelen zal tot handelen moeten worden overgegaan (.)
De Nedreg zal daartoe een sprong moeten wagen (.)
Twee wegen staan daartoe open dubbelpunt PRIMO militair ingrijpen (.)
Over het uiteindelijk resultaat hiervan kan zeer verschillend geoordeeld worden
(.)
Zeker heeft de ondertekening van Linggadjati en de Regpolitiek deze weg meer
begaanbaar gemaakt dan in Februari het geval was (.)
De ontevredenheid in de Republiek en de veranderde houding van het buitenland
tegenover haar verminderen voor een deel de bezwaren (,) welke ik in paragraaf drie
der nota quote analyse en

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

735
perspectieven1. unquote toentertijd uiteenzette (.)
Toch geldt ook nu nog dat de vraag komma of de problemen (,) waarmede wij
thans worstelen om tot reële samenwerking te komen (,) daardoor wezenlijk worden
opgelost komma zeer waarschijnlijk ontkennend moet worden beantwoord (.)
Daarvoor zou men de overtuiging ingang moeten doen vinden dat deze actie niet
tegen de vrijheid van het Indonesisch volk is gericht (.)
Lukt dat niet in brede lagen (,) dan is het vrij zeker dat militaire actie geen
versterking van de coöperatieve krachten zal brengen en zeker niet onder de jonge
generatie (.)
De risico's van materiële aard laat ik dan nog buiten beschouwing (.)
SECUNDO De andere sprong zou gemaakt kunnen worden door komma in
aansluiting bij de onderstelling ener complete aanvaarding der interim-regering als
door ons voorgesteld komma zulk een regering op de grondslag onzer voorstellen in
te stellen (.)
Setyadjit deelde mede dat als vertegenwoordigers van Rep-zijde Hatta en Sjahrir
waren gedacht (.)
Deze interimregering zou ten spoedigste van een uit geschikte personen bestaand
apparaat moeten worden voorzien (.)
Bij het inslaan van deze weg zit de sprong in het vertrouwen dat deze
interimregering komma geplaatst voor een concrete bestuurstaak in dagelijks
gezamenlijk overleg meer practische coöperatie zal kunnen opbrengen dan langs de
weg van onderhandelen tussen delegaties mogelijk is gebleken (.)
Garanties voor het welslagen dezer poging kunnen naar mijn mening niet door
nieuwe voorafgaande besprekingen met de Republiek worden verkregen (.)
Deze zouden echter voor zover mogelijk kunnen worden gevonden in een
voorafgaande toezegging van blijvende medewerking van Amerika en Engeland
gedurende de overgangsperiode (.)
Hun tot nu toe aangenomen houding komma kennelijk ter vermijding van de door
beide landen niet gewenste militaire actie komma rechtvaardigt de veronderstelling
dat zulk een steun gevonden zal kunnen worden (.)
Het welslagen langs de hier beschreven weg zal verder worden bevorderd door
het uitzicht op financiële hulp van Amerika (,)
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voor het geval een interimregering is gevormd en quote mutual cooperation along a
constructive path unquote is verzekerd (.)
In hoeverre deze financiële hulp na het inslaan van de militaire weg kan worden
verkregen lijkt vooralsnog onzeker (.)
Uit bovenstaande beschouwingen moge duidelijk zijn dat ik komma in het bijzonder
wanneer men Amerika en Engeland op de voorgeschreven wijze meekrijgt komma
overhel tot het wagen van de sprong sub secundo beschreven (.)
De gedachtengang van dit telegram lijkt mij volkomen duidelijk: mijn voorkeur voor
de instelling van een interimregering met alle onzekerheden, die daaraan zijn
verbonden. Ik kan mij voorstellen, dat deze keuze voor menig partijgenoot volstrekt
geen probleem inhoudt. In het aangezicht van alle feiten en moeilijkheden moet ik
eerlijk zeggen, dat het minder eenvoudig is dan menigeen denkt. Vanmorgen in een
gesprek gaf ook Piet toe dat, indien de regering deze weg kiest, er met zeer grote
waarschijnlijkheid toch zal worden gevochten, maar dat het effect van deze keuze
vandaag is dat men een groter aantal co-operatief gezinden aan onze kant krijgt en
internationaal nog sterker staat dan thans reeds het geval is. Ik weet niet of deze
redenering helemaal juist is. Het zou ook wel eens kunnen zijn dat een geregeld
verder verschuiven van iets, dat toch, zij het op kleine schaal, onontkoombaar is, ook
grote nadelen met zich meebrengt. In ieder geval, hoe men het ook stelt, het is slechts
een element van onzekerheid te meer.
Wij hadden om ongeveer half twee dit telegram in elkaar, getikt en gecorrigeerd.
Ik moet zeggen, dat het mijn vrede des harten aanzienlijk versterkt. Ik heb de
overtuiging, dat het mijn innerlijke gesteldheid behoorlijk weergeeft en dat ik er,
zowel tijdens het bezoek van de ministers als bij mijn besprekingen in Nederland en
later hier, niet anders over heb gedacht dan nu in dit telegram tot uitdrukking komt.
Alle praatjes over controversen in de commissie-generaal, na onze aankomst van 12
Juni, over het overtuigd zijn van mij door Van Mook, zoals dit tot uitdrukking kwam
in het eenstemmig advies1., zijn mededelingen van de buitenwacht, die met mijn eigen
overtuiging weinig stroken. Nu ik dit document als weerslag van het op zichzelf
volstrekt onvoldoende antwoord van de republiek heb opgesteld, meen ik dat
kennisname daarvan dit voor een
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ieder duidelijk moet maken, hetgeen trouwens toch ook uit de lectuur van deze G.V.'s
moet doorschemeren, al heb ik het nadeel dat ik er de volledige waarheid niet aan
durf toe te vertrouwen. Het enige punt, dat twijfel kan wekken is, dat ik op het
moment, dat beslissend was, telkens een conflict uit de weg ben gegaan, indien dat
conflict geen nut kon hebben. In het telegram CG 172 van 17 Juni hebben wij de
beslissing aan Den Haag gelaten, gemotiveerd door het feit dat wij de gevolgen van
interventie niet konden beoordelen, maar mijnerzijds gestimuleerd door de wens om
de volstrekte oorlogsstemming, die hier toen bestond, een minimale invloed te
bezorgen en de deur voor Den Haag compleet open te houden. Bovendien zou op
dat ogenblik een tweetal adviezen, die tegenover elkaar stonden, naar mijn overtuiging
het gevaar van een Kabinetscrisis, dus van oorlog, uitermate groot hebben gemaakt1..
Op het ogenblik ligt de zaak echter anders en is het minder gevaarlijk om in deze
situatie mijn persoonlijke mening te laten blijken. Dit klemt naar mijn overtuiging
te meer, omdat ik vermoed dat ik daarmee thans de op vrede ingestelde elementen
in de ministerraad toch een ruggesteun geef. Dat is nodig, nu wij aan het
onherroepelijk einde staan van een weg, waarlangs wij beslist niet verder kunnen.
De definitieve keuze valt thans niet meer te ontgaan.
Ik heb vannacht het telegram ook aan Van Poll laten lezen, die in gezelschap was
van Maassen. Van Poll had geen grote bezwaren tegen mijn betoog, maar het was
wel duidelijk, dat hij door te zeggen geen behoefte te hebben aan deze uiteenzetting,
naast hetgeen Van Mook had geseind, daarmede blijk gaf geen keuze te willen doen.
Er is dus nu - behalve mijn persoonlijk telegram - alleen een ZG-telegram van Van
Mook, waarin geen oordeel wordt gegeven, althans niet direct, maar waarin de
militaire actie toch eigenlijk heel sterk wordt gesuggereerd2..

Dinsdag 8 Juli 1947, 7 uur
Gistermorgen, om ongeveer kwart over negen, belde Van Mook op of ik even bij
hem kwam. Hij had juist Setyadjit en Leimena op bezoek gehad en hun medegedeeld
dat hij geen verdere vragen had te stellen en te verstaan had gegeven, dat hij dit
onvruchtbaar achtte. Beide heren hadden geen ogenblik een poging gedaan om het
te
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doen voorkomen alsof zij niet begrepen, dat wij dit antwoord volstrekt onbevredigend
vinden. Dat was trouwens van deze twee mensen persoonlijk ook niet te verwachten.
Later vertelde Koets mij dat dit gesprek juist uit dien hoofde voor hem zeer
aangrijpend was geweest. Setyadjit had gevraagd om nog vier dagen respijt, omdat
hij nog een laatste uiterste poging wilde wagen om de republiek tot een duidelijke
verklaring te brengen. Van Mook kon hem dat niet beloven, omdat de zaak inmiddels
aan de Nederlandse regering in handen was gegeven. Toch stemde hij toe in het
beschikbaar stellen van een vliegtuig om Setyadjit en Leimena naar Djocja te brengen,
ten einde hun de kans te geven. Dit zou echter hun eigen initiatief zijn1.. Van Mook
en ik hadden het daarna nog even over de achteruitgang in de politieke toestand in
de republiek. Hij vergeleek de hele situatie met de tactiek van een schooljongen, die
begint met zijn les niet te leren en het thuis niet te zeggen. Zijn straf verzwijgt hij,
dan blijft hij van school weg en liegt er thuis verder om. Hem ontbreekt de moed om
de consequenties uit zijn ware toestand te trekken.
Teruggekomen, zat, zoals ik verwacht had, Setyadjit op mij te wachten. Dit werd
een aangrijpend gesprek, dat ik niet gauw zal vergeten. Hij maakte de indruk van
een uitgeputte en gebroken man. Hij begreep volkomen dat, zoals de republiek het
nu had opgetuigd, oorlog onvermijdelijk was. Hij begreep ook dat Van Mook niet
anders had kunnen spreken dan hij had gedaan en dat een laatste uiterste poging
moest worden gedaan; hij was persoonlijk bereid om die te wagen. Het leek mij toe
dat hij de kansen op succes niet overmatig groot schatte. Op zichzelf vond ik dat een
somber beeld geven van de situatie in de republiek. Hij merkte op dat, indien zijn
missie zou gelukken, de zaak gered zou kunnen zijn, doch indien hij niet mocht
slagen, zou hij bij het losbreken van de actie een verloren man zijn. In dat geval zou
ons afscheid van vandaag er een voor altijd zijn. Hij vroeg mij aan Henk van Randwijk
dan te vragen om samen met de oude kring uit Vrij Nederland de zorg voor zijn
vrouw en kinderen op ons te nemen. Zijn vrouw lag nog ziek van een operatie in
Djocja en zijn kinderen waren bij zijn ouders in Solo.
Ik heb er over gepeinsd of ik, in aanvulling aan mijn telegram 1902., ook dit nog
aan de regering moest laten weten, alvorens zij een beslissing neemt. Ik heb dit ten
slotte nagelaten, omdat er geen
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directe conclusies uit te trekken zijn. Ik heb hem gevraagd om zo snel mogelijk tot
een verklaring te komen, omdat ik niet kon garanderen dat de regering niet eerder
een beslissing zou nemen.
Ik heb Setyadjit gezegd, dat zowel de persoonlijke brief van Soekarno aan Van
Mook, in antwoord op diens brief1., alsook het antwoord aan de Amerikanen2. op ons
een onaangename indruk hebben gemaakt, vanwege een duidelijk gebrek aan
waarachtigheid en ieder gemis aan besef van de realiteit in de huidige verhoudingen.

14 uur
's Middags om één uur is Setyadjit met Gani en Leimena naar Djocja vertrokken; het
vliegtuig zou dezelfde middag direct terugkeren.
's Middags hadden wij met Van Mook een bespreking met de militaire leiding
over de verschillende aspecten van het probleem, waarover hier uit de aard der zaak
verder wordt gezwegen. Ik wil alleen de opmerking maken, dat het mij opviel dat
aan republikeinse kant toch een zeer aanzienlijke hoeveelheid vernielingen, in het
bijzonder in de buurt van Soerabaja, is aangericht. Deze vernielingen maken het ons
niet gemakkelijker, hoewel het alleen technische bezwaren oplevert.
Van half zes tot bij zevenen een zeer prettig gesprek met Mohr, die vanwege de
voorlichting van Buitenlandse Zaken hier enige maanden komt kijken. Deze man
lijkt mij belangrijk beter dan hetgeen B.Z. hier reeds naar toe heeft gestuurd. In dit
verband mag wel opgemerkt worden, dat Elink Schuurman bepaald fout is en hier
niet kan blijven zitten, wanneer er straks met de Indonesiërs kan worden gewerkt.
Maar niet alleen de Indonesiërs, ook Mitcheson en Lambert lusten hem evenmin als
Sanders en ik. Merkwaardig is, dat aan Indonesische kant in dit verband Steenstra
Toussaint wordt genoemd. Inderdaad een uitermate vlotte, behoorlijke knaap, die
ook een veel ruimer standpuntinneemten geenszins een bureaucraatis.
Gisteravond van half negen tot half elf had ik Boediardjo bij mij. Die staat er dus op
het ogenblik volkomen naast, ten minste tijdelijk. Hij heeft mij zijn kijk nog weer
eens gegeven op het gebeuren van de laatste paar weken. Hij bevestigde veel van
mijn reeds gegeven indruk, maar een enkele wil ik toch nog vastleggen.
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Het grote conflict, dat op het ogenblik speelt, is volgens hem eigenlijk verwant aan
hetgeen men in Europa in veel zachter vormen met de liquidatie van de illegaliteit
heeft ondervonden. De revolutie is gedragen door een groot aantal jonge mensen,
die nog altijd op een of andere manier van de revolutie leven. Op het ogenblik
verlangen zij als het ware een soort beloning in de vorm van erkenning en van
baantjes. Sjahrir staat op het reële standpunt, dat dit onmogelijk is en stoot deze
mensen daarmee van zich af. Amir, die meer te midden van deze lieden heeft geleefd,
heeft nog altijd een zwak voor deze mensen en verbeeldt zich, dat hij dit kan
overbruggen; Boediardjo ziet daarin het grote gevaar, want hij meent dat dit conflict
als zodanig niet voor oplossing vatbaar is. Hij was het er mee eens, dat hierin voor
de republiek het grootste gevaar schuilt. Hij bevestigde dus min of meer de zienswijze
van Van Mook, dat de hele oppositie tegen een geordende rechtsstaat in de republiek
voor een belangrijk gedeelte toe te schrijven is aan een grote groep, die een bestaan
heeft en vreest, niet alleen geen beloning te krijgen voor aan de republiek bewezen
diensten, maar zelfs bij opbouw van een ordelijke staat te worden teruggedrukt.
Verder meende hij, dat er op het ogenblik een enorme politieke verwarring bestaat.
Volgens hem is de P.S.I.I., de Partai Sarekat Islam Indonesia, die Sjarifoedin uit de
Masjoemi heeft losgeweekt, eigenlijk een vrij obscure groep. Men heeft er Salim nu
wel toe gerekend, maar dat is volstrekt niet reëel. Die heeft altijd een eigen groep
gehad, waartoe ook zijn schoonzoon Roem behoorde. Hij zal, na zijn terugkeer, zijn
inlijving bij deze partij evenmin aanvaarden als Roem zulks deed. Dit verzwakt het
Kabinet zonder twijfel, want de overwinning op de Masjoemi achtte hij slechts schijn.
Setyadjit dacht hier wat anders over. De persoonsbeschrijving van de tot deze
partij behorende Kabinetsleden was anders van dien aard, dat men gerust kan zeggen
dat het vrij obscure figuren zijn. Boediardjo achtte het van Amir toch bepaald een
stommiteit, dat hij Soekiman het premierschap niet had gelaten1. en aldus de eer had
bezorgd van de onvermijdelijke capitulatie. Nu verwachtte hij dat er weer een
Kabinetscrisis zou komen, Soekarno opnieuw het gezag aan zich zou moeten trekken
en dat daarna een rechts kabinet zou ontstaan, omdat het in de sajap kiri een te grote
verwarring is. De communisten stoken aan alle kanten, de Pesindo wordt voor een
be-

1.
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langrijk gedeelte gevormd door jonge lieden, die een beloning vergen als
bovengenoemd, zodat de constructieve krachten alleen in de Partai Boeroeh en in de
Partai Socialis aanwezig zijn.
Verder was nog wel de moeite waard, dat hij vertelde dat Setyadtji was vertrokken
met de mededeling dat, indien het Kabinet de Nederlandse voorwaarden niet zou
aanvaarden, hij zou terugtreden en met hem de ministers uit de Partai Boeroeh. Hij
was dus inderdaad van plan hoog spel te spelen.
Toen ik Boediardjo vroeg of hij dacht dat er bij eventuele militaire actie zwaar
zou worden gevochten, antwoordde hij dat op het ogenblik de politieke verwarring,
naar hij vermoedde, zo groot is, dat dit nauwelijks kon worden verwacht. Wel zou
dit incidenteel het geval wezen, maar hij verwachtte geen duidelijke politieke leiding.
Een vraag, wat Sjahrir zou gaan doen, beantwoordde hij heel karakteristiek:
‘Proberen aan het Indonesische volk en in de eerste plaats aan zijn eigen partij-mensen
politiek fatsoen te leren’. Wij kregen daar toen zo een praatje over en kwamen
gezamenlijk tot de conclusie, dat noch hetgeen Sjarifoedin, noch Gani, noch de hele
sajap kiri had gedaan, eigenlijk de toets van het fatsoen kon doorstaan. Eveneens
zijn wij het er over eens dat de uitspraak van de sajap kiri, voordat Sjahrir gelegenheid
had gehad zijn beleid te verdedigen, onfatsoenlijk was. Ook de houding van Amir,
die toch in wezen al die maanden heeft meegestreden en nu op deze wijze Sjahrir
laat vallen en op zijn stoel gaat zitten, konden wij geen van beide bewonderen. Ik
heb hem de vraag zelf niet gesteld, maar Piet had het dezer dagen gedaan, of hij
verwachtte dat bij militaire actie een groot deel van de wezenlijk coöperatief gezinde
elementen dan aan onze kant zouden komen. Dit heeft hij echter ten stelligste ontkend.
Militaire actie zou dit deze mensen uitermate moeilijk maken en naar zijn mening
volstrekt onmogelijk.
Ik vond in dit gesprek eigenlijk een bevestiging van hetgeen ik in mijn telegram
CG 1901. als mijn mening heb geseind.
Tegen tien uur werd Ali opgebeld door zijn zuster met de mededeling dat er was
aangekondigd, dat Amir Sjarifoedin om tien uur een radiorede zou houden over de
zender Djocja. Wij dus luisteren, maar wij werden 20 minuten geamuseerd met
marsmuziek, volgens mijn bescheiden muzikale kennis meest van Duitse oorsprong,
en om 20 over tien kwam inderdaad, voorafgegaan door Indonesia

1.
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Raja, de nieuwe minister-president voor de microfoon. Hij gaf een korte duidelijk
en krachtig klinkende verklaring, die ik natuurlijk niet kon verstaan. Ali gaf echter
al heel gauw als commentaar: ‘Hij aanvaardt eenvoudig alle voorstellen, punt voor
punt, en zegt het deze keer in ronde woorden’1.. Wel, het is gemakkelijk te begrijpen
dat dit alles wel enige indruk op mij maakte. Het feit, dat Sjarifoedin dit ronduit door
de microfoon doet, achtte ik op zichzelf gunstig. Hij heeft in ernstige woorden het
volk voor de feiten geplaatst, met een duidelijkheid, welke tot heden toe nog niet
was vertoond. Het enige punt is, dat zij de overgangstijd beslist laten eindigen aan
het eind van het volgende jaar. Ik weet, dat Jonkman het gevoel heeft dat daar nog
enige muziek in zit, maar ik geef de Indonesiërs eerlijk gelijk, wanneer zij zich in
dit opzicht niet aan het lijntje laten houden. Trouwens de Britse tactiek in India2. is
met betrekking tot dit punt voor ons toch ook wel leerzaam. Van Poll was, toen ik
Ali uitliet, al naar bed, maar het licht brandde nog, zodat ik hem dit feit nog even
door de deur heb toegeroepen. Het was duidelijk, dat ook hij zich hierover verheugde.
Merkwaardig was, dat vanmorgen de R.V.D. door de radio er vrijwel niets over gaf,
niettegenstaande Aneta een zeer behoorlijke tekst van deze korte rede had gegeven,
die, naar mij op het ogenblik bekend is, ook inderdaad wel goed was. De R.V.D.
excuseerde dat vanmorgen door het feit dat de nieuwsredactie al gesloten was, nadat
dit bericht van Aneta was binnen gekomen, maar het feit dat men om één uur, nadat
inmiddels bij de R.V.D. zelf de opgevangen Indonesische tekst op een storingsfout
na compleet bekend was, er nog eigenlijk alleen een in vrij onprettige termen gestelde
uitleg van gaf, toont mij opnieuw met welke geest deze heren zijn bezield.
Van Wijnen heeft vanmorgen de Nederlandse vertaling van de hier door de R.V.D.
opgevangen tekst bezorgd en daarna is ons gebleken, dat wij vanmiddag een officiële
Nederlandse vertaling van deze redevoering krijgen, die blijkbaar uit Djocja is geseind.
Bovendien komt Setyadjit vanmiddag terug om nog een nadere toelichting

1.
2.

8 juli 1947 CG 191.
In juli 1947 heeft de Britse regering de Indian Independence Bill bij het parlement ingediend
en op 15 augustus d.a.v. zijn India en Pakistan onafhankelijke dominions geworden van de
Britse Commonwealth of Nations.
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op het antwoord van de republiek1. te overhandigen. Ik verwacht hem om 6 uur.
Intussen achtte Van Poll het goed om Jonkman te telefoneren. Hij wou eigenlijk
Jonkman en Beel samen, maar dat heb ik maar afgepoeierd, omdat mij dat wat zwaar
voorkwam. Zij mochten dan denken heel wat te horen te krijgen, terwijl wij in wezen
toch bitter weinig kunnen zeggen dan alleen aankondigen.
Koets kwam mij vanmorgen nog vertellen, dat Mitcheson en Foote gisteren Tanzil
nog in de tang hebben gehad. Tanzil wilde Mitcheson spreken, maar die heeft toen
eerst overleg gepleegd met Foote. Foote had weliswaar geen machtiging om een
gemeenschappelijke stap te ondernemen, zodat zij Tanzil niet samen konden
ontvangen, maar zij hebben wel overleg gepleegd over hetgeen zij beiden zouden
kunnen zeggen. Mitcheson heeft van dit gesprek, dat hij voerde in aanwezigheid
zowel van Lambert als van Ballard namens de Australiërs, nog eens uitdrukkelijk
gezegd dat hun antwoord uiterst teleurstellend was. Er waren vijf vragen gesteld2. en
zij hebben eigenlijk op geen van die vragen een regelrecht antwoord gegeven.
Mitcheson zei dat, indien deze vragen en antwoorden zouden worden gepubliceerd,
de republiek daarmede alle sympathie in de wereld zou verspelen. Tijdens dit betoog
verbleekte Tanzil zichtbaar en stotterde dat zij toch bedoelden om de voorstellen aan
te nemen. Die opmerking maakte de zaak niet beter en Mitcheson voegde hem toen
toe, dat de republiek door deze handelwijze of tactiek regelrecht op oorlog aanstuurde.
Toen was bij Tanzil de boot blijkbaar helemaal aan en vroeg hij of Mitcheson dat
nog kon keren. Daarop gaf Mitcheson het enige juiste antwoord, nl. dat alleen de
republiek dit onafwendbare nog kon keren. In het overleg wat te doen, heeft Mitcheson
hem toen aangeraden om deze mededelingen telegrafisch aan Djocja over te brengen.
Bij Foote zou hij een gelijksoortige ontvangst hebben gehad. Dit gesprek vond
plaats gisteren achter op de middag. Nu zit daar nog tussen de tijd, dat Tanzil dit in
een telegram moest verwerken en de tijd van het overseinen naar Djocja, zodat ik
aanneem dat dit telegram pas later op de avond in Djocja is gearriveerd en geen
betekenende invloed meer kan hebben gehad op de rede van Sjarifoedin. De daarin
vervatte draai zal dan ook wel uitsluitend aan de missie

1.
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van Setyadjit zijn toe te schrijven, die ook van mij practisch hetzelfde te horen had
gekregen, nl. dat zij bij deze gang van zaken het militaire conflict onafwendbaar
maakten. Toch is het goed, dat ook de Britten en de Amerikanen dit nog eens met
alle duidelijkheid hebben gezegd. Ik geloof dat de Britten, indien zij een jaar eerder
dit standpunt zouden hebben ingenomen, de zaak, die zij meenden te dienen,
belangrijk beter zouden hebben vooruitgeholpen.
Ten slotte wil ik nu nog een woord wijden aan de positie van Frans Goedhart. Eerlijk
gezegd raak ik daar een klein beetje mee verlegen. Tijdens zijn verblijf in Djocja is
hij toch in ieder geval wel weer uiterst onvoorzichtig geweest. Hij heeft Antara de
gelegenheid gegeven om weer een aantal stomme dingen op zijn naam te zetten, die,
zoals ook Boediardjo gisteravond zei, de zaak allesbehalve dienden. Ook Boediardjo
was van mening dat Frans Goedhart in Djocja in hoofdzaak de verkeerde elementen
in hun verzet heeft gestijfd. Zeker zal hij bij de interne besprekingen het geluid van
de partij hebben laten horen. Deze man vergeet echter altijd weer, dat hij daar met
nationalisten te maken heeft, die maar één ding willen horen, nl. datgene wat de
republiek versterkt en ons verzwakt. Het ergste vind ik zijn verhaal, dat verleden
week Maandag1. de oorlog zou zijn losgebrand, indien de progressieven dit niet
zouden hebben verhinderd. Ten eerste is het feitelijk onjuist, omdat de Amerikaanse
stap2. het meeste heeft gedaan, doch in de tweede plaats knoopt Antara daar terecht
de mening aan vast dat dat bericht over die legerorder van Spoor3. dan toch wel juist
zal zijn geweest, als Frans Goedhart dat zo vertelt. Dan zijn beschouwing over wat
er gaat gebeuren in geval van een militair conflict. Waarom te zeggen, dat dan dit
Kabinet aftreedt en er een Kabinet Romme-Schouten ontstaat met stakingen in
Nederland? Begrijpt hij niet, dat het effect van een dergelijke uitspraak, in het
bijzonder uit de mond van een man, die zich presenteert als representant van een der
regeringspartijen, eigenlijk nog veel bedenkelijker indruk maakt dan het gebral van
Max Blokzijl over een tweede front?
Zondag kwam hij terug en toen kreeg hij het artikeltje ‘Het Hoen4. kakelt weer’,
dat Ritman in de Nieuwsgier schreef, onder zijn neus.

1.
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3.
4.

30 juni 1947.
Zie p. 687.
Zie p. 693.
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Natuurlijk was hij razend en uitte verwensingen aan het adres van Ritman. Maar om
nu deze man te begrijpen onder de categorie ‘koloniale journalisten’, zoals hij in een
nijdige brief aan mij gisteren deed, gaat wel wat ver. Deze man was na het antwoord
van 7 Juni1. de enige publicist hier, die tegen de stemming in het paleis in ging. Zo
iemand heeft heus wel het recht om aan Frans Goedhart een terechtwijzing te geven.
Ik wil hem vandaag of morgen nog eens spreken, want op deze wijze gaat dit niet.
Gisteren op de vergadering met de militaire heren werd in vrij kwalijke termen en
met bedenkelijke bedoelingen gevraagd, hoe lang deze man hier nog blijft. Ik heb
toen een exposé gegeven van de bedoeling van zijn missie en gezegd, dat het voor
de Nederlands-Indische regering een koud kunstje was om deze te laten mislukken
en in Nederland de kat in de gordijnen te jagen. Ik heb ze echter beloofd, dat ik mij
dan onherroepelijk aan de kant van de protesterenden zou plaatsen.
Aan de andere kant acht ik het toch ook wel nodig om te proberen Frans tot rede
te brengen. Vanmorgen had hij een gesprek met Just de Visser gehad, waarin hij
weer aardig gekalmeerd bleek en voor het eerst de opmerking maakte dat de jongens
van de republiek toch ook ongelooflijke lummels waren, die een ellendige politiek
voerden. Dat is echter het eerste woord van critiek naar die zijde, dat wij uit zijn
mond vernemen. Dat is juist hetgeen hem in de ogen van de mensen hier zo
onaanvaardbaar maakt. Ik kan ook niet anders zeggen, dan dat een uitspraak als van
Boediardjo over zijn activiteit toch wel vernietigend is.

Dinsdag 8 Juli, 20.15 uur
Vanmiddag kwam het telegram ZG 342. als antwoord op CG 1893., 1904. en ZG 3005..
Het blijkt mij daaruit, dat de regering mijn beschouwing compleet in de wind slaat.
Men acht het republikeinse antwoord onbevredigend. Daar ging het echter niet om:
dat weet ik ook. Hoofdzaak is, dat zij de landvoogd machtigen tot slaan, mits de
zekerheid bestaat dat de jongste stappen van Foote en Mitcheson
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hun werking kunnen hebben gehad en de reis van Setyadjit geen of een niet alleszins
bevredigend antwoord te rechter tijd brengt. Het is dus niet Nederland en bepaald
niet het Nederlandse Kabinet, dat de oorlog voorkomt. De vorige keer is het de
Amerikaanse stap geweest, die mij niet in de noodzakelijkheid van een openlijke
breuk heeft gebracht1., en nu moeten de republikeinen het maar redden. Gelukkig
heeft Setyadjit dat inmiddels bereikt. De deur wordt echter weer dicht gedaan door
het feit, dat men vraagt de definitieve beslissing in Den Haag te doen nemen, tenzij
de in CG 1732. genoemde termijn zulks beslist onmogelijk maakt. Nu is het, wat dit
laatste betreft, niet zo rauw als de vorige keer, toen op het ogenblik, dat in Holland
geseind werd, de heren bepaald konden weten, dat er geen tijd meer zou zijn. Op het
ogenblik is het wat ruimer, hoewel zij er geen kennis van dragen dat de beslissing
niet slechts vandaag, maar ook morgen kan worden genomen. Eigenlijk moeten zij
dus weten dat er vrijwel geen tijd is om nog overleg te plegen. Nu is het met het
antwoord van Setyadjit vrij eenvoudig, maar anders hadden wij weer in de nesten
gezeten en had de regering moeten weten dat zij in feite de beslissing opnieuw in
handen van de landvoogd had gelegd, terwijl zij in schijn zelf de beslissing had
genomen. Is dat nu een gevolg van het feit, dat zij voor de tweede maal de data niet
behoorlijk hebben bekeken, of moet ik er erger van denken?
Ten aanzien van de stemming in het eigen land ben ik inderdaad niet erg vrolijk
vandaag. In de eerste plaats een brief van Weisglas, die daarin aan Piet rapporteert,
al is het dan ook strikt onder ons, dat in een gesprek met Beel, waarin hij verslag
deed over zijn Amerikaanse reis, deze de opmerking heeft gemaakt ‘dat Van Mook
zich goed houdt’. Jonkman was daar eveneens zeer over te spreken. Nu vind ik het
in de eerste plaats een schandaal, dat deze heren zich over de landvoogd in deze
termen uitlaten tegenover een jongeman van 26 jaar, hoeveel waardering ik overigens
voor hem ook mag hebben. Maar in de tweede plaats begrijp ik niet dat zij niet inzien,
dat zij zich door deze uitspraak zelf een brevet van onvermogen geven en reeds zijn
vergeten, dat zij zich van Februari tot hun reis hier in allerlei bochten hebben
gewrongen om Van Mook kwijt te raken en,
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als ik de rapporten van De Niet, die ik nu heb gelezen en die ik als volstrekt
betrouwbaar beschouw, naga, een stukje regeren hebben weggegeven, dat eenvoudig
elke beschrijving tart. Ik heb al eens eerder gezegd in deze bladen, dat het geven van
een machtiging over de vraag van oorlog of vrede aan een man, waarvan men op 18
Maart nog met de gedachte rondliep, dat hij na de ondertekening van Linggadjati
telegrafisch zou worden vervangen1., toch eenvoudig ongehoord is2..
Dan de mededeling over de vrij systematische campagne, die op het ogenblik in
Nederland wordt gevoerd, om het zo voor te stellen, dat het bezoek van de ministers
aan Batavia eindelijk klaarheid heeft gebracht; dat in de tevoren bestaande
verwarrende onsamenhangende loop der besprekingen door het ingrijpen van Beel
en Jonkman samenhang en stelselmatigheid is gebracht; kortom, dat de
commissie-generaal door de ministers in het goede spoor is gezet. Als ik dit lees en
dan nog eens denk aan de werkelijkheid, dan kan ik deze voorstelling van zaken niet
anders dan als een politiek schandaal beschouwen. Deze mensen, die hier kwamen
met het plan in hun zak voor een bezetting van de topplaatsen en die dit compleet
hebben moeten inslikken, die tot de nota van de commissie-generaal van 27 Mei3.
eigenlijk geen enkele nieuwe gedachte hebben bijgedragen, moesten zich voor een
dergelijke voorstelling, indien die in de pers wordt gegeven, eigenlijk diep schamen.
Als ik nu denk dat Jonkman indertijd ten aanzien van het enige idee, dat hij meebracht,
nl. de landvoogd in Rade, de term interimregering afkeurde en dat deze nu vlot is
geaccepteerd, dan vraag ik mij werkelijk af hoe deze heren zich voelen wanneer zij
in De ieuwe Eeuw de artikelenreeks lezen, die over dit onderwerp handelt4.. Zouden
zij zich dan niet een beetje voelen als een auteur, die weet dat hij plagiaat heeft
gepleegd?
Nog beroerder voel ik mij eigenlijk ten aanzien van de situatie in mijn eigen partij.
Daar heerst zo'n beetje de voorstelling, dat na het republikeinse antwoord wij het
advies hebben gegeven om te slaan en de regering daar een stokje voor heeft gestoken
door te komen met het idee van het stellen van vragen. Dat heeft betrekking op
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CG 1841., waarin duidelijk staat dat, tenzij de Nederlandse regering meent dat alsnog
verdere verduidelijking moet worden nagestreefd in het belang der Nederlandse en
buitenlandse publieke opinie, de landvoogd thans tot bepaalde maatregelen zou willen
overgaan. Dan wordt er aan het slot nog eens de nadruk op gelegd, dat het telegram
van de regering aanleiding geeft haar de beslissing over te laten, ofschoon wij over
de beoordeling van het onbevredigend karakter geen meningsverschil hebben. Indien
men mijn dagboek nog eens naleest, zal men begrijpen welke bij mij de opzet is
geweest voor deze laatste poging om de regering te laten beslissen. Indien men verder
de vergadering van die Vrijdagavond had medegemaakt, dan zou er geen mens aan
hebben getwijfeld aan welke kant ik precies stond. De algemene aanval van alle
heren op mij was duidelijk genoeg2.. Ik was echter tevreden met het openhouden van
de deur in de onderstelling, dat de Nederlandse regering zich nog wel eens zou
bedenken. Dat kwam uit. Men stelde inderdaad vragen, maar kaatste de beslissing
toch terug naar de landvoogd, omdat de termijn voor deze vragen ontbrak. De vraag
waar alles om draait is, òf de ministerraad dit die nacht geweten heeft, of niet. Is het
laatste het geval, dan is het een onvergeeflijke fout in deze situatie; is het eerste het
geval, dan is het erger3..
Nu begrijp ik voor een deel hoe dat misverstand is ontstaan. Piet seinde nl. op 28
Juni, dat Schiedam4. ons in de steek liet. Dat heeft men in den Haag verkeerd begrepen
bij de vrienden, omdat men uit CG 184 blijkbaar afleidde dat wij innerlijk voorstanders
waren van slaan. Het was natuurlijk precies andersom bedoeld, nl. dat wij tegen slaan
waren en Schiedam de gelegenheid gaven om, zoals wij verwacht hadden,
dienovereenkomstig te beslissen, maar dat zij ons door die stommiteit met het
tijdschema5. volstrekt in de steek lieten. Zij dachten dus dat zij de oorlog verhinderden,
in feite was het alleen de Amerikaanse stap en er zou per se een enorme ruzie tussen
Van Mook en mij zijn ontbrand, wanneer die stap niet was gekomen.
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Nu behoefde het gelukkig niet.
Wanneer Van Randwijk, die er met Samkalden blijkbaar over heeft gesproken,
alle feiten kende, dan zou hij uitstekend begrijpen hoe het gespeeld is en zijn oordeel
over het onvast beleid wel voor zich houden. Laat hij dat te gelegener tijd nog maar
eens aan Setyadjit vragen en misschien is Sjahrir ook nog wel bereid om het een en
ander te zeggen.
Ik verkeer nu in deze prettige situatie, dat iedereen hier mij met de nek aankijkt,
omdat ik niet vechten wil, hetgeen ik in CG 1901., nu het moest, ronduit heb
uitgesproken, terwijl men in de partij blijkbaar denkt dat ik wèl vechten wil en mij
deswege veroordeelt. Het is een schone zaak. Ik ben langzamerhand in het stadium
van Van Mook2., nl. dat wanneer ik eenmaal, en naar ik hoop binnen niet te lange
tijd, zal zijn afgetreden, er aardigheid aan zou hebben om een boekje te schrijven
onder de titel: ‘Hoe het wèl was’.
Ik ben benieuwd of nu weer het verhaal in de partij zal gaan, dat Batavia vechten
wilde, inclusief ondergetekende, en dat het Kabinet dat heeft verhinderd. Laat men
dan nu weten, dat indien Setyadjit, voor zover dat nodig was door mij gestimuleerd,
de situatie niet had gered, het Nederlandse Kabinet vandaag aan Van Mook de
machtiging had gegeven tot militair optreden en mijn advies compleet heeft genegeerd.
Ik vind het niet erg of eigenlijk misschien ook wel, maar ik zou het in elk geval toch
wel prettig vinden, indien dit fabeltje ten minste niet zou ontstaan.
Toen mijn vrouw mij hoorde dicteren maakte zij de opmerking, dat ik mij niet erg
verheugd betoonde over het resultaat van vandaag. Dat is natuurlijk volstrekt onjuist.
Niemand meer dan ik, die de worsteling om dit resultaat bijna aan den lijve heeft
ondervonden en tot in het onmogelijke in een uiteindelijk succes heeft geloofd, kan
zich hierover zo zeer verheugen. Zeker, ik ben mij bewust, dat er nu weer andere
moeilijkheden zullen volgen, maar hetgeen mijn vreugde tempert is de rol, die
Nederland zelf in dit alles heeft gespeeld. Nog altijd zit ik in de beklemmende angst,
dat ons volk dit eigenlijk niet aan kan. De republikeinen vertrouwen ons niet en ik
vrees op het ogenblik minder dan ooit.
Ik zou er daarom op dit moment meer dan ooit de nadruk op willen leggen, dat,
indien wij dit verder rechtuit willen spelen, het nood-
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zakelijk zal zijn de gehele top rondom Van Mook te vervangen. Deze mensen, in
wie ook ik in de afgelopen tijd voor het grootste gedeelte mijn vertrouwen heb
verloren, omdat ik ze voor een deel werkelijk heb zien genieten van het mislukken
van de vredespogingen, deze mensen moeten allemaal weg. Die kunnen met de
herinnering aan deze week thans onmogelijk met een opgewekt gemoed met de
Indonesiërs gaan samenwerken. In dit opzicht heeft ook mijn vertrouwen in Van
Mook een schok gekregen, hoewel ik graag toegeef dat hij iedere keer, wanneer er
weer een lichtpunt kwam, zich verheugd toonde. Ook nu bij de ontvangst van dit
antwoord feliciteerde hij Setyadjit met dit resultaat. Maar zijn zwakke kant zal wel
zijn, dat hij er onmogelijk kans toe ziet om deze top te vervangen. Toch is dit voor
Nederland een gebiedende eis. Kan Van Mook dat niet, dan zal het van Nederland
uit moeten gebeuren. Wil hij het niet, dan zal ook hij de consequenties moeten trekken.
Wij staan nu voor een nieuw begin. Ik ben er van overtuigd, dat wij de druk op de
republiek voorlopig zullen moeten handhaven. Allerlei plaatselijke goden zullen met
hun streken doorgaan en de republikeinse regering zal er op moeten rekenen en ook
moeten aanvaarden, dat wij daar op een ogenblik krachtdadigtegen optreden.
Vanavond sturen wij ons advies en, hoewel wij niet in elk opzicht voldaan zijn, was
het ook voor Van Mook volkomen duidelijk dat men op dit antwoord1. niet kan
vechten2..

Donderdag 10 Juli 1947, 19 uur
Gisteren om twaalf uur ontvingen Van Mook en wij, in gezelschap van Koets, Sanders,
Maassen en Idenburg, de Indonesische delegatie onder leiding van Setyadjit, bestaande
uit Gani, Leimena, Tanzil en Noegroho. Dat was een merkwaardige bespreking. Aan
de ene kant was de stemming aan beide zijden uitermate prettig en open en aan de
andere kant hebben wij onze republikeinse vrienden niet in twijfel gelaten over onze
mening, dat het nu op daden aankomt. Zij hebben wel begrepen dat dit antwoord het
directe oorlogsgevaar heeft afgewend. Wij zijn er echter nog niet. Immers deze
republikeinse regering heeft een geweldige tour de force gemaakt. Het is de grote
vraag of zij alles waar kan maken en of de spanning, die
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door deze verklaring wordt gewekt, niet te groot is. Hun goede wil kwam in dit
gesprek duidelijk naar voren en het was zichtbaar dat ook hun vreugde eigenlijk
zeker niet minder was dan de onze. Deze mensen begrijpen, dat het inderdaad gaat
om het bestaan van de republiek en dat het van hun eigen gezichtspunt uit een vorm
van zelfmoord was om door te gaan op de ingeslagen weg. Ook Sjahrir heeft dat
geweten, maar men heeft van hem niet verdragen, wat ten slotte Setyadjit en
Sjarifoedin hebben gesteld. Nu is het natuurlijk wel een voordeel, dat zij hebben
kunnen zwaaien met de verklaringen van Engeland en Amerika, die bij uitstek geschikt
waren om hun positie te versterken. Trouwens, toen ik het er met Setyadjit over had,
dat de houding van Engeland duidelijk een andere was dan een jaar geleden, maakte
hij niet ten onrechte de opmerking dat er in de internationale politiek in dat jaar ook
zo het een en ander was gebeurd, dat misschien een kleine bijdrage tot de verklaring
van de veranderde Britse houding zou kunnen leveren.
In het gesprek begon Tanzil op een ogenblik met het betoog, dat wij van onze kant
nu ook iets moesten doen door direct de besprekingen over de interimregering te
beginnen. Van Mook sprong daar ogenblikkelijk bovenop en timmerde Tanzil vrij
onzacht op zijn hoofd. Dat was de rechte man raak, want zijn collega's hebben nogal
bezwaren tegen hem vanwege een stom interview, dat hij heeft weggegeven op de
morgen voor de aankomst van Setyadjit en Gani. Van Mook begon met het betoog
dat het vragen nu maar eens moest ophouden en hij niet bereid was om over iets te
spreken, voor en aleer de schieterij en al dat soort wandaden werkelijk gestopt was
en de republiek daarover een duidelijke verklaring had gegeven.
In dit gesprek kwam ook nog weer het voorbeeld ter sprake van de infiltraties,
waarbij documenten van TRI-officieren in beslag zijn genomen, waarop Leimena
de ongelukkige opmerking maakte dat Sjarifoedin daar niets van af wist. Later in
een particulier gesprek met Setyadjit zei deze dat het maar goed was, dat Leimena
deze stomme opmerking had gemaakt in een vriendschappelijke kring als waarin wij
verkeerden, want dat dit toch wel een heel erg brevet van onvermogen was.
Na deze conferentie, waarbij werd afgesproken dat wij nu niet over de gendarmerie
zouden spreken, maar dat Sjarifoedin zelf zo snel mogelijk naar Djakarta zou komen
om dat te doen en liefst voor het einde van de week, gingen wij uit elkaar, bracht
Setyadjit zijn collega's naar huis en kwam daarna nog even bij mij praten
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over de stand van zaken. Ook ik heb hem er toen nogmaals op gewezen, dat de
gevaren natuurlijk nog niet compleet van de lucht zijn en dat het noodzakelijk is ook
tegenover zijn eigen bad boys zo krachtig mogelijk op te treden. De gevraagde
verklaring heeft dan het voordeel dat iedereen, die daartegen op republikeins gebied
zondigt, ook beslist een klap op zijn hoofd kan krijgen. Dit laatste bij voorkeur van
de republiek, en als het daar in het honderd loopt, dan zal hij moeten goedvinden dat
wij er aan te pas komen. Setyadjit is het daar volkomen mee eens. Hij hoopte dat een
tournee langs de fronten hem de mogelijkheid zou geven, eventueel samen met
Sjarifoedin, om de soldaten en strijdgroepen achterwaarts te laten aftrekken. Ik twijfel
er aan of hem dat lukt, maar in ieder geval heb ik waardering voor de moed, waarmee
hij dit hondewerk aanpakt.
Mijn ervaring van de laatste week met het werken met Setyadjit, in vergelijking
tot Sjahrir, is, dat eerstgenoemde minder philosofisch en belangrijk zakelijker is
ingesteld en voor ons dus eigenlijk veel groter bestuurskracht heeft. Ook over een
vraagstuk als de gendarmerie heeft hij uiterst gezonde ideeën1. en ik heb de indruk
dat wij het daarover bepaald wel eens zullen kunnen worden, omdat ook hij er van
overtuigd is dat veiligheid en orde een primair punt in dit land is. Indien wij nu
tegenover hen een enigszins redelijk standpunt innemen en er niet al te zeer een
gezagsprobleem van maken en met verantwoordelijkheid gaan schermen, doch langs
de practische lijn gaan werken, dan komen wij er zonder twijfel wel uit.
Ik had eigenlijk eerst nog melding moeten maken van een bespreking met de
militairen, 's morgens om 9 uur. Het begin hiervan was nogal moeilijk. Pinke begon
direct met de aanval en op een vrij nerveuze wijze; onder herhaalde aanvoering van
de volstrekte onbetrouwbaarheid van de republiek als motief, betoogde hij de
noodzakelijkheid om een aantal sleutelposities op Java militair te gaan bezetten. Zijn
verhaal kwam er in feite op neer dat de voorgenomen militaire operatie toch zou
moeten doorgaan. Het was een nogal simplistisch verhaal en niemand had er behoefte
aan om het te bestrijden. Pinke is nu eenmaal een vreemde figuur, die aan de ene
kant van een sympathieke eerlijkheid is, maar waarvan ik aan de andere kant moet
zeggen dat hij in deze gecompliceerde wereld in Indonesië volstrekt onbruikbaar is.
Het contrast met Spoor was zeer opmerkelijk. Deze laatste heeft
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natuurlijk van deze wending veel meer last dan Pinke. Toch was het hem volkomen
duidelijk, dat een betoog â la Pinke geen schijn van kans had. Hij tapte dan ook uit
een veel rustiger vaatje, knoopte aan aan de gendarmerie en kwam ook tot bezetting
van een aantal punten, doch uitsluitend met gendarmerie, waaruit dan geleidelijk het
gemengde apparaat zou kunnen worden opgebouwd. Van daar uit ontspon zich een
veel rustiger discussie, waarin wij tot de conclusie kwamen dat wel juist was, dat,
nu in de komende tijd onze militaire kracht automatisch zal verminderen, het vraagstuk
van de staking van de vijandelijkheden en de binnenlandse veiligheid op zeer korte
termijn moet worden opgelost. Uit bepaalde gebieden zouden dan de TRI en de
vechtclubs moeten verdwijnen en de verzorging van orde en veiligheid door reppolitie
met beperkte detachementen van Nederlandse troepen moeten worden waargenomen,
welke Nederlandse troepen dan in een zo snel mogelijk tempo kunnen worden omgezet
in onderdelen van de gendarmerie. Dit zou dan het eerst toepassing moeten vinden
in die gebieden, die economisch belangrijk zijn en waarvoor ook vooral Engeland
en Amerika interesse hebben.
Deze vergadering, die in het begin nogal gespannen was, verliep aan het eind
uitermate geschikt. Spoor hield beschouwingen over de opbouw van de Indonesische
weermacht, die bij mij de gedachte wekten, dat, wanneer de republikeinen nu eens
uitermate slim zouden zijn en Spoor tot de grote adviseur van hun federale weermacht
zouden maken, zij deze man zonder twijfel aan zich zouden kunnen verbinden. De
moeilijkheid is natuurlijk dat de republiek constant de propaganda gemaakt heeft,
dat Van Mook eigenlijk wel goed wil, maar Spoor het zwarte beest is. Dat is jammer.
Later poogde ik tegenover Setyadjit Spoor te verdedigen. Hij zei mij dat hij wel
bereid was om dat aan te nemen, maar dat hun propaganda zijn figuur altijd op
bovengenoemde wijze had afgetekend.
Vanmorgen heeft Van Mook een bespreking gehad met zijn deskundigen van
justitie, politie en Spoor en daaruit een concreet plan voor de gendarmerie opgemaakt,
dat hij vandaag in het concepttelegram had neergelegd, dat om vijf uur met ons werd
besproken1.. In dat schema zitten twee zeer belangrijke elementen, die waarschijnlijk
de republiek goed zullen doen, nl. ten eerste dat de taak van een federale politie op
den duur beperkt blijft tot onderwerpen als
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immigratie, federale recherche, zeepolitie e.d. en dat de zorg voor de binnenlandse
orde en veiligheid inderdaad een taak zal zijn van de negara-politie. In de tweede
plaats, dat de gemengde gendarmerie in alle negara's de grondslag zal vormen voor
de toekomstige staatspolitie en dat er dus geen eigenlijke federale politie zal ontstaan.
Dit is iri overeenstemming met het plan, dat Setyadjit mij al heeft ontvouwd1.. De
motivering van het federaal directoraat voor binnenlandse veiligheid is slechts van
tijdelijke aard en dit moet ook verdwijnen, zo gauw er geen bijzondere maatregelen
meer nodig blijken te zijn. De gehele opzet, die is gemaakt, lijkt mij zeer redelijk en
ik zie een grote kans, dat dit bevredigend wordt opgelost.

Donderdag io Juli 1947, 23.15 uur
Zojuist de radio dichtgedraaid na het aanhoren van de in Nederland afgelegde
regeringsverklaring2. en een aantal verzuchtingen door de telefoon tegen Piet Sanders.
Een regeringsverklaring, die blijkbaar voor inwendig gebruik is bestemd. Zij zal het
bij de reactie uitstekend doen. Het is precies de toon, die ik een uur van te voren in
het persoverzicht door de radio uit het Handelsblad en Trouw vernam. De historische
opsomming, die op het critieke moment een leugen wordt, en verder een aantal eisen
aan de republiek, waaraan zelfs de toezegging van de vorming van de Federale Raad
niets van de onaangenaamheid van de toon kan ontnemen. Ik begrijp in de wereld
niet, waarom Jonkman ons seinde dat de brief van 21 Juni misschien wat meer
voorkomend had kunnen zijn. (CG 81 quarto)3..
Die brief was bepaald vriendelijk, vergeleken bij dit zure stuk. Het is weer de oude
geschiedenis: elke poging om de reactie in Nederland naar de mond te praten, maakt
het de constructieve elementen in de republiek moeilijker. Ik zie Setyadjit en
Sjarifoedin al met dit verhaal om de oren slaan.
Geschiedvervalsing wordt er in gepleegd, indien men dit hele document legt naast
de opmerking in CG 81 quinto, dat de brief van de republikeinse delegatie van 20
Juni kan worden uitgelegd als principiële aanvaarding der voorstellen van 27 Mei
als bedoeld
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in CG 801.. Maar veel erger maken zij het door het beruchte telegram CG 842. als een
waterdichte zaak te stellen en het zo te doen voorkomen, dat de regering aan Van
Mook heeft opgedragen, en wel zonder enige reserve, om een antwoord te vragen
op de volgende vijf punten. Het is dus blijkbaar nog niet tot hen doorgedrongen, dat,
indien Foote Zaterdagmorgen, 28 Juni, zijn stap niet zou hebben gedaan, Van Mook
van zijn machtiging gebruik zou hebben gemaakt om 30 Juni tot de algemene aanval
te laten overgaan3.. Hij heeft dit tegenover ons ronduit verklaard en was daarbij voluit
in zijn recht. Nu zegt de regeringsverklaring laconiek, dat zij vragen heeft laten stellen
en dus voor een ieder duidelijk laat uitkomen dat zij op dat moment geen oorlog
wilde, en dat inmiddels de Amerikaanse stap was gedaan. Het zou toch wel uitermate
wenselijk zijn, indien de heren eens uit de droom werden geholpen. Zij behoeven
dan de waarheid niet publiek te maken, maar kunnen zich er in ieder geval voor
hoeden om fabeltjes ingang te doen vinden.
Verder vind ik het gecoquetteer in deze regeringsverklaring met Oost-Indonesië
en West-Borneo bepaald walglijk. Dat zij het voorstellen alsof het oordeel van deze
beide staten zulk een groot gewicht in de schaal heeft gelegd, is eigenlijk misselijk.
Zij kunnen uitstekend weten, dat zowel Soekawati als Max eenvoudig het lied van
Van Mook zingen en verder niets. Dat is niet erg, maar laat de Nederlandse regering
daar niet een gezicht bij trekken alsof het anders is.
Verder heb ik ook de indruk dat deze regeringsverklaring het in Engeland en
Amerika niet al te best zal doen. Het stuk maakt bij het aanhoren een pietepeuterige
indruk. Elke brede geste, elk groot gebaar, ontbreekt er volkomen in.

Maandag 14 Juli 1947, 10 uur
Onze. activiteit is langzamerhand geheel in overeenstemming met de positie van de
commissie-generaal, nl. uiterst minimaal. Voor het eerst, zo lang ik in Indië ben, heb
ik de Zondag besteed aan het lezen van een boek: Het mysterie van Spanje van Dr.
J. Brouwer. Toch komt men ook in zulk een boek telkens opmerkingen tegen, die
van betekenis zijn voor de huidige situatie. Ergens zegt hij dat
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de republiek van 1931 is mislukt, omdat men het reactionnaire ambtenarenapparaat
ongemoeid had gelaten. Zal Nederland daar een les uit trekken of er ook door
mislukken in Indonesië?
Zaterdag hebben wij, d.w.z. Van Poll en ik en later met Sanders, een lang gesprek
gehad over de houding, die wij zullen aannemen nu de regering ons geen antwoord
stuurt op CG 1881.. Wij zijn het er wel over eens, dat wij bepaald niet van hier uit
zullen bedanken. Aanvankelijk waren wij van plan om rustig te blijven wachten. Ik
ben echter tot de conclusie gekomen, dat zulks ongewenst is. Gisteren hoorde ik, dat
men in het paleis in de inner circle bezig is met de voorbereiding van de
interimregering, zoals men ook al een plan voor de gendarmerie heeft opgesteld,
volkomen buiten ons om. Dat kan ik op zichzelf best aanvaarden, maar volgens mij
betekent dit een zodanige devaluatie van de commissie-generaal, dat dit instrument
als zodanig tegenover de omgeving van Van Mook onbruikbaar wordt. Wil de regering
dus de commissie-generaal, overeenkomstig de plannen van Van Mook, in een of
andere vorm handhaven, dan zal men ons hier niet op deze manier voor spek en
bonen mogen laten zitten. Wij kwamen daarom gisteren tot de conclusie, dat het
verstandig zou zijn vandaag Jonkman op te bellen en ik zou bijna geneigd zijn hem
te zeggen, dat ik het heel aardig van hem vind, dat hij ons nog een tijdje vacantie
gunt voor ons afscheid, maar dat ik het dan liever in Nederland heb. Het beste is hem
voor te stellen, dat de commissie-generaal naar Nederland komt om overleg te plegen
over taak en bezetting van de commissie-generaal.
Over ditzelfde onderwerp hadden Sanders en ik gisteravond nog een gesprek met
Setyadjit, die om zes uur bij Van Mook was geweest en ons daarna verslag kwam
uitbrengen over dat gesprek. Het is natuurlijk wel typerend voor de gekke situatie
dat wij van een Indonesisch minister, in plaats van de landvoogd, horen, wat zij
samen bespreken. Het is natuurlijk nog gekker, indien men ook weet dat de houding,
die Setyadjit op het ogenblik tegenover Van Mook aanneemt, in sterke mate door
ons is ingegeven. Ik heb hem nl. gezegd dat Van Mook straks de man is, die het doen
moet en dat er maar één methode is om in goede harmonie met hem te werken, nl.
indien zij hem voor 100 procent hun vertrouwen geven. Ik geloof, dat dit juist is en
dat het onze plicht is om de positie van Van Mook bij de Indonesiërs zoveel mogelijk
op te bouwen.
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Dinsdag 15 Juli 1947, 10 uur
Gistermorgen om een uur of kwart over tien belde Van Mook op - blijkbaar om het
bovenstaande te logenstraffen - en vroeg of Van Poll en ik even bij hem kwamen.
Hij heeft ons toen verslag uitgebracht van zijn gesprek met Setyadjit. Dat duurde
betrekkelijk kort en leverde ook niet veel bijzonders op dan alleen de sterke twijfel
over de goede gang van zaken aan de fronten. Er werd op dat ogenblik geen verdere
afspraak gemaakt, maar op het eind van de morgen kwam de mededeling dat om vier
uur 's middags de bespreking met de republikeinse delegatie zou plaats vinden.
Deze bespreking duurde een volle twee uren. Van republikeinse zijde waren er
Sjarifoedin, Setyadjit en Leimena; van onze zijde Van Mook, Van Poll,
ondergetekende, Koets en Idenburg.
De bespreking begon eigenlijk vrij moeilijk, omdat er een stroom van berichten
binnenkwam over vernielingen en militaire operaties van de republiek binnen de
demarcatielijnen. In Bandoeng weer vier doden ten gevolge van de ontploffing van
een verse landmijn ver op ons eigen gebied. Ook de propaganda van republikeinse
zijde vertoont nog weinig ontspanning, afgezien van enkele zeer officiële uitlatingen.
De rest van de republikeinen schijnt zich nog altijd op een oorlog voor te bereiden.
In plaats van een gesprek over de gendarmerie, zoals de heren blijkbaar hadden
verwacht, kregen zij dus een aanval over al deze activiteiten te verduren. Het was
duidelijk, dat zij hiertegenover niet veel in het veld hadden te brengen. Sjarifoedin
merkte alleen op dat hun militairen over de demarcatielijn de tanks zien staan en dus
het gevoel hebben, dat er elk ogenblik een aanval kan losbranden en dat zij als
verdediging daartegen voortgaan de wegen te vernielen. Hij meende daarom dat een
bevel om hiermede te stoppen door zijn mensen niet zou worden begrepen en de
kans op het gehoorzamen daaraan achtte hij, zonder dat hij het zei, blijkbaar vrij
gering. Hij wenste van zijn kant eerst een politieke daad, die aan de republiek duidelijk
zou kunnen maken dat er inderdaad een ontspanning was ingetreden.
Deze gedachtengang leek mij volkomen juist, maar ook die van Van Mook was
niet onjuist. Ik heb gepoogd deze beide te verenigen door op te merken, dat
ontspanning alleen zou kunnen worden bereikt, indien wij het over het
veiligheidsorgaan op korte termijn eens zouden kunnen worden. Dan zou er een
verklaring kunnen worden afgegeven dat over alle vijf punten wezenlijke overeenstem-
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ming was bereikt en dat op grond daarvan kon worden vastgesteld, dat de weg naar
de vrede was ingeslagen. Van Mook merkte terecht op, dat hieraan dan de voorwaarde
zou moeten worden verbonden, dat alle vijandige actie van republikeinse zijde
inderdaad zou worden stopgezet.
Langs deze lijn kwamen wij toen over de gendarmerie te spreken. Twee punten
vielen mij daarbij op, nl. dat zij Nederlandse bijstand in kader en opleiding van hun
politie-corps niet alleen aanvaardden, maar van harte toejuichten. Het tweede was
echter, dat zij met dezelfde stelligheid een gemengd corps, dus met Nederlandse
soldaten, afwezen op republikeins gebied, uitgezonderd in de bezette gebieden en
rondom de demarcatielijnen der perimeters. Het verste, waartoe wij hen, zij het nog
niet al te duidelijk, konden bewegen, was de mogelijkheid om in gevallen van nood
Nederlandse eenheden, een soort mobiele brigades, te laten gebruiken op aanwijzing
van het directoraat voor de veiligheid. Zij stelden daar echter direct tegenover, dat
zij ook prijs stelden op de uitrusting van dergelijke brigades in het republikeinse
verband.
In de loop van de discussie ging alles een klein beetje vlotter en ik had daarbij het
gevoel hiertoe een wezenlijke bijdrage te hebben geleverd. Toch was het wel duidelijk,
dat Van Mook ten aanzien van die gendarmerie wel enige soepelheid zou betrachten,
maar dat de moeilijkheid schuilt in de chaotische toestanden aan republikeinse kant,
die hij terecht niet verdraagt.
Na afloop hadden wij nog een korte bespreking met Spoor en Pinke over dezelfde
materie. Pinke vertoonde het gewone beeld, dat wij langzamerhand wel kennen, in
de vorm van een zekere kwaadaardigheid, die niet veel hout snijdt. Gezamenlijk zijn
wij tot de conclusie gekomen, waarover wij na het vertrek van de republikeinen
onderling al hadden gesproken, dat nl. een soort ultimatum aan de republikeinse
regering moet worden gesteld inzake het geven van een order tot staking der
vijandelijkheden, tot het zichtbaar maken van een begin van uitvoering en voor de
voltooiing van een en ander, gepaard aan een opdracht tot wijziging van hun
propaganda. Wordt dit door de republiek aanvaard, dan zal er dus hoogstens een
locale actie plaatsvinden op punten, waar republikeinse eenheden hun eigen regering
niet gehoorzamen. Zou de republikeinse regering kortweg weigeren, dan zou de
gehele zaak opnieuw naar Den Haag worden verwezen.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

759

3 uur
Gisteravond laat heeft Van Mook een telegram naar Den Haag gestuurd, waarin hij
van een en ander mededeling doet aan de regering1.. Van Poll en ik hadden nog een
telefoongesprek met Jonkman over de situatie van de commissie-generaal, waarin
ik hem gevraagd heb om antwoord op CG 1882. en hem mededeling heb gedaan van
ons voornemen om a.s. Woensdag met de Constellation naar Nederland te komen.
Ik heb hem er op gewezen, dat, door hier inactief te blijven zitten, de
commissie-generaal als instituut devalueert en vanzelf onbruikbaar wordt voor de
toekomst. Ik had de indruk uit het gesprek, dat hij het wel begreep, nog niet had
geantwoord, omdat hij de toekomstige ontwikkeling na ons telegram had willen
afwachten, maar het is hem duidelijk dat hij nu dezer dagen tot een beslissing moet
komen3.. Ik heb hem aan het eind nog nadrukkelijk gevraagd om, indien zij de
commissie-generaal een zodanige functie willen toekennen, dat zij kunnen vermoeden,
dat de huidige leden daarvoor zullen bedanken, wij het op prijs zullen stellen dat dit
gebeurt in die vorm, dat zij ons voor nader overleg naar Nederland uitnodigen en dat
deze beslissing in Den Haag in gemeenschappelijk overleg zal worden genomen.
Vanmorgen was er een bespreking bij Van Mook over zijn ontwerpen voor een
definitief voorstel inzake het vijfde punt, de gendarmerie en het ultimatum inzake
de vijandelijkheden4.. Ik moet zeggen, dat ik dat eerste document werkelijk uitstekend
vond. Van Mook heeft daarin een poging gedaan om aan de republikeinse
gevoeligheden zover mogelijk tegemoet te komen, zonder op den duur de werking
van de apparaten in gevaar te brengen. Hij heeft de gedachtengang, zoals die gisteren
in de bespreking naar voren is gekomen, uitstekend geformuleerd. Zowel Sanders
als ondergetekende vertrouwen dat het mogelijk zal zijn Sjarifoedin en Setyadjit tot
aanvaarding hiervan te brengen. Het concept staat wel vrij ver af van hetgeen Spoor
daarvoor enkele dagen geleden heeft ingediend en

1.
2.
3.

4.

14 juli 1947 ZG 310.
Zie p. 707, noot 1.
Op 16 juli 1947 seinde minister Jonkman bij CG 86 overkomst der commissie-generaal bij
nadere beschouwing ongewenst te achten, daar de ministerraad bij de bestaande spanning
prijs stelde op voortgezet overleg tussen landvoogd en commissie-generaal.
15 juli 1947 ZG 311.
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dat in menig opzicht voor de republiek beslist onaanvaardbaar moest zijn.
Koets begon vanmorgen de vergadering met de mededeling van een vrij fel gesprek,
dat hij met de Britse consul Lambert had gehad, die de Nederlanders verweet dat zij
nu de sympathie dreigden te verliezen, doordat zij ‘the underdog after he has been
pinned down’ nog een trap achterna gaven. Dat is natuurlijk een voorstelling van
zaken, die niet helemaal juist is, maar het was voor het gezelschap toch wel een
indicatie om enige voorzichtigheid te betrachten bij het formuleren van onze eisen.
Met betrekking tot de ultimatieve eisen tot het stoppen van vijandelijkheden,
hadden wij in de discussie betrekkelijk weinig moeite. Dat is een vrij eenvoudige en
logische zaak, waarbij het alleen op de interpretatie van de feiten aankomt. Wij kregen
nog even een discussie over de vraag of men de beoordeling van het ontoereikend
zijn der republikeinse maatregelen a priori aan de plaatselijke commandanten moet
overlaten. Ik heb dit bestreden en opgemerkt, dat er met enkele uitzonderingen, nl.
van directe aanvallen, altijd wel tijd is om het centrale commando, en dus ook Van
Mook, te raadplegen. Van Poll sputterde daar op een voor mij onbegrijpelijke wijze
een beetje tegen, maar ik heb de indruk dat Van Mook zijn beproefde tactiek zal
toepassen, die duidelijk af te lezen is uit zijn zwijgen tijdens zulk een gesprek, nl.
dat hij mijn suggestie wel degelijk zal volgen. Ook in de beide stukken van vanmorgen
zaten weer allerlei bewijzen voor deze tactiek.
Na afloop van de vergadering van hedenmorgen hebben Piet Sanders en
ondergetekende samen een telegram geredigeerd aan Den Haag, in de veronderstelling
dat deze beide documenten door de republiek in de loop van deze dag zullen worden
aanvaard. Wij hebben daarin nog eens uitdrukkelijk gemotiveerd, dat onze
aanwezigheid hier, nu eigenlijk de wezenlijke inhoud van onze nota van 27 Mei is
aanvaard, in de huidige phase van een beperkte hoeveelheid uitvoeringsmaatregelen
niet noodzakelijk is en dat er in Den Haag over de taak van een commissie-generaal
wel het een en ander valt te bespreken, zodat wij mededelen zonder tegenbericht a.s.
Woensdag naar Den Haag te gaan.

Woensdag 16 Juli ig4J, 7.45 uur
Gistermiddag hadden wij opnieuw een bespreking met de Indone-
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sische delegatie en wel van 5 tot bij half zes. Daarin werd aan de heren eerst
voorgelegd het ontwerp over de gendarmerie, of, zoals het nu heet, de bijzondere
politie. Nadat de heren het aandachtig hadden gelezen, maakte Sjarifoedin de
opmerking dat hij oprecht verheugd was over het feit, dat de standpunten elkaar zo
dicht waren genaderd. De discussie was dan ook meer een vragen om inlichtingen
en een citeren van onze bedoelingen dan echt een soort taai debat, zoals wij dat met
figuren als Roem zo vaak aan de hand hebben gehad. Een paar van de punten betroffen
de vraag, of wij ook voor hun bestaande politie bijstand wilden verlenen, hetgeen
natuurlijk bevestigend werd beantwoord en wat de functie zou zijn van de bijzondere
Nederlandse corpsen. Er werd vastgesteld, dat zij in de 30000 man politie op Java
zelf beschikken over drie bijzondere mobiele brigades, waarvan een in Poerwokerto,
een in Solo en een in Malang. De eerstgenoemde was actief bij de gevechten in
Krawang en de tweede in Kediri. Ook deze corpsen zouden dus in geval van nood
het eerst moeten worden ingezet, zulks onder de bevelen van het directoraat voor de
binnenlandse veiligheid en, indien die ontoereikend waren, zouden Nederlandse
corpsen kunnen invallen.
Het punt, waarom het eigenlijk ging, betrof de legeringsplaats van deze Nederlandse
corpsen. Van Mook heeft daarvan geen punt gemaakt in de erkenning, dat er enige
waarheid schuilt in de republikeinse gedachtengang, dat het op dit ogenblik direct
naar het binnenland sturen van deze corpsen de veiligheid even sterk in gevaar brengt
als deze er door wordt gediend. Sjarifoedin meende dat met een paar maanden,
wanneer de toestand ontspannen was en men ook op andere gebieden aan Nederlanders
gewend is, dit geen belangrijke moeilijkheden meer zal opleveren.
Nadat de heren dit stuk aldus hadden aanvaard, kwam Van Mook met een ontwerp
voor een politieke verklaring, waarin gezegd werd dat de beide regeringen het thans
met betrekking tot de wezenlijke inhoud van de nota van 27 Mei1. eens zijn geworden
en dat de weg naar de vrede kan worden ingeslagen, mits aan alle vijandelijkheden
op de fronten een einde komt. Daarover was men het ook heel snel eens.
Daarna kwam dan het stuk, dat van onze kant eigenlijk ultimatief is, nl. waarin
het staken van alle vijandelijkheden, vernielingen, wegnemen van de voorbereiding
van vernielingen enz., wordt geëist -

1.

Zie p. 574, noot 1.
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openlijk en uitdrukkelijk te bevelen uiterlijk 16 Juli middernacht - en waarbij het
terugtrekken van de troepen tot 10 KM. achter de bestaande lijnen wordt gevergd,
het laatste te voltooien vóór 21 Juli1.. Ook dit leverde bij de heren geen grote bezwaren
op. Sjarifoedin maakte de verstandige opmerking, dat het beter was om deze laatste
eis te vervangen door het terugtrekken van de troepen op hun te voren reeds
aangewezen garnizoenen. Immers, zoals wij het hadden geformuleerd, zou er opnieuw
een soort lijn ontstaan en deze zou juist moeten verdwijnen. Gaarne namen wij deze
verstandige suggestie over.
Zo bleek het dus ten slotte, dat op het ogenblik volledige overeenstemming is
bereikt. Afgesproken werd dat de republikeinse delegatie vanmorgen vroeg per
Nederlands vliegtuig naar Djocja gaat, dat Setyadjit vanmiddag terugkomt met
hetzelfde vliegtuig om het besluit van het Kabinet mee te delen en dat Sjarifoedin
vanavond in Djocja de militairen van Oost- en Midden-Java bij elkaar haalt en
toespreekt om althans voor deze lieden het bevel, dat vanavond over de radio zal
moeten gaan, aanvaardbaar te maken. Vandaag zal dus de beslissing vallen en is deze
gunstig, dan heb ik de indruk dat wij principieel op de goede weg zijn. In de stad
liepen anders gisteren weer de wildste geruchten. Piet Honig kwam hier gisteravond
bij mijn vrouw met de mededeling, dat er een ultimatum was gesteld, waarop de
heren om vier uur moesten antwoorden en dat, wanneer dat niet gebeurde, de zaak
verloren was en er zou worden gevochten. Dus weer het gewone geval: de klok horen
luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Nu ben ik toch nieuwsgierig of, indien
de zaak nu definitief beklonken is, de mensen in dit opzicht ook kalmeren.

19.20 uur
Helaas is de zaak nog niet voor elkaar. Om half zeven kwam Setyadjit alleen bij ons
en had de andere heren nog in Djocja achtergelaten. Er was, toen hij om drie uur
Djocja verliet, nog geen beslissing gevallen. Hij vertelde de gang van zaken, die
aldus geweest is: Amir is begonnen met het werkcomité van het KNIP en het Kabinet
tegelijk in te lichten, bij welke gelegenheid zij informatieve

1.

Verkorte samenvatting van een tweetal stukken, op 15 juli 1947 door de
luitenant-gouverneur-generaal dr. H.J. van Mook aan de minister-president van de Republiek
Indonesia mr. Amir Sjarifoedin aangeboden, Handelingen der Stateu-Generaal 1946-1947,
Bijlagen 475.13.
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vragen konden stellen, doch voorlopig geen eigen mening mochten geven. Daarna
is er een bespreking geweest in het Kabinet zelf, waarvan de indruk van Setyadjit
was dat de heren toch wel steigeren tegen die Nederlandse eenheden, die eventueel
zouden worden gebruikt. De ministers wilden ook met hun groepering ruggespraak
houden, maar Setyadjit en Sjarifoedin hebben er op aangedrongen er voor te zorgen,
dat er geen partijbesluit zou komen in de een of andere richting, omdat men dit als
een nationale zaak moet oplossen. Toen hij Djocja verliet, kwamen de heren juist
van deze ruggespraak terug. Het kon dus mogelijk zijn, dat er inmiddels een beslissing
was gevallen. Er liep hier het gerucht, dat er om zeven uur door Djocja voor de radio
een belangrijke verklaring zou worden afgegeven, maar het was Setyadjit niet
duidelijk, waar dit verhaal vandaan moest komen.
Intussen hebben wij er nogmaals op aangedrongen, dat hij zich radiotelefonisch
met Amir in verbinding stelt en wel zo spoedig mogelijk, ten einde gedaan te krijgen
dat voldaan wordt aan de eerste voorwaarde, nl. dat vanavond de verklaring door de
radio gaat, dat er een einde komt aan vijandelijkheden en vernietigingen. Wij merkten
daarbij op, dat het jammer was dat hij gisteren tegen deze korte termijn zelf geen
bezwaar had gemaakt. Ware dat wel het geval geweest, dan had Van Mook ook
kunnen overwegen om de termijn voor deze verklaring op de avond van de 17e te
stellen, maar nu hadden zij dit zelf aanvaard en is dit hier en daar bekend geworden,
gelijk ook wij dit aan de regering in Den Haag hebben doorgegeven. De R.V.D. heeft
dus opdracht om vanavond aan de radio te luisteren en ons nog een mededeling te
doen.

Donderdag ij Juli 1947, 12.30 uur
Gisteravond laat, tussen tien en half elf, kwam Setyadjit nog weer bij mij en zat
ongelooflijk in de nesten. Hij had geen radiotelefonische verbinding meer kunnen
krijgen, doch alleen over de gewone telefoon, die slecht was. Het was hem duidelijk
geworden, dat Amir Sjarifoedin nog niet klaar was en dat een verklaring als werd
verlangd alleen zou kunnen worden gegeven, indien deze wederzijds was, d.w.z.
indien ook wij een verklaring van gelijke strekking aflegden. Het was mij duidelijk
dat daarvan geen sprake kon zijn, omdat dan, onafhankelijk van hun antwoord over
de bijzondere politie, wij onze handen zouden hebben gebonden. Het lijkt natuur-
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lijk, dat gezien onze eis de wederpartij eenzelfde eis stelt, maar dat is maar schijn,
omdat onzerzijds niet anders wordt verlangd dan ophouden met schieten en met de
vernielingen, of eigenlijk nog niet eens dat, maar alleen een korte publieke verklaring,
waarin dat wordt bevolen. Of het dan gebeurt is nog een tweede kwestie.
Setyadjit zat er zeer duidelijk enorm mee omhoog en vreesde terecht, dat de zaak
zou stranden. Ik raadde hem aan de zaak rondweg aan Van Mook voor te leggen,
maar daar had hij niet veel lust in, omdat hij bang was dat Van Mook dan boos zou
worden. Ook ten aanzien van Idenburg sprak hij dezelfde verwachting uit. Ik heb
toen Van Mook opgebeld, die bezoek had, maar bereid was om even bij mij te komen.
Setyadjit zette de zaak uiteen, maar Van Mook hield vast aan de eis dat er vanavond
een korte verklaring, desnoods van maar vijf woorden, door de radio zou gaan. Dit
zou volkomen mogelijk zijn binnen het kader van het bestand en van de poging om
tot een oplossing te komen. Setyadjit aanvaardde dit en zou nogmaals proberen
telefonisch contact te krijgen.
Om twaalf uur 's nachts deelde de R.V.D. mij mede dat radio-Djocja geen positieve
verklaring had gegeven, maar wel had aangekondigd tot 6 uur 's morgens in de lucht
te zullen blijven. Men kon dus verwachten, dat er iets zou komen.
Vanmorgen om half acht gaf de radio de ontstellende mededeling dat Sjarifoedin
om half twee 's nachts een redevoering had gehouden, waarin aan ons verlangen niet
alleen geen uitvoering was gegeven, maar waarin rondweg werd medegedeeld, dat
aan onze eis niet kon worden voldaan. De toon van de hele toespraak was volkomen
in strijd met de inhoud van ons gesprek op 15 Juli. Er klonk in door, dat de toestand
ernstig was en alom werd waakzaamheid geboden. Eigenlijk zou men dus kunnen
zeggen, dat het omgekeerde werd betoogd van hetgeen wij hadden verlangd. In de
vertaling van Aneta werd gezegd, dat de Nederlandse eisen waren afgewezen.
Vanmorgen heeft Setyadjit er opmerkzaam op gemaakt, dat dat fout is en dat er in
het enkelvoud werd gesproken over deze Nederlandse eis. Dat was blijkbaar in
overeenstemming met hetgeen vanmorgen om half acht in de Engelse vertaling door
Djocja werd gegeven.
Hoe het ook zij, dit nieuws kwam voor ons als een donderslag uit een opgeklaarde
hemel. Is het voor de tweede maal, dat Sjarifoedin in Djocja anders spreekt dan in
Batavia, althans daar niet de kracht weet op te brengen, die hij hier schijnt te bezitten?
Gisteravond maakte Setyadjit bij de bespreking met Van Mook om half zeven al
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een enigszins eigenaardige opmerking. Amir had zijn best gedaan om de mensen
zoveel mogelijk te overtuigen en er ook allerlei lieden bijgehaald. Zijn argument zou
zijn, dat deze mensen straks toch moesten uitvoeren, maar, zo zei Setyadjit,
waarschijnlijk zou ik dat anders hebben gedaan. Hij heeft daar natuurlijk mee bedoeld,
dat hij in dit geval wat minder democratisch zou zijn opgetreden en eenvoudig een
besluit zou hebben genomen en revolutionnaire reacties zou hebben geriskeerd. Ik
geloof dat dit laatste punt, de angst voor hun eigen gezagscrisis, er in diepste wezen
achter zit. Amir wil een maximale kans om deze zo gering mogelijk te doen zijn,
maar hij vergeet dat hij daarmede na ons gesprek van Dinsdagmiddag eenvoudig alle
gezicht naar buiten verliest, omdat hij zich tot een speelbal maakt van krachten in
Djocja, die hij zelf niet meer als redelijk beschouwt.
Vanmorgen hebben Van Poll en ik een gesprek gehad met Van Mook. Na de wijze,
waarop Van Mook in zijn formulering aan de gevoeligheden van de republiek is
tegemoetgekomen, was het geen wonder dat hij er nu verder geen gat meer in ziet.
In een lang telegram1. eindigt de ministerraad zijn beschouwingen met de opmerking,
dat hij, indien enigszins mogelijk, de beoordeling van de toestand aan zichzelf wenst
te houden. Het is dus duidelijk, dat er vanavond een telegram2. naar Den Haag moet,
nadat vanmiddag een bespreking met de militairen zal hebben plaats gevonden over
de mogelijkheden en de data voor een actie.
Zo zien wij dus nu hoe de tactiek van de republiek, zonder dat wij enorm ver van
elkaar af staan, althans in woorden en formuleringen, vanzelf naar de oorlog drijft.
Zij geven met het besluit van vanavond blijk dat er een enorm groot gevaar bestaat,
dat straks ook besluiten van een interimregering eenvoudig genegeerd zullen worden.
Aan het eind van dit gesprek deed Ozinga de deur dicht met een verhaal over een
persconferentie, die Sjarifoedin 's nachts om half drie na afloop van de ministerraad
zou hebben gehouden en waarop hij zou hebben verklaard, dat de Nederlandse eisen
werden afgewezen. Het spreekt vanzelf, dat dit bericht vrij onrustbarend klonk.
Na afloop liet ik in de eerste plaats nog even informeren bij Aneta, hoe het eigenlijk
met dit laatste bericht zat; het bleek dat het geen persconferentie in optima forma
was geweest, maar dat na het

1.
2.

16 juli 1947 ZG 39 Reg.
17 juli 1947 ZG 31a.
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aflopen van de ministerraad Sjarifoedin tegen Martinot van Aneta en nog een paar
correspondenten enkele opmerkingen had gemaakt, waaronder deze dat het standpunt
van de republiek in zake de gemeenschappelijke gendarmerie ongewijzigd was. Dit
klinkt op zichzelf natuurlijk wel anders, omdat er met deze uitspraak nog bitter weinig
is gezegd. Hun standpunt kan ongewijzigd zijn, maar het kan best zijn dat zij de
formuleringen, waarin Van Mook deze zaak thans gegoten heeft, wel aanvaarden.
Toch klonk natuurlijk ook dit alles niet erg tegemoetkomend.
In ditzelfde gesprek met Van Mook memoreerde hij ook nog de grote
moeilijkheden, die hij gisteren met Spoor en Pinke heeft gehad. Spoor was
aanvankelijk razend, omdat hij de definitieve tekst van het document inzake de
bijzondere politie niet tevoren had gezien. Van Poll en ik hadden het daar al even
over gehad, omdat wij vermoedden, dat dit enige moeilijkheden zou opleveren. Van
Mook heeft echter aan Spoor gevraagd of hij wezenlijke verschillen tussen deze
redactie en zijn eigen denkbeelden kon aantonen en daarbij bleef Spoor in gebreke.
Het enige verschil is, dat er geen gemengde corpsen worden voorgesteld. Daarin
staat Van Mook vrij sterk, omdat Spoor enige tijd geleden tegenover de republiek
deze gedachte voor de bezette gebieden zelf heeft verworpen.

Zaterdag 19 Juli 1947, 10 uur
Gisteren ben ik eigenlijk te gedeprimeerd geweest om mijn gedachten aan het papier
toe te vertrouwen.
Het afschuwelijke is gebeurd: voor de derde maal heeft de regering de machtiging
tot militaire actie gegeven1.. Twee maal is het voorkomen, maar ik vrees met grote
vreze, dat thans het godswonder, dat dit nog kan verhoeden, zal uitblijven.
Donderdagavond kwamen Tanzil, Leimena en Gani onder leiding van Soesanto
het republikeinse antwoord overhandigen. Wij hadden er ons al geen gunstige
voorstelling van gemaakt aan de hand van hetgeen er al over was gezegd. De min of
meer stuntelige inleiding van Soesanto bewees duidelijk dat ook zij wel door hadden,
dat dit alles weinig bevredigend was2.. Met het stuk over de binnenland-

1.
2.

18 juli 1947 ZG 40 Reg, zeer geheim.
Het antwoord, bestaande uit twee stukken
1. ontwerp-statement in zake beëindiging van de vijandelijkheden,
2. tegenvoorstel betreffende de binnenlandse veiligheid,
is op 17 juli 1947 door Soesanto aan Van Mook overhandigd; Handelingen der
Staten-Generaal 1946-1947, Bijlagen 475. 13.
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se veiligheid schijnt dat bij eerste lezing het minst op te vallen, maar het ergste is
het bij het stuk over het staken van de vijandelijkheden. Djocja heeft hierbij de hele
geest van de besprekingen van Dinsdagavond verloochend. Men is weer op het oude
paard van de volstrekte tweezijdigheid gaan zitten en, ondanks alles wat er gebeurd
is, vraagt men maar weer rustig aan ons om de algemene staking van alle
vijandelijkheden openlijk en uitdrukkelijk te bevelen. Het toppunt is echter, dat men
weer aankomt met de eis dat de troepen 2 KM. van de demarcatielijn moeten worden
teruggetrokken. Dit is de oude bestandsbepaling, waaraan nooit behoorlijk de hand
is gehouden en waar in het bijzonder de republiek systematisch tegen zondigt. De
tijd zal wel leren hoeveel versterkingen en ondermijningen de republiek in deze 2
KM.-zone heeft aangebracht.
Nu kan de oppervlakkige lezer van deze stukken zeggen, dat het eigenlijk nog zo
gek niet is. Maar alleen zij, die de hele lijdensgeschiedenis van dichtbij hebben
meegemaakt, kunnen begrijpen dat er tussen het gesprek van Dinsdagavond en de
geest van dit stuk een wijziging in opvatting tot uitdrukking komt, waarin de hele
mentaliteit van Djocja en de leidingvan de republiek ligt verborgen.
Ik moet eerlijk toegeven, dat ik mij die avond uitermate bitter en scherp heb
uitgelaten en dat ik op een ogenblik tegen Gani en Leimena heb gezegd dat men goed
moest begrijpen, dat al deze bittere verwijten kwamen uit het gemoed van een diep
teleurgesteld mens, die er alles op gezet had te slagen. Ik heb gezegd, dat, indien er
werkelijk een draaglijke verhouding bestond, dit tegenvoorstel over de politie nog
wel voor discussie vatbaar zou zijn geweest. Maar de mentaliteit, die spreekt uit het
stuk over de staking van de vijandelijkheden, werpt een zeer bepaald licht op dat
over de bijzondere politie. Immers, waar wij zeggen dat de zorg voor binnenlandse
orde en veiligheid in eerste instantie de taak is van de politie der verschillende staten,
wordt hier gezegd dat dit de uitsluitende taak van de politie der verschillende staten
zou zijn. Hier wordt dus iedere inmenging van de federale organen en dus eigenlijk
ook van het gemeenschappelijke directoraat voor de binnenlandse veiligheid
principieel buiten boord gehouden. Wanneer er later discussies zouden ontstaan op
de manier als we nu van Soesanto en dat soort lieden kennen, dan zou men zich weer
vastklampen aan dat zinnetje
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over de uitsluitende taak. Verder beschikt het directoraat voor de binnenlandse
veiligheid wel over de bijzondere politiecorpsen van de republiek, maar de
mogelijkheid van de beschikking over Nederlandse corpsen in de republiek wordt
volmaakt afgewezen.
Wij hadden het verder Dinsdag gehad over een bijzondere politie, die dan was
bedoeld als algemene staatspolitie naast de gemeentelijke. In de leiding en ten behoeve
van de opleiding van dit corps zou, evenals ten aanzien van de gewone politie, door
de staten bijstand van Nederlanders worden aanvaard. De republiek aanvaardt de
bijstand alleen ten behoeve van leiding en opleiding van haar drie mobiele brigades
en dan is de formulering bovendien weer zodanig, dat die alleen op verzoek van de
betrokken deelstaten zal worden gebruikt. Zou men nu met een werkelijk goedwillende
partner te maken hebben, dan is dat wel een aanvaardbare formulering, maar gezien
het feit, dat men de bijstand alleen beperkt tot de drie mobiele brigades, gezien ook
de misselijke redactie van het stuk over de staking der vijandelijkheden, kan men
niet anders verwachten dan dat men bij het vragen van deze bijstand uiterst spaarzaam
te werk zal gaan, indien deze al verwachtbaar is. Indien men dan verder bedenkt dat
de Nederlandse corpsen, ook in tijd van nood, zijn afgewezen, dan kan men niet
anders dan vaststellen dat het republikeinse antwoord in het probleem van de
binnenlandse veiligheid geen enkel nieuw gezichtspunt opent en dat het directoraat,
dat men aanvaardt en dus ook de interimregering, slechts kunnen handelen naar
goedvinden van de republikeinse regering en zelf over geen enkele macht beschikken.
Daarom is dit antwoord in wezen veel ellendiger dan het bij eerste lezing lijkt te
zijn. Dit laatste blijkt ook wel uit de mededelingen in het Indonesische nieuws van
P.C.J. van gisteravond. De omroeper begon met te vertellen dat de vier documenten
over de telex waren binnen gekomen. De belangstelling was aanvankelijk maar vrij
gering, omdat men nog onder de indruk was van het bericht, dat de Nederlandse
eisen waren afgewezen. Hij ging toen echter deze stukken toch maar eens voorlezen
en zei zoiets, dat hij daarbij knipperde. Hij begon met telkens te stellen, wat Nederland
had verlangd, het antwoord van de republiek er met nadruk bijzeggend, wanneer een
eis was ingewilligd. De luisteraar kon niet anders dan de indruk krijgen dat deze man
vond, dat practisch alles was ingewilligd. Hij zei, dat het Kabinet had vergaderd,
doch dat geen besluit was bekend gemaakt en hij zich daarom van elk commentaar
wilde onthouden, maar zijn betoog was intussen één stuk commentaar. Het was ér
een
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aanduiding van hoe moeilijk deze zaak naar buiten ligt.
Het antwoord op de militaire voorstellen vind ik eigenlijk nog erger. De hoofdzaak
ligt voor mij in de eis van wederkerigheid. De republiek kan het blijkbaar niet
verdragen de schijn op zich te laden, dat de bestandsschendingen voor het overgrote
gedeelte van haar kant komen. Op die avond van ons gesprek heb ik ook tegen
Soesanto gezegd, dat ik het toch eigenlijk een belediging vond, dat zij, nadat er van
Februari af een regeling voor de 2 KM-zone bestaat, waaraan zij zich heel slecht
hebben gehouden, thans de treurige moed hebben om weer met dezelfde formule
voor den dag te komen. Verder merkte Idenburg op, dat zij nu over duizend
bestandsschendingen een rapport hebben gekregen, maar dat wij nog voor de eerste
keer een verklarend antwoord op al deze meldingen moeten ontvangen, terwijl wij
op hun klachten, ook al klonken die nog zo onwaarschijnlijk, steeds hebben
geantwoord.
Terecht merkte Tanzil de volgende dag tegen Sanders op, dat ik mij buitengewoon
teleurgesteld had betoond. Ik geloof achteraf, dat inderdaad de teleurstelling na het
gesprek van Dinsdagmiddag een zekere kleur heeft gegeven aan de gedachtenwisseling
over het antwoord. Waren onze verwachtingen minder hoog gespannen geweest, dan
hadden wij misschien wat rustiger kunnen reageren en dan was de daad van Djocja
ook minder grof geweest dan nu het geval was. Van Mook had vóór de bespreking
van Woensdagavond al een telegram ZG 3121. gemaakt en weggestuurd, zonder dat
ik het gezien had, met de opmerking, dat, wanneer wij bezwaren hadden of
aanvullingen wensten, dit alsnog kon gebeuren. Toen ik terugkwam van de bespreking
met de republikeinse delegatie, zat Piet in mijn kamer met de ZG 312. De teneur van
dit telegram was volkomen duidelijk: oorlog en geen andere mogelijkheid meer. In
dat telegram stond één uitspraak, waarover nog wel wat nader te zeggen was:
‘Aangezien echter wel vaststaat, dat dit antwoord onbevredigend is, staan wij nu
voor beslissing om de vroeger omschreven actie te beginnen. C.G., militaire
bevelhebbers en adviseurs eenstemmig van oordeel, dat geen andere weg meer
mogelijk. Daarbij verschil van inzicht nopens effect, waaromtrent enerzijds
verwachtingen vrij optimistisch door toenemende scheuring in republikeins kamp
en in steeds meerdere mate tot ons gerichte verzoeken om actie en bescherming,
terwijl anderzijds vrees voor vergaande vernielingen en
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min of meer chaotische situatie uiteraard eveneens bestaat. Echter is geen alternatief
denkbaar, dat niet tot ten minste even schadelijke resultaten leidt.’
Ik had in de bespreking met adviseurs en militaire bevelhebbers nog éénmaal
getuigenis afgelegd van mijn grote twijfel inzake het nuttig effect van een militaire
actie en er aan toegevoegd, dat ik er nog altijd in blijf zien het begin van het einde
der Nederlandse activiteit in Zuid-Oost-Azië. Op deze vrij krasse bewering slaat
natuurlijk het vrij zwakke zinnetje van Van Mook over het verschil in waardering.
Terecht vond Sanders dat ik dit, zoals het nu gesteld was, onmogelijk kon laten
passeren, eenvoudig omdat het in strijd was met hetgeen ik in de vergadering had
gezegd. Aan de andere kant, nadat de ministerraad mijn overwegingen in CG 1901.
zelfs geen enkele reactie waardig had gekeurd, was voor mij het zenden van een
afzonderlijk telegram niet veel anders dan een poging tot rechtvaardiging van mijn
persoonlijke houding, een daad, die onder andere omstandigheden misschien van
betekenis was, maar die in het aangezicht van de ernst der beslissingen, waarom het
ging, mij enigszins tegen de borst stuitte. Toch heeft ook mij de hoop, dat het nog
enige invloed zou kunnen hebben, er ten slotte toe gebracht om, nadat Piet was
vertrokken, toch een telegram te redigeren en als CG 1922. uit te zenden in
onderstaande redactie:
'Van Schermerhorn persoonlijk aan Jonkman persoonlijk.
Ter aanvulling van ZG 312 en met aanleiding als door mij gesteld in eerste alinea
CG 190 wil ik opmerken
Primo. Bij vaststelling van verschil in waardering van militaire weg in ZG 312
dienen bezwaren als genoemd in CG 190 mij onveranderd tot richtsnoer en is
mijn optimisme omtrent effect dezer actie minimaal.
Secundo. Vrees dat schijnargument, dat vierdriekwart punt is aangenomen,
militaire actie thans voor buitenwereld minder begrijpelijk zal maken dan op 8
Juli, uitgezonderd voor hen, die ergerniswekkende procedure Djocja aan den
lijve ondervonden.
Tertio. Indien deze Djocjawereld aan zichzelf wordt overgelaten zie ik langs
weg der redelijkheid geen dragelijk vooruitzicht meer dat waarschijnlijk kan
worden genoemd.
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Quarto. Djocjawereld alleen nog te beïnvloeden door geweld of door verdere
internationale hulp bij volledig doen aannemen van ons vijfde punt en bij volledig
terugtrekken Repleger, hetgeen ik de laatste vreedzame weg acht.
Indien deze hulp door mogendheden aangeboden dan te verkiezen boven oorlog.
Quinto. Aangezien Djocja de geestelijke pesthaard is zal militaire actie alleen
doel treffen indien deze herhaal deze Republiek daaraan ten gronde gaat.
Ik acht daarom de consequentie van begin van iedere beperkte militaire actie
voortzetting tot repvernietiging en dientengevolge begrip quote politionele unquote
actie te minimaliserend.
Hiermee eindigde de activiteit op Donderdag.
Bij nalezing van dit telegram kwam ik tot de conclusie, dat er slechts één positieve
klank in staat, nl. dat ik, indien de mogendheden hulp aanbieden, deze verkies boven
oorlog. Toch vind ik het achteraf niet zo gek, dat ik opnieuw van mijn ongeloof in
militaire actie heb getuigd. Ook al moet ik er dan aan toevoegen de treurige
bekentenis, dat Nederland en Indonesië samen blijkbaar niet in staat zijn dit vraagstuk
langs vredelievende weg op te lossen.
Vrijdagmorgen had ik een gesprek met Frans Goedhart over de hele situatie.
Vanmorgen opnieuw. Ook hij moest toegeven, dat de voorstellen, die Van Mook
heeft gedaan en vooral hetgeen hij er bij heeft gezegd, nl. dat hij de bedoeling had
de Nederlandse bijzondere politiecorpsen in de eerste tijd niet naar republikeins
gebied te sturen, wanneer het niet nodig zou blijken te zijn1., wel heel sterk aan de
gevoeligheden en aan de feitelijke toestanden in de republiek tegemoetkwamen. Hij
kon dan ook niet anders dan toegeven dat de republiek het wel buitengewoon stom
speelt. Toch blijft deze man op het standpunt staan, dat vechten in ieder geval heilloos
is en dus beslist niet mag. Hij kwam met de gedachte om een delegatie onder mijn
leiding naar Djocja te sturen. Hij vertrouwde, dat het ons gelukken zou om daar de
zaak plat te krijgen. Ik heb hem vanmorgen gezegd, dat ik in de ministerraad bij mijn
laatste bezoek heb voorgesteld om, alvorens er tot vijandelijkheden wordt overgegaan,
zulk een delegatie te zenden en niet op prestige-vragen te letten2.. Ik heb daar toen
direct een afwijzend gebaar van Drees op in ontvangst
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moeten nemen en later heeft Jonkman mij medegedeeld, dat de ministerraad hiertegen
bezwaren had. Toch heb ik de overtuiging, ook vandaag nog, dat, indien Nederland
dit gebaar had willen maken, er nog een kans zou bestaan. Ik vind het eigenlijk
jammer, dat ik dit in het telegram CG 192 toch nog maar niet eens, ondanks de
herhaling, heb opgenomen. Ik weet echter zeker, dat er buiten Piet Sanders en mij
vrijwel niemand bereid zou zijn geweest te gaan.
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VI De militaire actie en het ingrijpen van de Veiligheidsraad
(vervolg Zaterdag 19 Juli 1947, 10 uur)
Gistermiddag om vier uur kwam hier het telegram1., dat ronduit machtigde tot militaire
actie. Terwijl er de vorige twee keren telkens nog een ‘tenzij’ aan was toegevoegd,
ontbrak dat in dit geval geheel. De zaak was dus nu beklonken. Om vijf uur werd
vergaderd met de militaire bevelhebbers en adviseurs en werden de uren vastgesteld.
Er werd ook lang gepraat over de vraag op welk moment de buitenlandse
vertegenwoordigers zouden moeten worden ingelicht. Ik heb toen gezegd dat dit
theoretisch van belang is, maar in de practijk van geen enkele betekenis, omdat deze
heren het uitstekend zouden begrijpen.
In dit verband nog een aardig verhaal. Sanders kwam gisteravond bij Mitcheson,
die hem meedeelde naar Londen te hebben geseind uit reliable source te hebben
vernomen dat de order tot actie was gegeven. Piet was verbaasd, doch de wijze,
waarop dit in zijn werk was gegaan, was kostelijk. Elink Schuurman zat bij Mitcheson.
Daar komt de persman van Mitcheson binnenstormen over de rede, die Sjarifoedin
gisteravond heeft gehouden, met de mededeling dat deze daarin had toegegeven en
onze voorstellen aangenomen. Daarop reageerde Elink Schuurman buitengemeen
stom door vreselijk nerveus te worden en te zeggen: ‘This is too late’. Hierop liet
Mitcheson ogenblikkelijk volgen: ‘This means that the order already has been given’,
waarop Elink Schuurman helemaal begon te stotteren. Men hoeft dan geen groot
diplomaat te zijn om te begrijpen, dat men midden in de roos heeft geschoten. Geen
wonder, dat Mitcheson later aan Sanders bij het vertellen van dit verhaal de toevoeging
deed: ‘This silly ...’. Ik heb al meer critiek losgelaten in deze verslagen op de
hoofdvertegenwoordiger van buitenlandse zaken in Batavia, maar dit verhaal doet
voor mij de deur dicht. Natuurlijk heeft Mitcheson toen ogenblikkelijk aan Londen
geseind, dat het mis was. Ik weet dat hij ook een voorstel tot een zeer radicale
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interventie door Bevin persoonlijk heeft gedaan. Dit telegram is in alle vroegte naar
Londen gegaan en is daar dus in de nacht van Vrijdag op Zaterdag aangekomen,
omdat hun verbinding slechts een half uur tijd neemt. Het is intussen de vraag of
Bevin, aan wie dit telegram persoonlijk was gericht, op Zaterdagmorgen aanwezig
was.

20.45 uur
Mij is tot op dit ogenblik in elk geval nog niet gebleken, dat er van Britse zijde in
Den Haag een stap is gedaan.
Vrijdagmorgen probeerden Soesanto en zijn makkers alsnog tot een vergelijk te
komen. Zij hebben daarvoor Sanders in de arm genomen. Deze heeft namens Soesanto
Van Mook gepolst over de vraag, of er toch nog niet te praten zou vallen en of hun
tijd zou kunnen worden gegeven om in Djocja aanvaarding van onze eisen over
staking van de vijandelijkheden en terugtrekking van de troepen alsnog gedaan te
krijgen. Van Mook heeft dit verzoek echter van de hand gewezen. Zijn geduld is
kennelijk op. Dat bleek reeds bij dat gesprek in mijn kamer op Woensdagavond1.,
toen Setyadjit om uitstel van 24 uur vroeg en opnieuw toen Mitcheson door Lambert
via Verboeket hetzelfde verzoek liet overbrengen, dat eveneens werd afgeslagen.
In dezelfde gedachtenlijn ligt ook het weigeren van het vliegtuig om gistermiddag
naar Djocja te gaan. Hoe het met dat verzoek precies is gelopen, weet ik niet. In de
middagbespreking van vijf uur vertelde Koets, dat dit verzoek pas om twee uur zou
zijn gedaan. Sanders hoorde van Mitcheson, dat dit verzoek om een vliegtuig via
hem was gegaan en dat hij zich nogal gegrepen voelde over het feit, dat men
rechtstreeks aan de republiek en niet aan hem een antwoord had gegeven. Inmiddels
zijn gisteravond om zeven uur alle republikeinse ministers, op Gani en Tanzil na,
naar Djocja vertrokken. Ook Setyadjit is ziek en wel, liggend in de trein, meegegaan.
Hij wilde nog een laatste, uiterste poging wagen. Zij willen Djocja nog de tekst van
een nadere verklaring voorleggen, die naar mijn inzicht bij aanvaarding de zaak zou
oplossen. Op zichzelf is de wetenschap van dit feit voor ons van nut. Ook wanneer
deze verklaring vandaag niet komt, is dit van belang, want wij weten dan dat
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de republiek inderdaad voor de tweede maal een uiterst welwillend gestelde verklaring
niet heeft willen aanvaarden. Het is, zoals Piet Sanders vanavond zei: ‘Niet, dat ik
ooit geloof aan het doelmatige van vechten, maar ik heb er dan in ieder geval iets
meer vrede mee’.
Zo zijn er dus nog twee openingen, die van de internationale interventie en die
van de aanname van bovenbedoelde verklaring. De kans van het slagen hiervan
schatten Piet en ik op niet meer dan 5 %, maar hiermede is het uiterste gedaan, wat
in de huidige situatie mogelijk was.
In dit verband heb ik ook nog melding te maken van twee telefoongesprekken met
Koos Vorrink. Het eerste was gisteravond om zeven uur. Hij scheen de hele situatie
te kennen en ook de gevallen beslissing. Hij had mijn telegram CG 1921. gezien en
maakte de opmerking, dat dit niet erg opgewekt klonk. Ik heb hem toen gezegd, dat
er ook geen reden was tot enigerlei opgewektheid. Op zijn vraag of de partij in de
regering moet blijven, wees ik hem er op dat de partijministers nu drie maal dezelfde
beslissing hadden genomen en dat, indien het nu de derde keer tot daden kwam, het
nogal vreemd zou zijn, indien men dan zou weglopen. Terecht merkte hij op, dat het
intussen voor de Partij van de Arbeid een grotere slag zou zijn dan voor welke andere
en dat met één klap werd afgebroken, wat in twee jaren is opgebouwd. Dat is
inderdaad juist. Ik heb hem beloofd een telegrafisch antwoord te zullen opmaken op
een intussen door de feiten achterhaald telegram, dat wij gistermorgen kregen en
waarin hij informaties vraagt. Gisteravond hebben Piet en ik dat nog opgesteld en
zijn toen tot de conclusie gekomen, dat, indien er zich geen nieuwe gezichtspunten
voordoen, de partij in de regering heeft te blijven. In het tweede geval, dat, hetzij
hulp van buiten wordt aangeboden, hetzij de republiek tot bezinning komt, heeft de
partij ogenblikkelijk staking van alle voorbereiding en vijandelijkheden te eisen en,
indien daaraan niet wordt voldaan, uit de regering te treden. Dit telegram is in alle
vroegte vandaag weggegaan op naam van een ander en in enigszins versluierde taal.
Ik heb hem vandaag weer opgebeld met het oog op de partijraadsvergadering van
vanmiddag. Ik kreeg hem al om vijf uur en, hoewel er geen enkele reden tot
opgewektheid was, strekte het toch tot voldoening dat wij het over de grote lijnen
eens zijn. Gisteren is er fractievergadering geweest en is men vrijwel met algemene
stem-
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men tot de conclusie gekomen, dat, indien er niets gebeurt, in vredesnaam de
consequenties maar moeten worden aanvaard. Voor het geval er nog wel wat tussen
komt, bleek de zienswijze van de fractie overeenkomstig die van mij. Ik heb de indruk
uit het verloop van het telefoongesprek van gisteren, dat mijn opmerkingen hem toch
wel enig richtsnoer hebben gegeven. Dat is ook geen wonder en terecht merkte hij
op, toen ik hem op zijn vraag naar de houding van de partij wees op die van de leden
van het Kabinet, dat ik goed had te bedenken dat ik in deze zaak de eerste adviseur
was van de partij. Het gaat dus ook in de partij om deze laatste uiterste pogingen,
die van hieruit werden gedaan: de ene door Mitcheson, de andere door de
republikeinse delegatie, waarbij in beide gevallen de voorstellers weten, dat zij onze
volle steun genieten.
Verder had ik het nog even met Koos over de vraag in hoeverre men, indien de
zaak scheef gaat, het gewenst acht dat ik hier blijf zitten. Hij meende dat dit bepaald
nuttig was en ik heb hem hierop geantwoord dat ik dat met hem eens ben, indien het
Kabinet ons hier niet voor aap laat zitten, maar een positieve taak geeft. Zij doen
daarvoor blijkbaar hun best.
Vanavond had ik het over dit laatste nog even met Van Poll, die ook met de opmerking
kwam dat, indien bij slagen van een militaire actie de bespreking met eventueel
andere groepen en ook met de republiek niet weer volledig aan ons zou worden
toevertrouwd, het verstandiger zou zijn, indien wij verdwijnen. Ik sta op het standpunt
dat ook in geval de zaak op het laatste moment toch nog wordt gered, het beslist
noodzakelijk zal zijn dat wij naar Nederland terugkeren voor overleg. Zoals het nu
is, kán de situatie onmogelijk blijven. Wij zitten nu in de derde crisis; neem aan, dat
wij ook deze nog goed zouden doorkomen, dan bedank ik er voor om dit een vierde
maal met deze mensen te beleven. Trouwens, ik sta even goed op het standpunt, dat,
indien een militaire actie doorgezet wordt en succes oplevert, de regering in de
noodzakelijkheid verkeert de personeelsbezetting aan de top radicaal te vernieuwen.
Pas nu zal de neiging om toch oude koloniale toestanden te herstellen levendig
worden. Met recht zal het dan noodzakelijk zijn de leiding aan nieuwe volkomen
verse mensen over te dragen. Ik heb nu aan den lijve ervaren, hoeveel taai geduld en
uithoudingsvermogen, hoe sterke wilskracht en hoe sterke zenuwen nodig zijn om
deze strijd vol te houden. Helaas geldt dat niet alleen aan onze kant, maar ook
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aan de kant van de republiek. Ik geloof, dat wij daarmee te weinig rekening houden.

Dinsdag 22 Juli 1947, 8 uur
Zo verstreek Zondag de laatste kans op vrede. Weliswaar was de militaire actie op
die dag al niet meer te stuiten, maar toch zouden bepaalde handelingen achterwege
hebben kunnen blijven. Van de twee openingen, die er nog waren, hadden wij die
door een daad van de republiek zelf al afgeschreven. Tanzil had telegrafisch bericht
gekregen uit Djocja, dat er geen kans was dat de vier punten, die de ministers hadden
meegenomen, zouden worden aangenomen, alvorens van Nederlandse kant een
duidelijk gebaar zou zijn gemaakt. Het was mij volkomen duidelijk, dat daarop niet
viel te rekenen.
Wat het tweede punt betreft, de internationale interventie1., werd bij mij althans
iedere hoop de bodem ingeslagen door het lange gesprek, dat ik Zondagavond van
7 tot half acht had met Koos Vorrink. In Den Haag was hem van zulk een stap niets
bekend. Ik heb hem medegedeeld, dat van Britse zijde vanuit Batavia daartoe zeer
ver reikende voorstellen waren gedaan, zodat het uitblijven daarvan een aanduiding
moest zijn dat de Britse regering er ten slotte toch vanaf zag. Mitcheson had niet
anders ontvangen dan een verminkt telegram, waaruit hij niet met duidelijkheid kon
afleiden wat zijn regering had gedaan. Wel sprak hij over een krachtige stap in Den
Haag, maar dat was ook alles. Ik ben er niet helemaal zeker van of buitenlandse
zaken zulk een stap op het laatste moment wel ernstig in behandeling zou hebben
genomen. Koos heeft toch echter voldoende verbinding met het Britse gezantschap,
neem ik aan, om het niet te weten als er inderdaad iets aan de hand was. Ik neem
immers aan, dat Londen ook zal hebben geweten dat een dergelijke stap de laatste
handgreep was, die zij aan de Partij van de Arbeid zou kunnen geven.
Uit het telefoongesprek kreeg ik toch wel weer de indruk van verwarring. Men
schijnt in Nederland nu de nadruk te leggen op het feit, dat de republiek heeft
geweigerd de order tot staking van de vijandelijkheden ronduit te geven. Ik heb Koos
nog eens uiteengezet, dat wij daar in het eerste onderhoud met Sjarifoedin inderdaad
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mee zijn begonnen, maar dat hij toen van zijn kant een politieke daad ter ontspanning
had gevraagd en dat daarop de logische gedachtengang was gevolgd, dat dit alleen
mogelijk zou zijn, indien wij het van te voren over de veiligheidsorganisaties eens
zouden worden. Vandaar de beide documenten van Dinsdagavond en de volgorde,
waarin wij die met Sjarifoedin c.s. hebben behandeld1.. Het verwerpen van de
veiligheidsorganisatie maakte op dat moment voor de republiek de order tot het
staken van alle vijandelijkheden en voorbereidingen van hun verdediging weinig
aantrekkelijk, omdat zij tevoren konden weten dat hun afwijzing van het eerste stuk
op de essentiële punten de vrede zeer bepaald in gevaar bracht. De enige mogelijkheid
zou zijn geweest, dat wij zouden hebben verklaard dat wij het in belangrijke mate
eens waren en vertrouwd hadden, dat wij het ook verder eens zouden worden,
eventueel met hulp van derden. Dan had de republiek geen enkel argument meer
gehad om de order tot het staken van de vijandelijkheden niet te geven. Zulk een
verklaring was het gebaar, dat zij van onze kant wensten voor de aanvaarding van
de vier punten.
Koos vertelde dat de meerderheid van fractie en partijbestuur de ingeslagen weg
aanvaardde, doch dat de partijraadsvergadering op Zaterdagmiddag dit niet kon
verwerken. Dat betekent in mijn ogen het grootste gevaar. Immers, noch partijbestuur,
noch Kamerfractie zijn in dit opzicht volkomen representatief voor de impulsieve
stem van het volk. Nederland zal er mee moeten rekenen, dat, wanneer straks
inderdaad interventieaanbiedingen van Engeland of van Engeland en Amerika
gezamenlijk komen, de Partij van de Arbeid geen steunvlak voor welke oorlogspolitiek
dan ook meer zal bieden.
Zo gingen wij Zondagavond naar bed op de tijd, dat de actie zou beginnen.
Nederland stelde zich op dat ogenblik voor op het gebied der samenwerking door
middel van macht te bereiken, hetgeen het in vrijwilligheid niet verkreeg. Daarmee
is het veroordeeld ook in de toekomst, zoals van ouds, de macht als grondslag van
onze aanwezigheid alhier te blijven gebruiken. Het is niet gelukt de nieuwe weg te
vinden: de beide volkeren hebben daartoe de kracht niet kunnen opbrengen. Daarmede
is Nederland veroordeeld de legitimatie van het gezag opnieuw op macht te doen
berusten en daarmee een van de wezenlijke kenmerken van de koloniale verhouding
ongewijzigd te handhaven. De enige mogelijkheid is, dat

1.
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alsnog door internationale inmenging een andere verhouding van buiten af wordt
geschapen.
Maandagmorgen, om kwart voor zeven, werden wij opgebeld door mevrouw
Sosrohadikosomo, een Europese, waarmee mijn vrouw regelmatig omgaat, dat haar
man vanmorgen vroeg door de militaire politie was weggehaald. Een van de tallozen.
Mijn vrouw is naar haar toe gegaan en er verder tot vanmorgen vroeg gebleven, nadat
gisteren hardnekkige pogingen zijn gedaan om deze man weer vrij te krijgen. Al
spoedig bleek dat hier een vergissing in het spel was. Gisteravond om zes uur kwam
Ursone, die er ook de hele dag achteraan had gedraafd, met de mededeling dat
Sosrohadikosomo behoorde tot een groep, die op een aparte lijst van de Nefis zou
staan, die verder aan niemand is vertoond. Het slot is geweest dat hij ten minste
vannacht om twaalf uur thuis is gekomen.
Het is met die oppakkerij zelf vrij fatsoenlijk toegegaan, alleen de organisatie om
de zaak op te vangen leek naar niets.

's avonds 18.30 uur
Ik heb vanmorgen in een gesprek met Van Mook en Spoor, toen Van Mook opmerkte,
dat er alleen enkele vergissingen waren begaan bij het oppakken, hem uit de droom
geholpen en gezegd, dat Piet Sanders gisteren om half zeven bij het republikeinse
gebouw van buitenlandse zaken een vrachtauto met Indonesiërs ontdekte, waarvan
de chauffeur probeerde die in dat gebouw kwijt te raken. Bij deze mensen ontdekte
hij o.a. Hamid Algadri en de ex-minister van voorlichting Natsir. De vaandrig, die
dat gebouw onder zijn bevelen had, wenste ze niet te ontvangen en de chauffffeur
wist niet waar hij er mee naar toe moest en kon niemand van de Nefis te pakken
krijgen. Ik heb de heren ook verteld dat er lieden waren, die van 's nachts twaalf uur,
toen zij opgepakt waren, tot de volgende dag zes uur 's avonds hebben moeten wachten
voor zij wat te eten kregen. Het ging dus allemaal wel betrekkelijk gemoedelijk toe,
maar de organisatie was slecht. De heren hadden anders lang genoeg tijd gehad om
dat te regelen.
Ik heb er nog eens uitdrukkelijk op gewezen, dat Spoor en Van Mook wel moeten
bedenken, dat, wanneer men mensen onder zulke omstandigheden een week bij elkaar
laat zitten, daardoor een band ontstaat, die sterker is dan eenjaar samenwerken op
een republikeins
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kantoor. Wij hebben daar zelf enige persoonlijke ervaring mee opgedaan en altijd
gezegd, dat de Duitsers met het gijzelaarskamp een enorme politieke fout hebben
begaan. Dat helpt allemaal niets: de Nederlanders doen het hier dunnetjes over. Er
werd mij vanmorgen toegezegd, dat de zaak zou worden bekeken en men was het in
beginsel met mijn opvattingen eens. Of er echter wat gebeurt, lijkt mij nog hoogst
onzeker.
Vanmorgen om negen uur kregen wij van generaal Spoor de eerste informaties
over de militaire verrichtingen van gisteren. De weerstand was overal betrekkelijk
gering en er was alleen in de buurt van Medan tegen de Atjehers zwaar gevochten.
Overal heeft men de doeleinden van de eerste dag bereikt en is men op sommige
punten zelfs belangrijk verder gekomen.
Wij hebben ons vandaag ook nog bezig gehouden met de positie van de
commissie-generaal. Er is een telegram1. verzonden CG 195 van de volgende inhoud:
‘Referte CG 1882. en ZG 2963. benevens Uw CG 864..
Nu spanningen bedoeld in Uw CG 86 zich hebben ontladen in een militaire actie
gedurende welke voor commissie-generaal hier te lande geen eigen taak bestaat, wil
het ons gewenst voorkomen dat wij ons thans naar Nederland begeven ten einde met
de regering overleg te plegen over eventuele toekomstige taak van
commissarissen-generaal waaromtrent wij thans uitsluitsel wensen. De meest gewenste
vorm voor een dergelijke overkomst - zulks ten einde ongewenste reacties te
voorkomen - lijkt ons dat zijdens Nedreg aan ons het verzoek zou worden gedaan
ons naar Nederland te begeven ten einde met regering overleg te plegen over taak
der commissie-generaal zodra huidige militaire operatie zal zijn beëindigd en nieuwe
toestand geconsolideerd.
De publicatie van een dergelijke uitnodiging zal tegenover buitenland en republiek
de indruk versterken dat het Nedreg ernst is met haar verzekering de
Linggadjati-politiek als grondslag van haar beleid te handhaven.’
Dat is een betrekkelijk zacht verhaal, maar vanavond zal Van Poll met Beel
telefoneren en dan duidelijk zeggen, dat wij niet bereid zijn hier te blijven zitten
zonder uitsluitsel over onze positie.

1.
2.
3.
4.

21 juli 1947 CG 195.
Zie p. 707, noot 1.
Zie p. 707, noot 2.
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W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

781
Uit een brief, die ik vanmorgen van Logemann kreeg1., leidde ik nl. weer af dat de
K.V.P. probeert ons, dat wil in het bijzonder zeggen ondergetekende, kwijt te raken.
Nu heb ik er persoonlijk geen bezwaar tegen om er mee op te houden. Het tegendeel
is waar, maar politiek vind ik dat onaanvaardbaar. Ten einde dit duidelijk te maken,
hebben wij tot steun van dit telegram een memorandum opgesteld. Omdat ik het
product, dat Van Poll had opgesteld, gisteren wat weinig puntig vond, heb ik
gisteravond een eigen tekst ontworpen, waarin ik ronduit verklaar dat ik er voor pas
om hier te blijven zitten om dan aan het eind van de militaire operatie te ontdekken,
dat de commissie-generaal aan de kant wordt gezet.
Hoewel de gedachtengang niet al te zeer verschilde, had ik door dat Van Poll zijn
eigen verhaal ook graag naar Den Haag zond. Hij deed toen het voorstel om niet te
proberen er één tekst van te maken, maar beide beschouwingen ongewijzigd door te
zenden. Ik had daar geen bezwaar tegen, omdat ik dan nog wat meer vrijheid van
beweging in mijn eigen stuk overhoud.
Hoe moeilijk de situatie in dit opzicht echter is, bleek mij uit een zeer langdurig
telefoongesprek met Koos Vorrink en met Logemann, dat ik vandaag om vijf uur
heb gevoerd. Ik heb Koos mijn standpunt uiteengezet, maar het was volkomen
duidelijk dat hij, hoewel dit aanvaardend, het een ramp zou vinden, indien ik hier
zou verdwijnen. Zijn argument is terecht dat hij dan in de moeilijke positie, waarin
de partijleiding verkeert, aan de oppositie in de partij onmogelijk een redelijk
antwoord kan geven. De informatie van de top af is volstrekt noodzakelijk. Aan de
andere kant begrijpt hij ook wel, dat het toch niet aangaat dat de heren eenvoudig
met ons spelen.
Van hoeveel betekenis deze informatie eigenlijk is, bleek nog weer eens uit dit
telefoongesprek, waarin ik het met Logemann kreeg over de kwestie van de Britse
interventie. Ik heb hem ronduit gezegd dat Mitcheson Vrijdagavond door een
stommiteit van Elink Schuurman2. op de hoogte is gekomen van het feit, dat toen de
machtiging tot de militaire actie hier was gegeven; verder, dat Mitcheson dat geseind
heeft naar Londen en Zaterdagmorgen in alle vroegte hier, d.w.z. in de nacht van
Vrijdag op Zaterdag in Londen, zeer ver reikende voorstellen tot interventie door
Bevin

1.
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persoonlijk zijn gedaan1.. De allesbeheersende vraag is nu of de Britten daaraan
gevolg hebben gegeven, ja of neen. Het schijnt, dat noch Logemann, noch Koos2.,
hiervan behoorlijk op de hoogte is. Nu zal Logemann in het Kamerdebat van morgen
in dit opzicht de regering het vuur zeer na aan de schenen leggen.
Wat verder de militaire actie zelf aangaat, heb ik Logemann gezegd dat de wijze,
waarop deze hier wordt ingezet, voor zover het begrip daarop van toepassing is, als
fatsoenlijk kan worden aangemerkt. De organisatie bij de internering was wel slecht,
zodat er met de mensen is rondgesold, maar van onheuse behandeling is mij zeer
weinig bekend geworden of eigenlijk helemaal niets. Ik heb ook gezegd dat de
luchtaanvallen op de vliegvelden gerechtvaardigd waren en dat er overigens een
bevel is om niet te bombarderen dan ingevolge uitdrukkelijke opdracht. Het lijkt mij
in ieder geval verstandig van Logemann dat hij in dit opzicht geen aanval zal doen
op de regering.
Verder vertelde Koos, dat het in de partij inderdaad kraakt en dat Van Heuven
Goedhart en Slotemaker de Bruine hebben bedankt. Dat betekent waarschijnlijk dat
de Paroolgroep3. afvalt. Ik besprak dit met Frans Goedhart, die morgen huiswaarts
keert, en dit, evenals ondergetekende, een uiterst stomme politiek vindt. Het komt
in dit geval aan op verovering van de leiding van de partij in dien zin, dat men deze
tot radicale politiek aanzet en tot een straffe houding tegenover de K.V.P. Maar op
deze wijze drijft de linkervleugel de hele partijleiding in de armen van de
partijministers en van de K.V.P. Bij deze gang van zaken heeft Koos Vorrink geen
andere keus dan zich tegen Van Heuven Goedhart te keren, d.w.z. de politieke houding
van Drees van de afgelopen maanden voor zijn rekening te nemen. Het enige, dat
hiermee wordt bereikt, is het ontstaan van een nieuwe partij, die tussen de Partij van
de Arbeid en de communisten in staat en daarmee het socialistische volksdeel ten
aanzien van de regering verzwakt. Dan voltrekt zich een zuivering van de Partij van
de Arbeid, zoals die door Romme graag wordt gezien. Niet Oud verdwijnt, maar
mensen als De Kadt. De linkervleugel speelt hiermee in de kaart van Romme en
verzwakt de socialistische politiek.

1.
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Zie p. 774.
Zie p. 777.
Hiertoe behoorden Van Heuven Goedhart, Frans Goedhart, dra. W. Van Norden en drs. J.
Meyer.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

783
Een mooie bak is verder dat de heer Ozinga zich in de vingers heeft gesneden door
de heer Kartelegawa voor de radio te willen laten spreken. Dit is op het laatste moment
verhinderd, z.g. omdat men kolonel Abdulkadir niet te pakken kon krijgen voor
toestemming. In werkelijkheid meen ik te weten, dat er van de zijde van het paleis
is ingegrepen. Deze politieke blunder van de eerste orde is wel publiek
gedemonstreerd door gisteren eerst aan te kondigen, dat Kartelegawa zou spreken
en later te vertellen, dat de rede niet doorging. Verder valt er voor ons van het paleis
op het ogenblik niet veel te bespeuren. Vanavond organiseert Verboeket een
bridgedrive voor een aantal lieden, waarbij ik er ernstig aan twijfel of deze is opgezet
om de sombere en uiterst ernstige gedachten uit het hoofd te verdrijven.
Overigens hoorde Piet Sanders vandaag van Soedarpo, die ook in het huis van
Sjahrir zit geïnterneerd, dat hem en verschillende andere Indonesiërs o.a. de volgende
drie vragen zijn voorgelegd: 1. Hebt U contact gehad met de commissie-generaal?
2. Zo ja, hoe vaak? 3. Van welke aard waren de gesprekken? Een dergelijk verhaal
doet bij mij toch wel de deur dicht en het zou niet onaardig wezen om daaraan in
Nederland enige bekendheid te geven.

Donderdag 24 Juli 1947, 18.30 uur
De laatste paar dagen staan compleet in het teken van de militaire actie en ons gebrek
aan activiteit. Van Poll schaakt bijna de hele dag en vindt dus blijkbaar nog meer
mensen, die niets te doen hebben en ik praat zo wat met Jan en alleman, peins wat
na over de situatie en kom daarbij niet in elk opzicht tot vrolijke conclusies.
Zoals wel verwacht werd, zijn, hoewel op het ogenblik de neiging tot interventie
minimaal is, de persstemmen toch in het algemeen niet erg op onze hand.

Vrijdag 25 Juli 1947, 10.20 uur
Het gaat mij blijkbaar als altijd: hoe minder een mens te doen heeft, tot des te minder
activiteit is hij in staat. Vandaar het afbreken van dit relaas op gisteren.
Gistermorgen kwam er een telegram van Jonkman1. in antwoord

1.
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op ons CG 1951., waarin hij vraagt hoe de lt.-gouverneur-generaal denkt over onze
overkomst. Ik heb dit na het militaire rapport op het algemeen hoofdkwartier in de
loop van de ochtend even met Van Mook door de telefoon besproken en uiteengezet,
dat ik er geen lust in had om op deze wijze hier te blijven hangen. Hij zou een advies2.
maken en ons dat ter inzage sturen. Dit advies kreeg ik gistermorgen nog en het zegt
inderdaad dat het op het ogenblik het beste is om ons naar Nederland te laten komen.
Is het een erg kwade gedachte, wanneer ik veronderstel dat hij mij op het ogenblik
liever kwijt dan rijk is? Het is in ieder geval een fantastisch groot verschil met de
situatie in November, toen hij bepaald stampij maakte bij de gedachte, dat wij naar
Nederland zouden gaan3. en ook zelfs nog in het laatst van Mei, tijdens de
aanwezigheid van de ministers, heb ik hem er toe moeten krijgen om onze reis goed
te vinden met de mededeling, dat ik het noodzakelijk achtte om ook bij de ministers
van de Partij van de Arbeid zijn positie in het bijzonder te verdedigen4.. Op het
ogenblik is dat allemaal veranderd en Van Mook weet uit de telegrammen, dat ik ten
slotte toch een ander standpunt inneem tegenover deze hele zaak dan hij en dat laat
niet na een zekere invloed op de verhouding uit te oefenen.
Ik zie de zaak ook met toenemende bezorgdheid voor de toekomst tegemoet. Ik
raak er hoe langer hoe meer van overtuigd dat de politiek, die Nederland voert,
weliswaar verklaarbaar is, maar in wezen toch verkeerd. Verklaarbaar door het feit,
dat de republiek het ons vrijwel onmogelijk heeft gemaakt een verstandiger beleid
te voeren. Verklaarbaar ook, omdat, indien Van Mook inderdaad op Woensdag de
16e 's avonds laat dat uitstel van 24 uur zou hebben gegeven5. en zijn verdere plannen
met de gendarmerie bekend zouden zijn geworden, daarover aan Nederlandse militaire
zijde spektakel zou zijn ontstaan, niet alleen bij Pinke, die zijn ontslag al had
ingediend, maar zeer zeker ook bij talrijke hoofdofficieren in het leger. Ik begrijp
dus wel dat Van Mook op dat ogenblik in de knoei zat. Zo heeft hij het ook toen, na
het verdwijnen van Setyadjit
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uit mijn kamer, gemotiveerd, omdat hij natuurlijk wel voelde dat er toch een kant
aan zat, die scheef was.
Nu is de zaak echter doorgegaan en kan het niet anders of hij moet deze gang van
zaken innerlijk volkomen verwerken en verdedigen tegenover iedereen, ook tegenover
mij. Ik stond hier buiten, droeg daarom een veel geringere verantwoordelijkheid en
heb dientengevolge ook wat gemakkelijker praten. Daarmede moet ik natuurlijk
rekening houden en daarom jegens Van Mook een zekere voorzichtigheid betrachten.
Tegenover de regering geldt dit laatste in veel mindere mate. Toch heeft ook de
regering blijkbaar wel weer een mogelijkheid gezien om zich te verschuilen achter
Van Mook. Ten minste ik vernam al een paar keer, dat mijn advies van 17 Juli1.
betrekkelijk zwak was en dat van Van Mook zeer postief2., zoals die beide naast
elkaar in Den Haag lagen op de morgen van de 18e Juli. Dat betekent dus eigenlijk,
dat het Kabinet zich in sterke mate heeft laten beïnvloeden door het advies van Van
Mook en dat men de neiging heeft zich hierop te beroepen. Ook dat feit maakt voor
de toekomst de situatie alleen maar moeilijker. Een regering, die zich op deze wijze
op haar eerste raadsman moet beroepen en dat straks, wanneer het eens minder prettig
gaat, in versterkte mate zal doen, staat tegenover deze raadsman niet meer vrij. Zij
is dan verplicht hem ook in de toekomst te dekken en te handhaven, tenzij zij mijn
redenering en die van een aantal anderen alhier volgt, dat nl. degene, die de primaire
verantwoordelijkheid draagt voor de militaire actie, uit een psychologisch oogpunt
de laatst aangewezene is om de vrede tot stand te brengen. In deze laatste opvatting
word ik, nu ik Van Mook zo observeer, hoe langer hoe meer versterkt. Hij kan niet
anders dan zich vastbijten in de lopende ontwikkeling en zal dat doen bij voor- en
tegenspoed. Bij voorspoed is dat vrij gemakkelijk; bij tegenspoed zou het een erkennen
van het ongelijk moeten zijn. Dit laatste geldt vooral van zijn standpunt, aangezien
hij zijn toespraak op j.1. Maandagmorgen eindigde met de woorden: ‘Moge in het
succes der onderneming haar rechtvaardiging gegeven worden’. Men zou dan zeggen,
dat, wanneer het eens minder prettig verloopt, zo iemand zijn ongelijk moet gaan
bekennen. Een kind begrijpt, dat dit onzin is en dat zo iemand zich tot het uiterste
zal inspannen om de mislukking niet te erkennen.
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Is er nu op het ogenblik sprake van een kans op mislukking? Ten aanzien van de
bevolking worden de verwachtingen niet gelogenstraft. In West-Java is de houding
van de bevolking in het algemeen gunstig. Men kan gerust aannemen dat de toestand
van de mensen zo beroerd was, dat zij iedere verandering als een kans op verbetering
met een zekere vreugde begroeten. De Midden-Javaanse TRI, die daar heeft gezeten,
heeft zich waarschijnlijk ook wel zó misdragen, dat men deze club met vreugde ziet
verdwijnen. Wanneer men de mensen het gevoel kan bezorgen, dat zij er niet weer
aan worden overgeleverd, dan kan men ook verder wel op steun van de bevolking
rekenen bij het volvoeren van de moeilijke, nog in het verschiet liggende
zuiveringsacties.
Wat de rest van de gang van zaken betreft, valt natuurlijk in de eerste plaats op
dat de snelheid van de militaire operatie niet beneden de verwachting blijft. De Niet
vroeg gisteren aan De Visser om er eens op aan te dringen, dat ook het aantal
gevangenen en doden aan republikeinse kant zou worden gepubliceerd. Ik vroeg dat
vanmorgen aan Buurman van Vreeden, die zei dat men er heel weinig gegevens over
had en dat het ook bepaald niet belangrijk kón zijn, omdat de TRI overal zo hard
mogelijk wegloopt, uitgezonderd op enkele punten. Terecht merkt de Nieuwsgier
dan ook vanmorgen op dat de mededelingen van de legercommandant nog eens
hebben bevestigd, dat de TRI en de volksstrijdkrachten practisch overal zijn
weggetrokken zonder te vechten, ‘meestal met achterlating van de schoenen, die bij
een haastig vertrek maar lastig zijn, doch helaas niet zonder achterlating van hun
wapens’. Ritman voegt daaraan toe dat het potentieel gevaar van de zich oplossende
republikeinse strijdkrachten het belangrijkste is, waarmee men rekening heeft te
houden. ‘Dit gevaar te bezweren eist werk met de fijne kam, dat veel geduld en
nimmer falende oplettendheid vergt’. Ik zou daaraan toe willen voegen, dat deze
bezigheid zonder de hulp van de bevolking vrijwel onmogelijk is en alleen maar tot
stand kan komen langs de weg van drama's als in Zuid-Celebes zijn opgevoerd. Dán
wordt het een kwestie van terreur tegenover terreur. Immers, een kampong, die dan
een TRI-groep verraadt, kan er op rekenen door de republikeinse strijdkrachten ook
te worden uitgemoord en platgetrapt. Zo zijn nu eenmaal de zeden onder deze
omstandigheden. Dat is op Zuid-Celebes overduidelijk gebleken. De kapitein
Westerling heeft daar eigenlijk niet veel anders dan de methoden van zijn
tegenstanders overgenomen. Laat ons er dus op
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vertrouwen, dat dit in West-Java niet behoeft en dat de republiek daar onder de
bevolking inderdaad die kwalijke naam heeft, die de aanhangers van de Pasoendan
altijd suggereren, en dat zij bereid is ons te helpen.
Een volgend punt zijn de vernielingen. Daarover ben ik belangrijk minder
optimistisch. Vanmorgen, bij de mededelingen, weer het verhaal dat er 3
suikerfabrieken ten westen van Cheribon, in het afgesneden gebied, in brand staan.
De luchtverkenningen rapporteren op talrijke plaatsen grote branden in de nog niet
door ons bezette gebieden. Een onderschepte order van Soedirman gelast om de
verschroeide-aarde-politiek consequent uit te voeren en alles in brand te steken, zo
gauw de vijand op een afstand van 20 KM is genaderd. Nu is dat laatste niet zo
gevaarlijk, want de snelheid van de opmars langs de wegen is daarvoor kennelijk
veel te groot. Maar het grote gevaar zit in het feit, dat de militaire bezetting voorlopig
uitsluitend plaats vindt langs de hoofdwegen en talrijke fabrieken zich in het land
bevinden. Die worden per se verbrand. Ik zie het economisch resultaat van deze stunt
op korte termijn dan ook niet als erg hoopvol. Wel valt ons in Oost-Java 30000 ton
suiker en in Cheribon 30000 ton rubber in handen, maar de kapitaalvernietiging, die
daar tegenover staat, en de onmogelijkheid om de productie weer op tijd op gang te
brengen, is een grote handicap. Vooral de rapporteur van de luchtmacht geeft op de
morgenzittingen op het algemeen hoofdkwartier tussen 9 en kwart voor tien in dit
opzicht een weinig prettige indruk van de zaken. Ik waardeer de openhartige
eerlijkheid, waarmee men de feiten daar precies blootlegt. Alleen: in de krant zie ik
er niet al te veel van. Gistermorgen had hij ook een verhaal over vernielingen en
branden tussen Soekaboemi en de Wijnkoopsbaai en vertelde, dat grote rookwolken
tot boven deze baai dreven.
De grootste moeilijkheid zie ik echter nog aan de politieke horizon. Gisteravond
om vijf uur had ik een telefoongeeprek met Jonkman om ook hem nog even aan het
verstand te brengen, dat ik er niet over peins hier rustig te blijven zitten om na enige
tijd te bemerken, dat wij aan de kant worden gezet, zodat ik dus een beslissing verlang.
In dat gesprek maakte hij de opmerking, dat bij deze gang van zaken de
onderhandelingen natuurlijk elke dag zouden kunnen worden heropend. Ik vroeg
hem daarop hoe hij zich dat eigenlijk voorstelde. Dat lijkt mij de kern van de zaak,
maar daarop kwam uiteraard geen antwoord. Het grote gevaar ligt in de internationale
situa-
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tie. Ik stel mij voor, dat, indien de militaire operaties aan het einde van deze week
of hoogstens in de eerste helft van de volgende week zullen zijn voltooid, daarvoor
dan op een of andere wijze een verklaring zal moeten worden afgelegd. Doet
Nederland dat niet, dan geeft men de republiek de kans om te zeggen dat zij er in
geslaagd zijn het Nederlandse offensief tot stilstand te brengen. Wanneer wij dan
met rust worden gelaten, hebben wij de mogelijkheid de posities in Oost- en West-Java
te consolideren en met spoed met de rehabilitatie van deze gebieden een aanvang te
maken, zodat wij na een maand kunnen laten zien welke goede resultaten voor de
bevolking in het algemeen zijn bereikt en op welke basis een nieuwe samenwerking
zal zijn opgebouwd.
Ik vrees echter, met zeer grote vreze, dat Engeland en Amerika ons daarvoor niet
rustig de tijd zullen laten. Even sterk als ik vóór het uitbreken van het conflict gesteld
was op internationale interventie, die immers alleen maar verdere druk op de republiek
kon betekenen, even huiverig ben ik er dan voor, omdat zij op dat moment naar
buiten en ook naar binnen geen ander effect kan hebben dan dat de republiek tegenover
ons in bescherming wordt genomen. Wanneer wij een aanbod tot onderhandelingen
doen, dan stel ik mij voor dat op dat ogenblik de republiek de ontruiming van Oosten
West-Java zal eisen en terugkeer tot de demarcatielijnen. Bieden Amerika en Engeland
bemiddeling aan, dan zullen zij op dat ogenblik de republiek ook iets moeten
aanbieden, dat in het voordeel van deze club is. Hoe staan wij dan tegenover het
herstel van het de facto-gezag van de republiek, dat toch ook in Linggadjati is
opgenomen? Hoe denken wij ons dan de invoeging van Oost- en West-Java in het
territoir van de republiek, zoals in Linggadjati voor alle bezette gebieden in het
vooruitzicht is gesteld? Wij komen dan weer op het oude chapiter van de bijzondere
politie terecht en van het terugtrekken van de militairen. Wij vervallen in de herhaling
van discussies, die al gevoerd zijn, waarover wij het niet eens konden worden en die
tot deze actie hebben geleid. Het zal op dat ogenblik van de houding van Engeland
en Amerika afhangen of wij verzwakt dan wel versterkt uit deze strijd te voorschijn
zullen komen. Natuurlijk is er bereikt, dat het land is opengelegd in een deel van de
belangrijkste gebieden, maar welke op de lange duur het indirecte effect van deze
methode zal zijn, is vrij moeilijk te schatten. Wanneer de interventie ook maar in het
geringste een druk betekent op onze plannen, dan zal het voor de hele wereld en ook
voor de repubiek duidelijk zijn
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dat het effect daarvan in de allereerste plaats is het in het leven houden en in stand
laten van de republiek, eigenlijk het redden van de republiek. Het spreekt vanzelf
dat deze republikeinse regering dan naar buiten toe is versterkt. Er is uit dien hoofde
dan ook een kans, dat het met hun toeschietelijkheid minder gunstig gesteld zal zijn
dan menigeen veronderstelt.

20.00 uur
Zojuist hield Van Mook een redevoering, eigenlijk over hetzelfde thema. Daarin laat
hij echter in het midden wat er met de republiek gebeurt. Hij wijst deze als republiek
niet af, maar uit toch wel bezwaren tegen deze republiek. Het lijkt mij toe, dat ook
hij zijn programma richt op de reconstructie van Oost- en West-Java en de opbouw
van de Verenigde Staten in deze gebieden. Een heel duidelijke draad kon ik er in dit
opzicht niet in ontdekken, en dat is op zichzelf misschien ook wel goed. Toch zal de
regering zich daarvan rekenschap moeten geven.
In het telefoongesprek met Koos Vorrink van vanmiddag sneed ik deze zaak ook
aan. Hij stelde het zo, dat men in Nederland de zaak bij elkaar houdt op basis van de
redenering, dat men zo gauw mogelijk weer met de republiek tot een accoord wenst
te komen en deze toch niet van de kaart wil vegen. Ook in de regeringsverklaring1.
komt dat duidelijk tot uitdrukking. Men stelt zich inderdaad voor dat de
onderhandelingen weer vrij snel worden geopend en Koos meende dat Sjahrir, in
zijn beroep op interventie door Britsch-Indië, tot op zekere hoogte ook aan ons de
hand had gereikt. Misschien is dat juist, maar toch zie ik daarin nog wel
moeilijkheden. In dit verband meende Koos dat het zeer bepaald de bedoeling is, dat
wij de onderhandelingen zo spoedig mogelijk heropenen en in onze oude positie
worden hersteld. Ik heb hem gezegd, dat men daar dan ook enige spoed mee moet
betrachten. Jammer genoeg vrees ik dat dit intermezzo de hele situatie hier intern
niet heeft vereenvoudigd. Van Mook gaat op het ogenblik in elk opzicht volkomen
zijn gang en laat ons compleet links liggen. Hij vindt het zelfs niet de moeite waard
mee te delen, dat hij vanavond voor de radio spreekt. Er zijn verder natuurlijk allerlei
bestuursdaden, die straks ook poli-

1.

Verklaring over het regeringsbeleid ten aanzien van Nederlands-Indië van 23 juli 1947,
Handelingen der Staten-Generaal 1947-1946, Tweede Kamer p. 2105-2107.
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tieke invloed hebben. Wanneer men dus wenst dat wij werkelijk verantwoordelijkheid
dragen voor de gang van zaken, dan is het onmogelijk dat men ons volkomen buiten
het algemeen bestuur houdt. Wanneer door de regeringscommissarissen voor
bestuursaan-gelegenheden in de nieuw bezette gebieden allerlei maatregelen worden
getroffen volstrekt buiten ons om, dan wordt het voor ons straks politiek een
onmogelijke figuur, wanneer men moet onderhandelen over dingen, waarop men
niet de minste invloed heeft gehad. Van Mook zal ons dan moeten inschakelen,
misschien het werk tussen ons een beetje verdelen in de zin, zoals hij dat al eerder
heeft geformuleerd1., en anders voorzie ik grote moeilijkheden en loopt de zaak toch
vast. Men moet zich in Den Haag goed realiseren, dat ik minder dan ooit bereid ben
om als spreektrompet van Van Mook te fungeren.
Ik heb tegen Koos ook nog een aantal opmerkingen gemaakt, naar aanleiding van
de tekst van de regeringsverklaring van Woensdag in de Tweede Kamer. Daarin
komt de volgende tirade voor2. ‘Na ontvangst van dit antwoord3., gaven nog diezelfde
dag de Lt. G.G. en de commissie-generaal eenstemmig als hun mening te kennen dat
geen andere weg meer mogelijk was dan politionele actie met militaire middelen.
De Nederlandse regering heeft, na nogmaals met de diepste ernst het gewicht en de
draagwijdte van toepassing van dergelijke acties in alle opzichten te hebben
overwogen, en te hebben nagegaan of inderdaad tot de slotsom moest gekomen
worden, dat haar alleen dat uiterste was overgebleven, besloten met de conclusie van
de Lt. G.G. en de commissie-generaal in te stemmen’. Toen ik dat las, ben ik eerlijk
gezegd ontploft. Ik schreef naast de tekst: ‘Wat een helden!’ Waarom is het in
vredesnaam noodzakelijk, dat de regering zich zo met nadruk bij haar besluit beroept
op de Lt. G.G. en de commissie-generaal, die zij met de landvoogd volstrekt op één
lijn plaatst? Heeft de regering niet zelf de zaak in handen genomen? Is zij niet zelf
voor de volle ioo % verantwoordelijk voor haar besluit? Waarom is het dan nodig
ook nog de commissie-generaal er bij te slepen, afgezien nog van het feit, dat zij dit
alleen kan doen op de grondslag van dat ene bewuste zinnetje in ZG 312, dat Van
Mook naar Holland heeft geseind, zonder voor-

1.
2.
3.

Zie p. 250, 271.
Handelingen der Staten-Generaal 1946/1947, Tweede Kamer, p. 2106, 2e kolom.
Het antwoord der Republiek van 17 Juli 1947, zie p. 766, noot 2.
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af gaande goedkeuring door ondergetekende1.. Was het voor de regering niet
verstandiger geweest om de commissie-generaal buiten beschouwing te laten, vooral
gezien het telegram van mij, dat ik op ZG 312 liet volgen2. en waaruit bepaald minder
zeker spreekt, dat dit de laatste mogelijkheid was?
Ik luchtte mijn ergernis hierover tegenover Van Poll, die toen nog de opmerking
maakte, dat, zelfs indien wij op dit moment geen andere oplossing zouden hebben
gezien dan de militaire, het toch voor de regering volkomen ongeoorloofd was om
ons daar bij te slepen, omdat het de grote vraag is of, indien men deze zaak aan ons
had overgelaten, wij ooit in deze positie waren gemanoeuvreerd. Inderdaad, mij
schoot een klein voorbeeld door het hoofd. Toen Woensdagavond Setyadjit bij mij
in de kamer aan Van Mook 24 uur uitstel vroeg, stond ik er naast, maar Van Mook
behoefde mij op geen enkele manier te raadplegen en deed dat ook niet, maar weigerde
eenvoudig dit uitstel3.. Wat zou er zijn gebeurd, indien hij dat uitstel had gegeven?
Niemand kan dit achteraf uitmaken. Maar zeker is, dat dit voorbeeld duidelijk
demonstreert, dat de commissie-generaal voor de gang van zaken geen
verantwoordelijkheid dragen kan en dit ook in CG 188 aan de regering duidelijk
heeft gezegd4.. Dat er dan ten slotte moet worden vastgesteld dat de regering en Van
Mook zich samen in een positie hebben gemanoeuvreerd, die geen perspectief meer
biedt, ben ik bereid om te constateren. Maar, indien men ons dan op het critieke
moment er bij haalt als gelijkwaardig aan de Lt. G.G., dan heb ik daartegen de grootste
bezwaren. In het telegram ZG 312 staat, dat Lt. G.G., commissie-generaal en militaire
adviseurs het samen eens zijn. Waarom heeft de regering dan wel de
commissie-generaal ten tonele gevoerd en niet de militaire adviseurs? Het lijkt mij
volkomen duidelijk dat dit gebeurd is om politieke redenen tegenover de Partij van
de Arbeid. Ik ben eigenlijk dankbaar, dat Gani nog op 20 Juli die brief heeft
geschreven aan de voorzitter van de Nederlandse delegatie5.. Die heeft mij ten minste
de gelegenheid gegeven om duidelijk vastgesteld te krij-

1.
2.
3.
4.
5.

Zie p. 769.
CG 192, zie p. 770-771.
Zie p. 764.
Zie p. 707.
Bij deze brief had Gani krachtens art. 17 lid 2 der Linggadjati-overeen-komst nog voorgesteld
de resterende geschillen door arbitrage te doen be slechten. Zie Handelingen der
Staten-Generaal 1947-1948, Bijlagen 475.16.
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gen, dat de commissie-generaal volkomen buiten deze zaken staat. De toestand, zoals
die is gegroeid na onze brief van 20 Juni1., dus dat wil zeggen precies in een maand,
komt op geen enkele wijze voor de verantwoordelijkheid van de commissie-generaal,
maar uitsluitend van de regering en van Van Mook. Ik vind het dan uiterst bedenkelijk
en moreel nauwelijks te verantwoorden, indien op het critieke moment het besluit
van de Nederlandse regering op deze wijze wordt vastgehaakt aan de
commissie-generaal.
Betrekkelijk verheugend was het nieuws van Koos Vorrink over de afloop van het
Kamerdebat. De motie van de communisten is verworpen met alleen de stemmen
van de communisten voor. De gehele fractie van de Partij van de Arbeid heeft er
tegen gestemd, inclusief Nederhorst, die de vorige dag een aparte verklaring deed
tegen de regeringspolitiek. Verder zou volgens Koos de eenheid in de partij op
zichzelf weer stijgende zijn.
Vanmorgen had ik naar aanleiding van de vraag, die Ritman in de Nieuwsgier
stelde, hoe deze zaak verder moest eindigen, ook met hem een lang gesprek. Het was
wel zeer duidelijk, dat deze man in grote trekken met mijn gedachtengang instemde
en ook politiek maar twee mogelijkheden zag, die voor ons gunstig zijn, nl. dat óf
de republiek inderdaad inbindt óf deze in elkaar zakt. Gebeurt dit geen van tweeën,
dan was ook hij van mening dat er een groot gevaar dreigt, dat er een halsstarrige
club, die dan misschien wel een klein beetje gesaneerd wordt, door internationale
interventie op de been zal worden gehouden en het ons niet eenvoudiger zal maken.
Voor veel mensen uit de Nederlands-Indische gemeenschap is deze militaire mars
een soort geestelijke arbeidstherapie. Zij levert een ontspanning op, zonder dat men
zich echter nog veel rekenschap geeft, althans niet redelijk, van hetgeen hierna zal
moeten gebeuren. Wel meende Ritman al verschillende mensen te zijn tegengekomen,
die zich ook de vraag voorlegden: ‘Wat nu?’ Ik vrees dat al te velen slechts zullen
kijken naar hetgeen er direct, voor hun voeten, gebeurt, en vergeten dat het er om
gaat hoe de zaak er over twee jaar uit zal zien.

Zaterdag 26 Jiili 1947, 21.30 uur
Gisteravond de heer en mevrouw De Niet op bezoek en onder-

1.

Zie p. 650, noot 1.
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gedoken in allerlei beschouwingen, die van zijn kant eigenlijk culmineerden in dat
ene: ‘Als je niet naar Holland gaat en daar de mensen aan het verstand brengt, dat
hier zeer belangrijke veranderingen in de personeelsbezetting nodig zijn om er na
dit avontuur nog doorheen te komen, dan kunnen wij de zaak beter direct opgeven
dan over vijfjaar. Deze gang van zaken zal niet ten gevolge hebben, dat wij er door
komen met een soort Oost-Indonesië-politiek in de republiek, maar alleen met een
nog wat radicaler werken en wat sneller werken naar de toestand van de souvereine
Verenigde Staten van Indonesië’. Het is toch eigenlijk kleinzielig, dat wij geen vorm
weten te vinden om inderdaad, zo gauw de interimregering is gevormd, te voldoen
aan hun wens om vast een begin te maken met een Indonesische vertegenwoordiging
in het buitenland. Wij kwamen ook tot de conclusie dat, indien wij niet iets van de
dynamiek, die in de republiek schuilt, weten te behouden en ten goede te richten, het
dan ook hier een moeilijke en waarschijnlijk verloren zaak zal zijn. Deze man is een
uiterst radicale figuur, die voor Nederland waarschijnlijk niet aanvaardbaar is vanwege
deze kwaliteit. Toen ik hem gisteravond hoorde, kon ik mij best voorstellen dat hij
in een gesprek met Drees op diens uitingen reageerde met de opmerking: ‘Excellentie,
bedenk wel, dat ik geen sollicitant ben’, en dat Drees later zei, dat deze man misschien
nog erger dictator is dan Van Mook.
Vanmorgen een lang gesprek met Van der Kieft, directeur van de Arbeiderspers,
voorzitter van onze fractie in de Eerste Kamer en lid van het partijbestuur. Ik heb
hem de hele toestand uiteengezet en vrij sterk in vertrouwen genomen, ten einde ook
zijn oordeel over de situatie te leren kennen. Ook hij kwam tot de conclusie dat de
toestand voor ons hier eigenlijk ondraaglijk is en dat de regering er zich volkomen
verkeerde voorstellingen van maakt. Dat bleek wel duidelijk uit de wijze, waarop in
de regeringsverklaring met ons advies is gemanoeuvreerd, dat niet meer is dan een
aanvaarding van de consequenties, waartoe Van Mook was gekomen, en waarbij ik
nog een paar andere uitwegen in mijn achterhoofd had, waarmede ik op dat moment
niet voor den draad kon komen1..
In dit verband had ik het plan om vanavond vóór zeven uur Piet Sanders2. aan de
telefoon te krijgen en na zevenen Jonkman, ten einde hem nog eens scherp onder
druk te zetten.

1.
2.

Zie p. 737.
Mr. P. Sanders was twee dagen na het begin der militaire actie ge repatrieerd.
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Voor dit laatste kwam ik door een mededeling van Just de Visser uitstekend in de
stemming. Die vertelde mij vanmorgen nl., dat hij bij Enthoven was langs gelopen,
die met veel papieren bezig bleek te zijn en op de vraag van Just of hij weer bezig
was met de interimregering, bevestigend had geantwoord en verteld, dat er bij Van
Mook een bespreking over had plaats gehad en men van plan was om deze
interimregering zo gauw mogelijk in elkaar te draaien met Oost-Indonesië en Borneo
en wilde proberen er representanten van Oost- en West-Java bij te krijgen. Enthoven
was bezig te bepeinzen hoe dat moest en tevens, wat men met Sumatra zou moeten
beginnen. Just had toen zo in de loop van het gesprek het ook over de
commissie-generaal gehad en Enthoven had daarbij opgemerkt, dat daarvoor eigenlijk
geen taak was en dat hij zich best voor kon stellen dat de heren voorlopig naar Holland
zouden gaan.
Het is dus volkomen duidelijk, dat men in de kring rondom Van Mook bezig is
van alles klaar te stoven en ons dan straks reserveert voor eventuele onderhandelingen
met de republiek. Nadat men bij de Indische regering dus op alle mogelijke manieren
een situatie heeft geschapen, waaraan wij als commissie-generaal part noch deel
hebben gehad, wil men ons huren om te trachten het resultaat daarvan aan de republiek
te verkopen. Ik moet eerlijk zeggen dat dat een taak is, die mij buitengemeen weinig
aanlokt. Ik was dan ook van plan om Jonkman eenvoudig te zeggen, dat ik in ieder
geval overleg in Nederland noodzakelijk vond en niet van plan was om hier te blijven
zitten.
Het ongeluk was, dat Jonkman eerst aan de telefoon kwam, omdat men Piet Sanders
nog niet had kunnen vinden. Ik heb toen ronduit tegen Jonkman gezegd, dat ik Van
Mook de hele week niet had gesproken en wij hier volledig voor Piet Snot zaten. Ik
wees hem er op dat dit aanleiding geeft tot allerlei scheve posities, zoals ik ook
meende te kunnen afleiden uit de wijze, waarop de commissie-generaal wordt
gehanteerd in de regeringsverklaring. Ik zei hem dat dit alleen gebaseerd kon zijn
op één zinnetje uit het telegram1. van Van Mook, dat wij niet van tevoren hadden
gezien. Direct tekende Jonkman protest aan en zei dat hij het volkomen natuurlijk
vond, dat het advies van de commissie-generaal ook werd gebruikt. Ik heb hem toen
even de redenering van Van Poll voorgehouden, nl. dat wij op de gang van zaken na
20 Juni niet de minste invloed meer hebben

1.

Nl. ZG 312 van 17 juli 1947; zie p. 790-791.
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gehad. Ik had echter niet de indruk dat dit betoog veel effect opleverde. Ik vermoed
dat ik de man toesprak, die heel graag een stuk verantwoordelijkheid op ons afschoof.
Toen ik hem zei dat wij van plan waren om Dinsdag te vertrekken, vroeg hij of wij
dan de methode wilden toepassen van de twee vorige heren1.. Ik heb hem daarop
toegezegd te wachten op het antwoord van hem, dat ik Dinsdag tegemoet zag, maar
heb er aan toegevoegd dat ik hier niet zonder meer wenste te blijven zitten en dat de
regering er dan mee had te rekenen, dat ik mijn ontslag zou indienen. Hij beloofde
deze mededeling zo aan de ministerraad te zullen overbrengen.
Prompt daarna kreeg ik toen Piet Sanders aan de lijn, die juist vijf kwartier met
Jonkman en Beel had zitten praten en de indruk had gekregen, dat de heren onze
telegrammen toch eigenlijk heel slecht hadden begrepen, in het bijzonder ons CG
1902. en 1923.. De aanhef van mijn CG 190 was zo verstaan, dat ik het a priori wel
eens was met hetgeen Van Mook en Van Poll hadden geseind. Ik vroeg aan Piet of
ze dan liever hadden gehad dat ik het in zo klare taal had gezegd, dat ik gedwongen
zou zijn geweest af te treden, indien mijn advies niet was gevolgd. Hij antwoordde
daarop, dat hij vermoedde, dat dit het geval was. Ik geloof dat eigenlijk niet, want
daarmee had men beslist politiek stampij gehad. Over stampij gesproken, hij vertelde,
dat hij de indruk had dat de heren mij bepaald weg wilden houden uit Nederland,
omdat zij bang waren, dat ik stampij zou gaan maken. Ik heb met Piet afgesproken
dat hij Jonkman er nog eens opmerkzaam op zou maken, dat dit bepaald niet het
geval is. Hij kan rustig zeggen dat er meer kans op stampij is, wanneer zij mij dwingen
mijn ontslag te vragen, dan indien zij mij rustig naar Nederland laten komen.
Piet had de indruk, dat men in het algemeen toch heel weinig begrepen heeft van
de ware toedracht in Batavia. Hij was bij Logemann, maar, ondanks al zijn
dagboekbladen4., had ook Logemann eigenlijk niet door dat Sanders tegen de gang
van zaken, zoals die thans plaats grijpt, is gekant. Hoe zo iets nu mogelijk is, ontgaat
mij ten enen male. Denkt men dan in Nederland hetgeen men eigenlijk hoopt?

1.
2.
3.
4.

Bedoeld wordt het vertrek van Posthuma en Verzijl op 27 maart 1947, zie p. 401-403.
Zie p. 732-736.
Zie p. 770-771.
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Frans Goedhart heeft er weer een beetje toe bij gedragen, dat de ministers bang zijn,
dat ik stampij zal maken. Tenminste ik kreeg vanmiddag van Associated Press de
vraag om een interview naar aanleiding van een verklaring van Frans Goedhart, dat
de commissie-generaal, en in het bijzonder de voorzitter, ‘strongly opposed military
action and cabled its stand to Hague before outbreak hostilities’. Er werd aan
toegevoegd, dat de Nederlandse regering dit statement van Goedhart onmiddellijk
had ontkend1.. Ik heb toen met Van Wijnen een tijdje zitten te wringen over een iets
uitvoeriger verklaring, maar kwam tot de conclusie dat, om het begrijpelijk te maken,
men te veel van de waarheid moet zeggen en, dit doende, toch op een of andere wijze
de regering in moeilijkheden zou brengen, omdat dan iedereen zou zeggen: ‘Waar
rook is, is ook wel een beetje vuur’. Ik heb mij dus beperkt tot de ontkenning, die
ook de Nederlandse regering reeds had gegeven, en er aan toegevoegd dat de toestand
te precair is om hieraan nadere toelichtingen te verbinden. Ik heb Piet door de telefoon
nog gevraagd om te proberen Frans Goedhart zo snel mogelijk te temmen en er voor
te zorgen, dat hij hierover nu ten minste verder zijn mond houdt. Hij doet mij daar
helemaal geen plezier mee. Van Poll waarschuwde mij er vanmiddag ook terecht
voor, dat ik er voor moest zorgen dat nu niet het verhaal ontstaat dat ik, hoewel ik
grote tegenzin in het vechten had, en terwijl ik er ten slotte toch ook geen uitweg
meer uit wist, eerst achteraf een gezicht zou hebben gezet alsof ik er zonder meer
tegen zou zijn geweest; kwaadwilligen zouden daar de conclusie uit trekken, dat ik
met opzet de verantwoordelijkheid van mij afschuif. Dat is geenszins mijn bedoeling,
maar dan moet de regering ook niet proberen mij méér verantwoordelijkheid te laten
dragen dan ik werkelijk verdien.

Zondag 27 Juli 1947, II uur
Gisteravond laat kwam Just de Visser nog even aan, die een merkwaardig gesprek
had gehad met een goed republikeins Indonesiër. Deze maakte zo de opmerking, dat
wij op het ogenblik bezig waren met half werk. De conclusie van dat gesprek was,
dat wij óf niet hadden moeten beginnen, óf nu niet moeten stoppen voor en aleer
Djocja

1.

Aldus ook het bericht ‘De heer Goedhart vertelt en de regering spreekt tegen’ in de N.R.C.
van 26 juli 1947.
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ook bezet is. Zijn redenering kwam op hetzelfde neer als de mijne, nl. dat men nu
met een halsstarrig gezelschap blijft zitten1.. Deze man heeft blijkbaar ook al zoveel
gevechten tegen de onredelijke Djocja-elementen meegemaakt dat hij misschien
innerlijk hoopt dat wij deze zaak opruimen. Ik kom hoe langer hoe meer tot de
overtuiging, dat dit noodzakelijk is. Weliswaar zei Koos van de week door de telefoon,
dat de bezetting van Djocja voor hem in Nederland onverkoopbaar is, maar ik geloof
toch, dat, nu ik naar Nederland terugkeer, ik een poging zal moeten doen om onze
partijgenoten duidelijk te maken, dat de bezetting van Djocja nog geenszins behoeft
te betekenen, dat wij de republiek van de kaart vegen. In 1870 is Parijs door de
Duitsers bezet, maar Frankrijk is blijven leven, zij het op een enigszins andere voet
dan tevoren.
Verder vertelde hij, dat hem gebleken was dat Gani de gedachte om naar Djocja
te gaan weinig aanlokkelijk vond. Aan de andere kant behoeft hij toch niet zo bang
te zijn, omdat hij door radio-Djocja als de grote held wordt voorgesteld, die
standvastig blijft onder de ergste martelingen. Alle nagels zijn al van zijn vingers
afgetrokken, enz., enz. Men kan zich het gebral van radio-Djocja inderdaad niet te
gek voorstellen. Zij zouden schrikken, als zij hoorden hoe pleizierig Gani in zijn huis
zit en hoe tevreden hij zich betoont over de behandeling. Ali Boediardjo is gisteren
na ondertekening van een verklaring naar zijn eigen huis teruggekeerd.

22.30 uur
Gistermiddag ben ik tot de gedachte gekomen, vooral naar aanleiding van een
bespreking met Dr. v.d. Velde uit Medan, dat het toch wel goed was om nog een
telegram2. te zenden aan de regering, in vervolg op mijn persoonlijk telegram CG
1923.. Ik had daarmee verschillende bedoelingen. In de eerste plaats wilde ik tegenover
het Kabinet nog even een nadere motivering geven van CG 192 en van het feit, dat
ik tot op 19 Juli gehoopt had om de militaire actie nog te kunnen afwentelen. Ook
de uiterste poging van de republikeinse delegatie4. heb ik hierin gememoreerd. Ik
vond het bovendien nuttig om te zeggen dat deze geschiedenis aan Frans Goedhart

1.
2.
3.
4.

Zie p. 771 (CG 192 sub quinto).
26 juli 1947 CG 196.
Zie p. 770-771.
Zie p. 774-777.
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bekend was en zijn verklaring aan de pers bij aankomst in Nederland mij daarom
onbegrijpelijk voorkwam en dat ik die dus had tegengesproken.
Het tweede doel was gelegen in het betoog, dat men Djocja toch niet ongemoeid
kan laten. Ik kon daarbij aanknopen aan CG 192, quinto, waarin ik dit de regering
al heb gezegd. Nu blijkt, dat, zowel Van der Velde als Abdulkadir, de hoofden van
het bestuur voor Noord-Sumatra en West-Java, evenals - naar ik meen - ook
Wijnmaalen in Zuid-Sumatra, op ditzelfde standpunt beginnen te staan. Het heeft
voor mij van den beginne af aan practisch vastgestaan, dat dit onontkoombaar zou
zijn. Hetgeen men is begonnen, geschiedde vanwege de tegenstand van de in de
radiorede van Van Mook van verleden week Maandagmorgen bedoelde elementen
tegen de constructieve politiek van Setyadjit c.s. Deze mensen, die de wapens dragen,
dus de macht uitoefenen, blijven in Djocja volkomen onaangetast. Verder is het
duidelijk, dat wij hoegenaamd geen gevangenen maken en ook weinig wapens
buitmaken. De hele bende zal zich dus concentreren op Midden-Java en daar de
regering elke stap in onze richting radicaal onmogelijk maken. In het ontworpen
telegram heb ik dan ook gezegd dat het geven van een politioneel karakter aan deze
actie, vooral door het ontzien van het centrum van het territoir der republiek, de
republikeinse regering in dezelfde of slechtere psychische omstandigheden tegenover
deze groepen laat.
Ik meen, dat men het politioneel karakter met evenveel recht kan toekennen aan
een actie, die de republiek wil handhaven en die Djocja bezet alleen om Boengtomo,
Moestopo en dergelijke klanten op te ruimen. Maar dan moeten wij de republiek ook
inderdaad handhaven en niet doen wat Van Poll vanavond zei, nl., als de actie op
Oost- en West-Java is beëindigd, door de radio zeggen dat wij nu met de republiek
verder wensen te praten, indien deze zich beperkt tot het gebied van Midden-Java.
Dan tast men de republiek wel aan en laat bovendien in Midden-Java de chaos zich
uitbreiden, om over Sumatra nog maar helemaal niet te praten. In Siantar is het uiterst
waarschijnlijk dat de bevolking en de autoriteiten samen een nieuwe koers willen
inslaan, wanneer wij hen zelfbestuur beloven en zij de zekerheid hebben dat zij van
de republiek af zijn. Is dat laatste niet het geval, dan vreest Van der Velde terecht
dat zij republikeins blijven en geen nieuwe weg zullen inslaan. Ik heb dit telegram
geëindigd met de beschouwing dat ik het in de regeringsver-
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klaring1. van harte toejuich, dat daarin wordt gezegd dat deze actie geen stap terug
op de weg in progressieve richting zal betekenen. Ik voeg daar echter aan toe dat
progressiviteit niet betekent, dat men een eenmaal aanvaarde en ingeslagen weg
slechts ten dele aflegt. Zij eist ook radicaliteit en consequentie. Hetgeen progressieve
politiek na deze actie vergt, zal ik gaarne mondeling aan de regering uiteenzetten.
In dit laatste zinnetje zit natuurlijk alles verborgen met betrekking tot de
personeelspolitiek2.. Hier is geen progressieve politiek te voeren met mensen, die in
hun hart niet anders zijn en op grond van de traditie niet anders kunnen denken dan
koloniaal. Dat is voor mij de grote hoofdzaak. Geen enkel schema is met succes door
te voeren met verlichte kolonialen. Men zal moeten beginnen met de republiek
volledig in het leven te laten en ook Oost- en West-Java er niet principieel af te
hakken, maar daarin de veiligheidsorganisaties, zoals wij die wensen, en de bijstand
op poten te zetten en deze gebieden als autonome provincies van de republiek te
organiseren. Daarna een conferentie bijeen te roepen, die de voorloper van een
constituante zal moeten zijn, en dan zal daar wel blijken dat ook Sumatra er zonder
meer afvalt. Van der Velde heeft dit uitstekend door. Zulk een man zou ik het B.B.
van harte toevertrouwen.
Het derde motief voor dit telegram was om het Kabinet er vóór de ministerraad,
die morgen handelt over onze reis naar Nederland, door middel van dit telegram nog
eens van te overtuigen dat het geenszins mijn bedoeling is om in de Partij van de
Arbeid stampij te maken tegen de regering, maar veeleer om een rechtlijnige politiek
te verdedigen. Ik zal natuurlijk wel enige critiek uitoefenen, maar dan is het alleen
op het zigzagkarakter daarvan. Na de aanneming van Linggadjati in de Kamer maakte
men een schuiver naar rechts door de benoeming van Verzijl en Posthuma, met de
uitdrukkelijke bedoeling van Jonkman om ook inderdaad een conservatiever koers
te zeilen. Nu men een grote schuiver naar rechts maakt door de militaire actie, althans
voor het gevoel van de grote massa links in ons volk, durft men deze stap weer niet
radicaal te doen en mist daardoor een groot stuk van het doel. Wanneer zal de regering
eindelijk leren om consequente politiek te voeren? Deze zigzagkoers heeft tot heden
alleen maar onheil veroorzaakt.

1.
2.

Van 23 juli 1947, zie p. 789, noot 1.
Zie p. 749-750. 776.
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Maandag 28 Juli 1947, 13.00 uur
Vanmorgen na afloop van de mededelingen omtrent de stand van zaken op het
hoofdkwartier van Spoor, vroeg Van Mook om om 11 uur bij elkaar te komen. Hij
kende toen de tekst van mijn telegram CG 196 nog niet en ik evenmin de tekst van
zijn telegram ZG 3271., dat hij Zaterdagavond verzond en dat, naar mij vanmorgen
bleek, aan dezelfde materie is gewijd. Bij deze bespreking waren Idenburg, Koets,
Abdulkadir, Spoor, Pinke en wij. Het ging inderdaad over het feit, dat wij het er allen
over eens zijn dat de actie moet worden voortgezet tot en met Djocja. Ik heb de heren
mijn CG 192 van 17 Juli sub quinto2. voorgelezen, waarin ik dit standpunt al heb
ingenomen en daaraan aansluitend de tekst van het telegram van gisteren. Men was
het daarover in het algemeen zeer eens; alleen Van Hoogstraten meende, dat er nog
een argument gelegen ligt in het feit, dat Djocja op het ogenblik doorgaat met
opdrachten tot het vernielen van alle eigendommen (sinds twee dagen ook van alle
buitenlandse), en dat ook dit in het bijzonder het noodzakelijk maakt om Djocja tot
zwijgen te brengen. Er is uitvoerig gesproken over de militaire kant van deze zaak,
die geen overmatig grote moeilijkheden oplevert. Het bleek in dit gesprek ook weer
dat de moeilijkheid niet zit in het opschieten, maar in het beveiligen van de gebieden,
waar men doorheen is getrokken. Dit kan onmogelijk zonder de medewerking van
de bevolking en van de autoriteiten in het bijzonder en die is niet te verwachten op
de schaal, die noodzakelijk is, zolang men het gevoel heeft dat deze republiek morgen
weer terugkeert.
Ik heb ook gezegd dat ik deze redenering volkomen aanvaard en dat voor mij het
belangrijke punt niet is of wij Djocja in deze politionele actie betrekken, noch dat
het politionele karakter bepaald wordt door de vraag of wij Djocja al of niet bezetten.
De vraag, waar het voor mij om gaat is, welke politiek wij na de bezetting van Djocja
zullen bedrijven. Daarover ontspon zich een discussie, waarbij het mij niet overbodig
leek dat ik er bij zat, hoewel Van Mook later pogingen deed om het te doen
voorkomen, alsof wij het volkomen eens waren. Dat laatste was wel het geval met
het feit, dat er na de bezetting van Djocja een soort interim-regering moet worden
gevormd, die echter niet het definitieve karakter kan hebben van
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26 juli 1947 ZG 327.
Zie p. 771.
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hetgeen indertijd is voorgesteld, omdat het onwaarschijnlijk is dat de republiek als
zodanig hierin vertegenwoordigers zal kunnen aanwijzen. Er zal voorlopig een
toestand ontstaan, waarbij in dit college, b.v. in overleg met de Indische regering,
vertegenwoordigers van Oost- en West-Java en eventueel van Midden-Java en delen
van Sumatra worden opgenomen. De taak van dit college zal dan in de eerste plaats
zijn te zorgen voor een zo eerlijk mogelijke toepassing van art. 41.. Dit zal echter
alleen dan mogelijk zijn, wanneer het volkomen duidelijk wordt gemaakt dat wij
geen millimeter afwijken van ons plan om de souvereine Verenigde Staten van
Indonesië zo spoedig mogelijk tot stand te brengen, op dezelfde wijze als aan de
republiek is aangeboden. Afgezien van de wenselijkheid om Sumatra zelfstandig te
maken, zal overigens onzerzijds geen enkele druk moeten worden uitgeoefend of
voorkeur dienen te worden kenbaar gemaakt omtrent de indeling van Java. Hiermee
zal dan gepaard moeten gaan de vestiging van definitieve staatkundige organisaties
in de staten, zoals zij er dan gaan uitzien. Zodra deze regeringen hebben gekregen,
zal het mogelijk zijn de definitieve interimregering te vormen.
Het verschil van mening was eigenlijk, dat in de gedachtengang van Van Mook
toch weer te veel werd uitgegaan van de Indische regering. Dat idee heb ik compleet
onder de tafel gewerkt en gezegd dat wij vast moeten blijven houden aan de instelling
van federale departementen door de interimregering, waarbij de bestaande
departementen van de Indische regering voor zover wenselijk worden overgenomen
en anders zullen verschrompelen. Na enige moeite begreep men wat ik bedoelde en
betuigde daarmede in het algemeen zijn instemming.

Rome-Amsterdam, 2 Augustus 1947
Dinsdagmorgen kwam het telegram uit Den Haag, waarin wij werden uitgenodigd
voor besprekingen naar Nederland te komen. Wij hebben toen besloten het vertrek,
dat aanvankelijk op Donderdag was gesteld, nog een dag te vervroegen, ten einde
het risico van de verbreking van de luchtverbinding over India zo gering mogelijk
te doen zijn2..

1.
2.

Zie bijlage III.
Op 22 juli 1947 was Sjahrir naar New-Delhi gevlogen om de republikeinse belangen bij
Nehru te bepleiten. Deze heeft aanstonds zijn volle steun toegezegd en de K.L.M. verboden
van India's vliegvelden gebruik te maken, doch deze maatregel was bij de terugkeer van
Schermerhorn nog niet geëffectueerd.
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Op deze laatste dag, Dinsdag, heb ik nog met een hele serie mensen gesproken:
Koets, Mitcheson, Van der Kieft, De Niet, Van Mook en 's avonds twee groepen
Indonesiërs, met daar tussendoor een telefoongesprek met Barend van Dam.
Om met deze laatste te beginnen, hij reageerde op CG 1961. met deze typerende
zin: ‘U maakt het ons met Uw telegrammen niet gemakkelijker’, waarop ik
antwoordde dat ik Woensdag al vertrok en dat men dus in Nederland althans vier
dagen geen last van mij zou hebben. Het is duidelijk, dat het hierbij gaat om de
bezetting van Djocja, die men in Nederland niet wil aanvaarden, zonder begrip te
hebben voor de consequenties, die daaraan in Indië zijn verbonden. Ook zulk een
telefoongesprek bevestigt mij weer in mijn indruk, dat men deze militaire actie is
begonnen zonder zich scherp te realiseren hoe het doel, dat men zich stelt, nl. de
realisering van Linggadjati, kan worden bereikt. De een denkt er dit bij en de ander
weer wat anders. Het feit, dat het Comité Rijkseenheid2. voorlopig de
petitionnementsactie staakt, bewijst al dat ook Gerbrandy van mening is dat deze
actie zijn doeleinden kan dienen. Dat feit is op zichzelf al een aanduiding er van hoe
gevaarlijk dit operatiemes wel is in handen van een regering, die tot heden nog nooit
consequent is geweest.
In het gesprek met Koets heb ik er de nadruk op gelegd, dat de rechtvaardiging
van deze actie alleen kan liggen in de politiek, die wij daarna voeren. Wij zullen op
menig gebied radicaler moeten zijn dan wij aanvankelijk bedoelden en ik heb ronduit
mijn ongerustheid uitgesproken, omdat de psychische werking op de hele
Nederlands-Indische gemeenschap zal zijn dat men gelooft nu met recht en reden
een stap terug te kunnen doen. In de politiek op korte termijn is dat ook zo en kan
men zich weer allerlei veroorloven, zoals b.v. de gevangenneming van de oude heer
Koch. Het instituut van de ambtenarij uit de vooroorlogse politiestaat herleeft weer
en een knap man, die er in zijn eentje wat aan doet. Ik heb het hem niet al te ronduit
gezegd, maar wel laten doorschemeren, dat ik er met ditzelfde stel mensen geen heil
van verwacht.
In het gesprek met Mitcheson zaten twee cardinale punten. De
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Zie p. 797-799.
Zie p. 199, noot 1.
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eerste was, waarom de Engelse regering niet op 19 Juli tussenbeide is gekomen1..
Zijn indruk is - en ik vermoed, dat het wel meer zal zijn dan een indruk - dat Bevin
persoonlijk met Marshall hierover heeft getelefoneerd en dat aan Amerikaanse kant
zodanige aarzeling bestond - om niet van erger te spreken - dat Bevin, die toen in
Parijs zat, niet is overgegaan tot de krachtige stappen, die Mitcheson had voorgesteld.
Dat intussen Bevin het met de politiek van Mitcheson niet oneens is geweest, blijkt
wel uit een telegram dat deze van Bevin persoonlijk heeft ontvangen, waarin de
minister zijn grote erkentelijkheid betuigt voor de wijze, waarop Mitcheson heeft
geageerd. Toch heeft het Foreign Office niet helemaal niets gedaan: zelfs tweemaal
heeft de Britse ambassade een stap bij de Nederlandse regering ondernomen. Helaas
was Sir Neville Bland ziek, zodat het gebeurde door de tweede man en het dus
misschien ook daardoor wat minder indruk heeft gemaakt. Intussen vind ik het toch
gek, dat ik nooit bij de Dirvo-telegrammen enigerlei bericht van buitenlandse zaken
over deze stappen heb gezien. Dat is op zichzelf natuurlijk geen bewijs, dat ze er niet
zijn geweest, want ik houd Elink Schuurman voor goed genoeg om deze achter te
houden.
Het tweede gedeelte van het gesprek liep over het probleem Djocja. Hierover was
hij minder zeker, dan ik uit een mededeling van Just had kunnen afleiden. Het kwam
eigenlijk hierop neer, dat hij het met de zakelijke overwegingen volkomen eens was
en er ook geen bezwaar tegen zou hebben, indien hij maar de zekerheid kon hebben
dat er daarna geen Quislingpolitiek zou worden gevoerd. Daarop was hij, met de
stemming zoals die rondom heerst, lang niet gerust. Ten slotte was hij het er wel mee
eens dat, nu wij eenmaal begonnen zijn, het een uiterst moeilijke zaak wordt om
zonder verdere politieke ontwikkelingen te stoppen.
Er is niet veel kans op dat wij deze man weer in Batavia zullen ontmoeten; hij zal
binnenkort naar Bombay vertrekken, maar gaarne leg ik hier nog eens vast met welk
een toewijding hij het streven naar een vreedzame oplossing heeft gediend. Laat ik
maar geen poging doen om een vergelijking te trekken tussen deze man en Elink
Schuurman, die, toen hij op een ogenblik bij Mitcheson binnenkwam, waar een paar
republikeinen, o.a. Tanzil, op bezoek waren, die bij zijn komst snel verdwenen, op
sneerende toon zoiets toevoegde als: ‘I hope I don't disturb you with your friends,’
waar-
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bij het gif natuurlijk in de laatste twee woorden zit, die door Mitcheson dan ook als
zodanig zijn geinterpreteerd en overgebracht. Ik geloof nog altijd dat de mentaliteit
van Mitcheson meer geschikt is om in Indonesië tot houdbare toestanden te komen
dan die van Elink Schuurman.
Met Maassen heb ik die morgen ook nog gesproken over zijn positie bij de
commissie-generaal Wij waren het er over eens dat deze - wat er ook gebeurt - niet
op dezelfde wijze kan worden gecontinueerd. Na voorafgaand overleg met Van Poll
heb ik hem medegedeeld, dat ik aan de minister zal voorstellen zijn ter
beschikkingstelling te beëindigen, tenzij er naar de mening van de minister en de
commissie-generaal een voor hem duidelijk aanwijsbare en concrete taaie aanwezig
zou zijn. Ik kan mij voorlopig nog niet erg best voorstellen, dat wij zulk een taak
voor hem zullen vinden en zelf is hij te sloom om daar wat aan te doen.
's Middags, na enkele besprekingen met betrekking tot de Engels-Amerikaanse
luchtkartering, kwam De Niet afscheid nemen. Ten aanzien van de algemene politiek
was dit gesprek de bevestiging van hetgeen ik al eerder heb gesteld. Hij heeft later
nog aan Hannie een brief voor Jonkman meegegeven en ik vermoed, dat daarin wel
een vrij krachtige taal zal worden gesproken, waarvan ik aanneem dat die voor
Jonkman belangrijk té krachtig is om werkelijk effect te kunnen sorteren. Het zou
mij niet verwonderen, indien hij Jonkman adviseert om af te treden.
Verder vertelde De Niet dat Soewandi en Moelia mij heel graag nog zouden
spreken, voordat ik wegging, maar dat zij bedankt hadden voor de uitnodiging voor
een diner bij Abdulkadir, omdat zij daarin een manoeuvre zagen van Notosoetarso1..
Ik geloof echter niet dat dit juist is, omdat dit contact tot stand is gebracht door
Abdulkadir, toen ik terloops in een gesprek opmerkte dat ik graag eens een gesprek
zou hebben met Indonesiërs, die als republikeinen kunnen worden beschouwd, maar
die de politiek van Djocja verwerpen. Aangezien dat gesprek op Maandagmorgen
had plaats

1.

Het is begrijpelijk dat Soewandi en Moelia hebben bedankt voor een uitnodiging bij
Abdulkadir, welke hen te zeer zou hebben gecompromitteerd. Het is echter niet duidelijk
hoe zij deze uitnodiging konden zien als een manoeuvre van Notosoetarso, een man die vóór
1942 inde Volksraad voor de Christelijke Indische Partij heeft zitting gehad, doch na 17
augustus 1945 geen rol meer heeft gespeeld.
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gehad en ik het verder met mevrouw Abdulkadir had geregeld, geloof ik toch dat
deze boze veronderstelling niet juist is.
Later op de avond kreeg ik van De Niet nog via Just de mededeling, dat, indien
enigzins mogelijk, Moelia en Soewandi mij graag om tien uur bij De Niet thuis
zouden ontmoeten.
Aan het diner 's avonds bij mevrouw Abdulkadir, wier man in Bandoeng was,
ontmoetten mijn vrouw en ik Prof. Soepomo, ir. Darmawan en Sastromoeljono, een
jurist, die vroeger op het kabinet van de G.G. onder Idenburg heeft gewerkt. Van
deze mensen mag men aannemen dat zij betrekkelijk dicht bij ons standpunt staan,
zij het ook dat Prof. Soepomo in November Linggadjati een onaanvaardbare concessie
vond. Persoonlijke avonturen hebben in dit verband soms ook wel betekenis. Zo is
zijn vrouw uit Solo eigenlijk min of meer weggevlucht, omdat zij het daar onhoudbaar
vond. Dat heeft blijkbaar ook de stemming van manlief tegenover de republiek
beïnvloed. Toch was mijn indruk in dit gesprek met deze drie heren, dat ook zij nog
niet zagen hoe dit geval moest worden opgelost en van mening waren, dat er bepaald
geen haast moest worden gemaakt met een politieke oplossing. Dat zij er ook vóór
waren om Djocja te bezetten, lijkt mij niet zo'n wonder.
Sterker was dit het geval in het gesprek, dat ik had met Soewandi en Moelia, die
deze consequentie van het militair optreden ook onvermijdelijk achtten. Zij hadden
echter vrij ernstige critiek op de politieke houding van het Nederlands-Indische
gouvernement. Wat te denken van een figuur als Prof. Bonne, die op de dag van het
begin van de operaties bij Moelia kwam met de mededeling, dat men nu de
republikeinse universiteit en de universiteit van Indonesië maar moest samensmelten
en alvast een federale universiteit stichten. Natuurlijk heeft Moelia hem nul op het
request gegeven en hem, zij het met moeite, aan het verstand gebracht, dat de
republiek nog bestond en de Nederlandse regering zelfs gezegd had dat zij deze zou
laten bestaan. Dit is slechts één verhaal uit vele. Van alle republikeinse apparaten
functioneert alleen de CBZ1. nog. Waarom, begrijpt eigenlijk niemand.
Uit het gesprek met Van Mook die middag had ik begrepen, dat Soewandi bereid
zou zijn om minister van een nieuwe republikeinse regering te worden. Uit mijn
gesprek met hem werd mij duidelijk, dat dit op het ogenblik eenvoudig een illusie
is.

1.

De Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting, te Batavia gewoonlijk ‘Tikini’ genaamd.
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In beide gesprekken met de Indonesiërs heb ik er sterk de nadruk op gelegd, dat de
vraag of de politieke lijn van Linggadjati kan worden doorgezet en wij niet terug
zullen vallen in een semi-koloniaal systeem, vrijwel uitsluitend wordt bepaald door
de vraag of de Indonesische wereld zelf in staat is een regering te produceren. In
beide gezelschappen verwees men naar de politieke partijen, die nu eenmaal bestaan
en door deze militaire actie voorlopig niet zijn weggevaagd en waarvan het ons nog
niet duidelijk is of het karakter er van door die actie zal veranderen. De conclusie
was dat geen van beide groepen een directe oplossing zag.

's-Gravenhage, Zondag 10 Augustus 1947
Een week in Nederland en nog geen woord van mijn indrukken op papier! Is dat
alleen omdat ik vaak te vermoeid was, of zit er ook een zekere gedeprimeerde
stemming achter, die zich telkens van mij meester maakt?
Ik kan nu niet al te best meer een chronologisch overzicht geven van hetgeen er
deze week is gebeurd. Ik wil daarom liever beginnen met de meest pregnante indruk,
die ik van alle gesprekken heb overgehouden, nl. dat in onze kring de neiging bestaat
om mij te doen geloven dat, indien ik CG 1901. en vooral ook 1922. veel scherper
afwijzend had gesteld en had gezegd, dat ik vierkant tegen militaire actie was, er een
grote kans zou zijn geweest, dat, zo al niet de vrede zou zijn bewaard, de positie van
onze partij een volstrekt andere zou zijn geweest, omdat zij dan het regeringsbeleid
bepaald niet zou hebben gevolgd. Ik bevind mij dus in de fraaie situatie, dat, hoewel
men mij iedere formele verantwoordelijkheid op 20 Juni heeft ontnomen3., het thans
toch zo gedraaid wordt dat de verantwoordelijkheid voor een uiterst belangrijk
gedeelte op mij wordt afgeschoven niet alleen, maar dat ik ook zelf het gevoel krijg,
dat ik inderdaad een groot stuk van deze verantwoordelijkheid persoonlijk en in mijn
eentje draag. Is het wonder, dat dit alles bij mij zekere bittere gedachten wekt? Heeft
Barents gelijk, toen hij in de discussie op Vrijdagavond j.l. met de linkergroep de
opmerking maakte dat men tot de conclusie moest komen dat wij, zowel in Nederland
als in Batavia, mensen hadden, die op het critieke ogenblik van te
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Zie p. 733-736.
Zie p. 770-771.
Zie p. 792.
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klein formaat bleken te zijn? Het is mogelijk en, voor zover het mijzelf betreft, komt
dat dan tot uitdrukking in de opvatting, waarvan ik ook naar buiten blijk geef, dat ik
op het beslissende moment niet hard genoeg was en in het bijzonder niet sterk genoeg
tegen het milieu. Ik heb achteraf nog sterker dan te voren het gevoel, dat ik en al
diegenen, die tegen de militaire actie waren, gelijk hadden. Des te sterker is de
katterigheid, nu men mij hier tracht te suggereren dat, indien ik inderdaad in CG 192
een resoluut ‘neen’ had laten horen, deze oorlog zou zijn voorkomen. Aan de andere
kant staat daar echter tegenover dat Piet Sanders, die toch waarachtig scherp genoeg
stond en in het algemeen zeer resoluut is, na kennisname van CG 192 zei dat dit een
voortreffelijk telegram was.
Ik heb de laatste paar dagen over dit alles veel nagedacht, brieven en G.V.'s
herlezend, die betrekking hebben op deze critieke periode. Hoe langer hoe sterker
kom ik onder de indruk van de vraag hoe het in vredesnaam mogelijk is dat men in
Den Haag niet geweten heeft welke strijd ik eigenlijk voerde en welk standpunt ik
innam, ondanks de inderdaad té onduidelijke telegrammen. Het sterkste is dit
misschien neergelegd in de brief van 2 Juli1. aan Koos Vorrink. Met deze brief heb
ik tot heden toe niet gewerkt en pas gisteravond las ik deze nog eens voor aan Barend
en Lieneke, die deze ook niet kenden en perplex stonden bij het horen van de tekst,
omdat die volkomen duidelijk is. Ik geef daarin niet zonder bitterheid een beschrijving
van de machteloze positie, waarin ik mij voelde in het gevecht van het enige centrum
tot behoud van de vrede uit, dat in Batavia nog bestond.
Natuurlijk staan daar voor Koos de telefoongesprekken van Vrijdag en Zaterdag
18 en 19 Juli tegenover, waarover ik op bladz. 5142. heb gerapporteerd. Hij heeft toen
over het telefoongesprek van Vrijdag zijn indruk als volgt weergegeven, nl. dat
Setyadjit min of meer een zenuwtoeval had en dat ik er ook geen raad meer mee wist,
indien er geen hulp van buiten kwam. Bovendien heeft Koos zijn houding ook
gegrondvest op een telegram van Frans Goedhart, die evenmin meer een uitweg zag
en die in dat telegram de gedachte had gepropageerd, die hij ook tegenover mij had
uitgesproken3., nl. bemiddeling door b.v. Canada of Zwitserland. Die laatste gedachte
was blijkbaar door onze partij absoluut verworpen,
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vooral door het noemen van Zwitserland, zodat ook ten aanzien van Goedhart de
conclusie overbleef, dat hij er geen gat meer in zag.
In dat telegram van Frans komt het dilemma, waarin de regering verkeerde,
misschien nog het scherpst tot uitdrukking. Immers een buitenstaander kan zich
veroorloven om zijn standpunt tegen de militaire actie te handhaven en dan met een
andere weg aan te komen dragen, die op dat ogenblik onbegaanbaar is en geen
politieke realiteit. De regering kan zich dat niet veroorloven en moet zich houden
aan de politieke mogelijkheid. Ik blijf nog altijd op het standpunt staan, dat, nadat
de regering twee maal de machtiging had gegeven, onze partijministers niet meer in
de positie verkeerden, dat zij er de derde keer uit konden lopen. De enige reden zou
zijn geweest, dat de omstandigheden de derde keer belangrijk anders waren en dat
er een betrekkelijk bevredigend antwoord van de republiek beschikbaar was. De
ellende was echter, dat men op dat ogenblik juist het gevoel had, dat het niet meer
ging om het formele antwoord en de vraag, of dit al dan niet bevredigend was, maar
om de wijze, waarop Djocja manoeuvreerde.
Tot op zekere hoogte hebben dus op Donderdag en Vrijdag, zowel Frans Goedhart
als ik dan, niettegenstaande wij beiden tegenstanders waren van vechten, hetgeen
aan de partijleiding bekend was, juist daardoor bijgedragen tot het aanvaarden van
de beslissing, omdat wij geen bruikbaar alternatief konden aangeven.
Hier ligt een volgende moeilijkheid. Jonkman merkte in het gesprek, dat ik jl.
Vrijdagmorgen met hem had, op, dat het een fout van mij is geweest, dat ik mij, bij
de beoordeling van de toestand, te veel rekenschap heb gegeven van de politieke
verhoudingen en mogelijkheden in Nederland. Volgens hem was het beter geweest,
wanneer ik uitsluitend van Indisch standpunt uit, op grond van de plaatselijke
omstandigheden, een oordeel over de situatie zou hebben gegeven. Die redenering
gaat echter slechts zeer gedeeltelijk op, omdat ik dan al de eerste de beste keer, nl.
op 17 Juni, een afzonderlijk advies zou hebben uitgebracht, hetgeen door de
partijvoorzitter was gevraagd te voorkomen1.. Rekening houdend met dit verzoek,
handelde ik reeds tegen de opvatting van Jonkman in. Jonkman moet echter wel
bedenken, dat, indien ik zulks zou hebben gedaan, de Partij van de Arbeid op zijn
minst genomen zou zijn gesprongen, het Kabinet in moeilijkheden zou zijn geraakt
en oorlog het enig zekere product
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van deze manipulatie zou zijn geweest. Ik ben het dus in zo verre met Jonkman
bepaald niet eens. Ik heb eigenlijk even veel recht om te zeggen dat men in Nederland
te weinig rekening heeft gehouden met de omstandigheden, waaronder ik in Indië
heb moeten werken. Indien ik in de felle oorlogsstemming, die daar heerste, kwam
tot het beoordelen van de oorlog als één van de mogelijkheden naast andere, waaraan
ik de voorkeur gaf, dan had dat toch reeds te denken moeten geven.
Vanzelf kom ik op deze dingen weer terug, nu ik begin met enkele gesprekken uit
de afgelopen week naar voren te halen.
Het eerste gesprek vond plaats direct op Zaterdagavond na de aankomst1., toen wij
van Beel een uitnodiging ontvingen om 's avonds met hem in de Vieux Doelen te
eten. Ik liep daar Van Maarseveen tegen het lijf en zat met hem te praten, toen Beel
en ook Van Poll arriveerden, en het gevolg was, dat ook Van Maarseveen met ons
heeft gegeten, boven op de kamer van Van Poll. Het werd een algemeen overzicht
van de laatste gebeurtenissen, waarbij ook mijn opvattingen inzake de consequenties
van het militair optreden tegenover Djocja scherp werden gesteld en ik Beel in
herinnering bracht, dat wij hierover op 15 Mei in Batavia al hadden gesproken2.. Van
Maarseveen pretendeerde dat hij mijn telegrammen wel degelijk had begrepen. Het
is best mogelijk, maar dan heeft hij van zijn gezichtspunt uit mijn
anti-oorlogsstemming natuurlijk genegeerd en er hoogstens uit genomen, dat ik vond
dat men met een beperkte actie niet zou kunnen volstaan. Ik heb Beel verteld dat
achter het laatste telegram CG 192 mijn hoop op Britse interventie stak en dat ik wist
dat Mitcheson in dit opzicht zeer krachtige voorstellen had gedaan, waarvan ik helaas
moet aannemen, dat de Amerikanen Bevin niet alleen niet hebben ondersteund, maar
de uitvoering zijner plannen vrijwel hebben verijdeld3.. De ongelukkige mededelingen
van Elink Schuurman aan Mitcheson op Vrijdag 18 Juli, memoreerde ik, maar vertelde
er natuurlijk niet bij dat deze volkomen in onze kaart had gespeeld. Ook Beel
bevestigde weer dat de Britten geen stappen hadden gedaan.
In dit gesprek was het mij volkomen duidelijk, dat Beel zeer sterk overhelt naar
militaire actie tegen Djocja, maar zich er van
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bewust is dat dit politiek zowel naar de kant van de Partij van de Arbeid als
internationaal niet mogelijk is.
Die middag om vier uur was er ministerraad geweest. Beel vertelde ons met geen
woord, wat er was besproken. Ook wij moesten dat, niettegenstaande onze functie,
de volgende dag door de radio horen, nl. dat Nederland voldaan had aan het verzoek
van de Veiligheidsraad en de order had gegeven in de nacht van 4 op 5 Augustus de
vijandelijkheden te staken. Ik vond dat echt weer een staaltje van de manier, waarop
de heren ons tracteren. Ik ontdekte dat inintussen pas later, zodat het mijn humeur
tijdens het gesprek met Beel niet verpestte. Toch geloof ik dat ik hem in dit gesprek
toch weer niet erg tactvol, d.w.z. met zijden handschoenen en de nodige
onderdanigheid, heb behandeld.
Zondagmorgen om half elf was er een bespreking met de z.g. Big Four uit de partij,
d.w.z. Koos Vorrink, Logemann, Van der Goes van Naters en Joekes, waarbij zich
Vos en Mansholt hadden aangesloten. Dat werd een niet al te vruchtbare bespreking
over het verleden, waarbij over en weer een zekere hoeveelheid verwijten werden
gemaakt, al ging het dan ook niet op een onvriendschappelijke toon; maar erg
vruchtbaar was het toch niet. Ik heb daarover in het bovenstaande al de nodige
algemene opmerkingen gemaakt. Daar kreeg ik voor het eerst duidelijk te horen, dat
men tegen mijn telegrammen CG 1901. en vooral CG 1922. bezwaren had wanwege
onduidelijkheid en weinig beslistheid. Er kwam, wat CG 192 betreft, bovendien bij
dat dit telegram in de ministerraad kwam, nadat de beslissing reeds was gevallen.
Het kwam op het laatste ogenblik, werd voorgelezen en kon toen de genomen
beslissing niet meer wijzigen. Toch vind ik het achteraf vreemd, dat op dat moment
Vos en Mansholt althans niet hebben gezegd, dat, indien de interventie alsnog kwam,
zij zich verder alle vrijheid voorbehielden.
Uit het probleem van de drie uren voor de vragen op 28 Juni zijn wij niet gekomen3..
Vos vooral stelde zeer sterk, dat toen Van Mook de opdracht gaf voor de
voorbereidings-drie-dagen, de zaak eigenlijk al beslist was. Ik heb hem dit bestreden,
maar het schijnt dat men in de ministerraad geen zuiver denkbeeld heeft gehad van
de betekenis van de splitsing van de vijf voorbereidingsdagen in een periode van
drie en een van twee. Vos verkeerde op dat moment in
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de waan, dat die eerste termijn van 30 Juni zó al onmogelijk was. Ook hier dus weer
het zoveelste misverstand, dat toch eigenlijk door Jonkman, met de gegevens in zijn
vingers, had moeten kunnen worden opgehelderd.
Zondagavond1. om 6 uur hoorde ik in Rotterdam, waar ik die dag en verder tot
Dinsdag logeerde, door de radio, dat Sjahrir naar New York zou gaan en tevens het
bericht van het staken der vijandelijkheden. Ik zag toen plotseling voor mijn geest
de behandeling van de Indonesische zaak in de Veiligheidsraad, enerzijds door Van
Kleffens, d.w.z. door een man, die mij vroeger al eens had gezegd, dat hij voor een
Indonesische werkkring niets zou voelen, omdat hij er onvoldoende belangstelling
voor had en er daarom te weinig in zat. Daarnaast zag ik het portret van Sjahrir met
grote headlines in alle Amerikaanse bladen op de dag van zijn aankomst zonder enige
compensatie van ons. In de derde plaats schemerde vaag door mijn hoofd de
mogelijkheid om met Sjahrir in Amerika in contact te komen. Ik greep de telefoon
en bracht aan Logemann de gedachte over, dat de regering mij naar New York zou
zenden met het oog op alle drie bovenstaande overwegingen, waarbij dan nog kwam
dat mijn uitzending naar Amerika in de P.v.d.A. zonder meer appaiserend zou werken.
Logemann vond het een pracht-idee en was er direct enthousiast voor. Daarna
probeerde ik Beel te pakken te krijgen om hem dit aanbod te doen. Beel belde mij
later op de avond uit Rolduc op, ik legde het hem voor en het was mij ogenblikkelijk
duidelijk dat hij zeer weinig enthousiast was voor dit plan.
Ik wil daar nu de lijdensgeschiedenis van de afgelopen week maar direct achter
vermelden.
Maandagmorgen belde ik er met Jonkman over, die er direct ook veel aantrekkelijks
in zag en het 's middags in de ministerraad zou verdedigen. 's Avonds heb ik het aan
Barend en Lieneke in Rotterdam ook uiteengezet. Barend ging daarna nog 's avonds
laat naar Mansholt om o.a. ook hem hierover in te lichten. Vos had ik Maandagmorgen
door de telefoon reeds ingelicht, en deze mensen waren er eveneens van overtuigd,
dat het, zowel naar binnen als naar buiten, een goede bevestiging van de woorden
der regering zou zijn2..
Maandagavond hoorde ik van Barend al dat dit in de ministerraad scheef was
gegaan. Beel had er niet over gesproken en Mansholt deed het voorstel. Beel reageerde
echter op dit voorstel van Mans-
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holt, zoals Barend zei, alsof hij door een adder werd gebeten. Hij heeft het zeer
bepaald afgepoeierd en had daar o.a. als argument bij gebruikt dat uit het gesprek op
Zaterdagavond toch gebleken was, dat er tussen mijn opvattingen en de
regeringspolitiek belangrijke verschillen bestonden. Beel telefoneerde mij ook
Maandagavond en vertelde dat hij het in de ministerraad ter sprake had gebracht,
maar dat men er ernstige bezwaren tegen had en dat hij mij dat graag mondeling
uiteen zou zetten. De afspraak daarvoor kwam op Woensdagmorgen 9 uur terecht,
waarbij wij dan een uur de tijd hadden, omdat er om 10 u. ministerraad zou zijn,
waarin wij zouden worden ontvangen. Dat gesprek vond inderdaad plaats en had een
zeer weinig bevredigend verloop. Hij gooide het over die boeg, dat men in geen geval
onderhandelingen op Amerikaanse bodem en onder druk van de Amerikanen wenste
tussen Sjahrir en mij, zonder dat Van Mook er van af wist en evenmin de regering.
Of ik trachtte duidelijk te maken, dat het mij niet om onderhandelingen begonnen
was, maar om een eerste contact en zulks in overleg met Van Kleffens, dat haalde
allemaal niet veel uit. Het was mij volkomen duidelijk, dat hij niet wilde en dat de
zakelijke argumenten misschien zelfs van de tweede orde waren. Mijn opmerking,
dat een dergelijke missie een zekere bevrediging in de Partij van de Arbeid zou geven,
maakte blijkbaar ook geen indruk en had, naar ik achteraf vermoed, wellicht zelfs
een negatieve uitwerking.
In de loop van het gesprek kwamen wij er natuurlijk ook op hoe men zich van
regeringswege voorstelt hier uit te komen; helaas kreeg ik daarop niet veel antwoord.
Het enige was, dat ik hoorde wat Beel beslist niet wilde, nl. verder gaan met de
Veiligheidsraad en bemiddeling daarvan aanvaarden. Toen ik hem vroeg, wat hij
zich dan voorstelde te doen, indien druk in deze richting aanhield, kon hij geen
positief antwoord geven. Ik heb hem verder royaal aangeboden om in elk opzicht
behulpzaam te zijn en stelde mijn diensten volledig ter beschikking. Even later was
het antwoord daarop echter, dat hij meende mij te moeten zeggen dat men mij als
onderhandelaar minder geschikt vond, omdat ik te impulsief was. Hieruit vloeit dus
voort dat men voorlopig van mijn diensten geen gebruik zal willen maken en toen
ik opmerkte, dat men dan ook de opheffing van de commissie-generaal, waarover
hij al eerder had gesproken, met spoed zou moeten doen plaats vinden, meende hij
te moeten zeggen dat de regering daarna nog best op de een of andere wijze van mijn
diensten gebruik zou kunnen maken. Dit heb ik ech-
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ter radicaal afgewezen. Ik heb hem gezegd, dat ik nu één keer had beleefd dat de
regering een bepaalde positie had geschapen, waarop ik geen enkele invloed kon
uitoefenen1., terwijl ik aan het eind werd gehanteerd om dit geval mede voor mijn
verantwoordelijkheid te laten komen2. en dat ik daar een tweede keer voor bedankte.
Indien de regering meent van mijn diensten gebruik te kunnen maken, dan wens ik
nu van het begin af aan mee te spelen en medeverantwoordelijkheid op een of andere
wijze te dragen. Zo niet, dan is het voor mij ook afgelopen. Ik heb hem daarbij nog
eens in zijn schoenen geschoven, dat ik het toch waarachtig niet zo dwaas zou vinden,
indien de regering de commissie-generaal, die belangrijk meer kijk heeft op en
ervaring van de Indonesische situatie dan het gemiddelde van de leden van de
ministerraad, in haar beraadslagingen zou betrekken.
Ik had van dit gesprek maar één indruk: Beel wil de hoofdrol spelen en is er
benauwd voor, dat mijn gaan naar Amerika zijn positie weer enigszins in de schaduw
stelt. Het verdere verloop van dit drama bevestigt dit volkomen.
Diezelfde Woensdag, nadat wij door de ministerraad waren gehoord, vergaderden
de heren nog door en is hetzelfde punt weer aan de orde gekomen, met hetzelfde
negatieve resultaat. Het kwam er eigenlijk op neer, dat men mij niet als P.v.d.A.-man
alleen wilde laten gaan en het meegaan van Van Poll niet als voldoende tegenwicht
beschouwde. Toen Vos vroeg dan een andere K.V.P.-er mee te sturen, kwam voor
den draad dat zij eigenlijk niemand beschikbaar hadden en men kreeg toen dus het
fraaie schouwspel, dat vanwege het feit, dat de K.V.P. geen mensen heeft, ook die
van ons maar onder de stolp moeten blijven en dat de dienst, die in benarde
omstandigheden aan het land kan worden bewezen, secundair is. Natuurlijk zullen
de heren dat nooit toegeven en zullen zij altijd wel kans zien er een andere draai aan
te geven, maar ook deze factor blijft een belangrijke rol spelen.
In het gesprek met Jonkman op Vrijdagmorgen ben ik op deze zaak teruggekomen
en heb ik ronduit gezegd, dat ik er geen bezwaar tegen had in dit geval de positie
van Van Kleffens in de Veiligheidsraad niet alleen volkomen onaangetast te laten,
maar hem ook verder als de eerste vertegenwoordiger van de Kroon in Amerika te
beschouwen en te behandelen. Verder kon ik toch heus niet gaan.
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Vrijdag in de loop van de dag, of Zaterdagmorgen, is er nog een gesprek over geweest
tussen Beel, Van Boetzelaer, Drees en Jonkman, maar uit de bespreking van de Big
Four uit de partij en de partijministers op Zaterdagmiddag, waar alleen Lieftinck en
Mansholt mankeerden, bleek mij dat Beel niet had toegegeven en verklaarden onze
partijministers dat dit niet te winnen was ook. In die bespreking kwamen wij natuurlijk
wel tot de conclusie, dat men geen crisis kan uitlokken op basis van zulk een
persoonlijke zaak, maar Koos Vorrink was er toch uitermate bitter over. Dat de heren
van de K.V.P., en in het bijzonder Beel, geen oog blijken te hebben voor de moeilijke
positie, waarin onze partij zich bevindt en niet bereid zijn te aanvaarden, al ware het
alleen maar omdat het naar onze kant de zaken zou vereenvoudigen, vond hij
afschuwelijk. Het voorstel was dat een paar uit de Big Four daarover nog eens met
Beel zouden praten, maar ik verwachtte daarvan niet het minste resultaat en dat is
geloof ik ook wel juist gebleken. Het is inmiddels Dinsdagmorgen en het enige
nieuws in dit opzicht is, dat Neher vanmorgen naar Batavia is vertrokken1..

Dinsdag 12 Augustus 1947
Deze reis van Neher, gepaard aan het feit, dat men ons daar volkomen buiten heeft
gehouden, is weer het zoveelste bewijs ervan, dat het Kabinet de commissie-generaal
aan de kant wenst te schuiven, maar dat het haar op het ogenblik, met het oog op de
politieke situatie in de P.v.d.A., niet past het nú te doen. A.s. Vrijdag en Zaterdag is
er partijcongres en ik voer op het ogenblik een zware strijd met mijzelf welke houding
ik dan zal aannemen. In het aangezicht van hetgeen Beel in het schild voert ten
aanzien van mij, zou er eigenlijk uit politieke overwegingen maar één weg zijn, nl.
nog deze week bedanken en dit op het congres mededelen. Indien ik daar verder de
kaarten open leg, is het uiterst waarschijnlijk dat dit tot grote moeilijkheden aanleiding
zal geven. Voorlezing van mijn brief van 2 Juli2. zal een storm doen opgaan, die zich
echter keert tegen de partijleiding. Dat laatste feit weerhoudt mij van deze
openhartigheid, omdat ik toch geloof dat wij een breuk in de partij beslist
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moeten vermijden. Daarvoor zijn er immers te weinig klare scheidingslijnen.
Verder staan wij nog steeds op het standpunt van de Engelse partij-indeling, waarbij
wij naar een grote groepering streven met de vrijheid voor duidelijke
meningsverschillen naar binnen. Ik mag nu zelf dat systeem niet torpederen door in
een uiterst gevoelige situatie in een partij, die aan dat beginsel nog niet gewend is
en al te individualistisch-Nederlands denkt, het conflict, dat in de kiem aanwezig is,
door mijn houding aan te wakkeren en tot ontwikkeling te brengen. Een eerste eis
daarbij is, dat ik mij, ondanks alle ergernis en grieven van persoonlijke aard, zo goed
mogelijk vrij maak van al hetgeen op mijn eigen persoon betrekking heeft. Ik las
zojuist nog weer eens: ‘Het gebed van den harpspeler’ van A.R. Holst, dat mij in dit
opzicht de weg wees en boven alle kleinheid uit tilde.
De ministerraad van 6 Augustus1. leverde eigenlijk niet zo erg veel op. Ik had er
tevoren een paar notities voor gemaakt en in mijn betoog ging ik uit van de bestaande
situatie, opmerkend dat ik de militaire actie als een politieke realiteit had moeten
aanvaarden en in onze omstandigheden geen andere weg had kunnen aanwijzen. Ik
legde er echter de nadruk op, dat dit betrekkelijk onafhankelijk was van mijn eigen
persoonlijke mening omtrent de doelmatigheid van de ingeslagen weg. Ik constateerde
dan verder een aantal feiten, nl. dat men door geweld de ideeën niet doodt en dat het,
zelfs bij vernietiging der extremistische exponenten als Boengtomo2., niet onmogelijk
was dat zijn extreme ideeën door anderen zouden worden overgenomen. Verder dat
internationale bemiddeling vóór het conflict ten detrimente van de republiek zou zijn
geweest en na het conflict in hoofdzaak in ons nadeel zal werken. Voorts, dat te
verwachten is, dat de republiek zal streven naar een toestand, die verder reikt dan
Linggadjati deed.
Ten aanzien van de constructieve gedachten heb ik aangegeven, dat ik alleen een
oplossing zag, indien het bestuur van het land, ook in de door ons nieuw bezette
gebieden, weer zou komen te rusten op de Indonesische politieke partijen en niet op
door Van Mook bij elkaar geharkte individuen. Het laatste is een geraffineerd
koloniaal systeem, het eerste is hetgeen wij in Linggadjati hebben erkend
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en ook verder willen nastreven. Ik heb duidelijk de nadruk gelegd op de grote
tegenstelling in het geestelijk klimaat tussen Batavia en hetgeen de regering zegt te
willen. Ik heb getracht hen er van onder de indruk te brengen, dat men daar een eigen
politiek voert, die op een mentaliteit berust, die kolonialer is dan die van vóór de
oorlog. Ik kreeg bij dit betoog duidelijk de steun van Jonkman, die enige keren zijn
instemming betuigde.
Toen ik het over de sfeer van Batavia had, preste hij mij ook om mijn oordeel over
Van Mook te geven. Ik begon met te zeggen, dat ik hem nog altijd een grote figuur
vind, die met kop en schouders boven de rest uitsteekt, maar dat ten slotte toch ook
bij hem de invloed van een mensenleven lang werken onder koloniale verhoudingen
duidelijk merkbaar was, terwijl de republiek hem in twee zeer gevoelige punten
persoonlijk heeft getroffen, nl. door de aanvankelijke afwijzing van de positie van
de landvoogd en door de agitatie tegen de federale structuur. Ik heb ronduit verklaard,
dat, naar mijn overtuiging, het crediet van Van Mook bij de Indonesiërs, op grond
waarvan ik nog in Mei in Nederland voor zijn positie heb gestreden, thans aan
republikeinse zijde compleet zal zijn opgesoupeerd en dat dit de reden is waarom hij
niet geschikt is om de vrede te organiseren.
Barend had een gesprek met Logemaan gehad, waarin hij had laten doorschemeren,
dat ik er erg dicht aan toe was om de zaak er bij neer te gooien. Daar was Logemann
natuurlijk nogal van geschrokken, omdat hij wel begreep dat dit politieke
consequenties zou hebben en voor de partijleiding niet zou vereenvoudigen de tot
heden gevolgde politiek te verdedigen. Woensdagavond van 7 tot 8 had ik hierover
nog een bespreking met hem, waarin ik hem in zoverre heb gerustgesteld, dat ik nog
niet tegen Beel of Jonkman had gezegd dat ik er mee ophield. Wel heb ik hem
meegedeeld, dat ik Beel nogal kras had toegesproken, al was het dan ook zonder
daaraan conclusies te verbinden. Aangezien ik me zeer goed bewust ben van de
gevolgen van zulk een stap, kon ik hem vrij gemakkelijk geruststellen door te zeggen
dat ik daartoe niet zou overgaan zonder nadere voorafgaande mededeling hierover
aan de partijleiding.
De volgende morgen, dus op Donderdag 7 Augustus, had ik allerlei gesprekken,
o.a. met Von Balluseck, met de Engelse Labour-attaché Greenhough en met De Kadt.
Het laatste was het meest interessante, omdat deze man behoort tot de partijoppositie
en op het congres een inleiding zal houden. Met hem heb ik de hele gang van
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zaken zeer openhartig en vertrouwelijk besproken, mede aan de hand van de stukken
en, hoeveel critiek hij ook op het feit mocht hebben, dat ik mijn standpunt niet
scherper had geformuleerd, toch kwam het ook hem wel enigszins vreemd voor dat
men in twijfel zou hebben verkeerd omtrent mijn wezenlijke bedoeling. Wel achtte
ook hij het volstrekt noodzakelijk, dat ik mijn standpunt in Nederland en in het
bijzonder in de partij toch duidelijk tot uitdrukking zou brengen. Er mocht geen
twijfel over blijven bestaan, welke mijn wezenlijke gezindheid was, ook al moest ik
er dan bij zeggen dat ik die met onvoldoende kracht tot uitdrukking had gebracht.
Het argument voor mijn houding, nl. niet van Batavia uit een Kabinetscrisis te
forceren, was voor hem kennelijk niet overtuigend. Hij meende dat er een redelijke
kans zou hebben bestaan, dat onze ministers het Kabinet om zouden hebben gekregen.
Ik ben en blijf dat volstrekt met hem oneens.

Dinsdag 19 Augustus 1947
Van Donderdag, 7 Augustus, wil ik nog melding maken van het telefoongesprek met
mijn vrouw en met Just de Visser. Van beiden kreeg ik een hoogst miserabele indruk
omtrent de stemming in Batavia. Mijn vrouw was in Patjet geweest, maar had het
daar blijkbaar niet erg prettig gevonden, want de stemming was, zoals zij zei, vijandig
tegenover haar. Van wie dat nu uitging, weet ik niet precies, maar ik vrees dat deze
houding van de Nederlanders valt toe te schrijven aan de wetenschap omtrent mijn
standpunt. Ook van Just kreeg ik geen andere indruk dan dat men op dat moment al
dodelijk met de zaak verlegen was. Hij vertelde dat men uitkomst verwachtte, hetzij
van de kant van Van Kleffens, hetzij van de ministerraad, maar dat de
Nederlands-Indische regering eigenlijk geen gat meer zag in de zaak. Ik vind dat wel
een enorm verschil met de stemming, zoals die op 21 en 22 Juli in dezelfde kringen
heerste, ja zelfs nog op Woensdag 30 Juli, toen wij Batavia verlieten. Op die
Donderdag, 7 Augustus, had echter het besluit van de Veiligheidsraad al enige tijd
op de stemming in Batavia ingewerkt. Ik vraag mij overigens af of Van Mook en
Spoor zich op dat moment ook realiseerden, dat hetgeen de regering verlangt precies
datgene is, wat Van Mook in CG 172 zelf heeft voorgesteld1.. Zij hebben toch te

1.

CG 172 (zie p. 619, noot 5) had de voorgestelde actie beperkt tot West-Java, Oost-Java met
Madoera, Palembang, inclusief olievelden en kolenmijnen, Djambi en de omgeving westelijk
en zuidelijk van Medan. Zie Smit, Het akkoord van Linggadjati, p. 146-147.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

818
voren zelf nooit enige gedachte geopperd in zake een uitgebreider actie? Indien de
Veiligheidsraad niet zou zijn opgetreden, zou de actie omstreeks dezelfde tijd als nu
het geval is geweest zijn stop gezet, uitgezonderd het feit dat Djambi nog had moeten
worden bezet. Natuurlijk hebben zij in zoverre gelijk, dat het optreden van de
Veiligheidsraad ten gunste van de republiek deze veel brutaler maakt dan zonder dat
het geval zou zijn geweest. Dientengevolge is ook de vrees onder de republikeinse
anbtenaren voor intimidatie in de door ons bezette gebieden groter geworden, maar
dat is dan ook precies het enige: al het andere hadden zij beiden kunnen voorzien.
Donderdagmiddag1. had ik verder nog een gesprek met de Big Four2., waarvan ik mij
de bijzonderheden nu, na twaalf dagen, niet meer herinner, maar dat een bevredigender
verloop had dan het eerste van Zondagmorgen. De besprekingen in de ministerraad
werden aan een nabeschouwing onderworpen en er werd afgesproken, dat Logemann
en ik een gesprek zouden voeren met Jonkman, liefst op Vrijdagmorgen, waarin
Logemann terug zou komen op een briefje, dat hij aan Jonkman had geschreven over
de overschrijding van de beperkte militaire actie door het tot stand brengen van de
verbinding Tegal-Semarang langs de Noordkust en eigenlijk meer in het algemeen
over de vraag, of - zoals hij dat in het briefje had geformuleerd - onze ministers uit
het Kabinet liever struikelden over de Partij van de Arbeid dan over de K.V.P. In dit
verband kwam die middag ook mijn reis naar Amerika3. nog weer ter sprake.
Het gesprek van Logemann met Jonkman vond inderdaad plaats. Ik kwam om half
twaalf, en Logemann om twaalf uur, bij Jonkman thuis, die nog rust moest houden
vanwege zijn wondroos. In het persoonlijke gesprek ging het nog eens over CG 1904.
en CG 1925., waarvan de term ‘ik hel over’ in CG 190 in de laatste weken dreigt plat
te worden. In dit gesprek kwam hij met het reeds hierboven vermelde verwijt6., dat
ik mij te sterk had laten leiden door overwegin-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 augustus 1947.
Zie p. 810.
Zie p. 811-814.
Zie p. 732-736.
Zie p. 770-771.
Zie p. 808.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

819
gen in zake de Nederlandse politiek. Ik heb dat toen op dat ogenblik niet met
voldoende kracht weersproken, maar wil dat toch bepaald nog eens doen, omdat ik
dit van de man, die zichzelf altijd een politiek minister noemt, toch eigenlijk een
vreemde uitspraak vind. Voor de rest haalde dit gesprek, ook samen met Logemann,
toch eigenlijk niet veel uit. De stemming was wel prettig, maar het merkwaardige is
dat men van deze man zelden een of andere positieve uitspraak krijgt. Ten aanzien
van de bezetting van de lijn Tegal-Semarang was er een motivering van Van Mook,
waarvan ik het ongeluk had die volledig voor te lezen, nadat Jonkman had gezegd
dat dit was geschied ter bescherming van Chinezen te Pekalongan. Dit laatste was
op zichzelf wel juist, maar als belangrijk voordeel noemde Van Mook ook de
mogelijkheid tot afsluiting van de Noordkust over een breder gebied, waardoor wij
de smokkel beter konden beteugelen. Direct zei Jonkman, dat het verstandiger was
dat argument weg te laten bij de verdediging van deze overschrijding, omdat dat
verkeerd zou werken. Ik haal dit voorbeeld hier even aan, omdat het eigenlijk typerend
is voor de hele situatie. De volledige waarheid wordt eigenlijk nooit gehanteerd,
omdat men een uitgangspunt heeft gekozen, dat niet in elk opzicht in overeenstemming
is met de daden, welke zijn gevolgd. De Amerika-reis zal Jonkman nader met Beel
bespreken.
Vrijdagavond om half acht was er een bespreking met de z.g. groep-Barents. In deze
groep heeft zich een belangrijk gedeelte van het verzet tegen het besluit van de
partijleiding om de regering te volgen geconcentreerd. Tot deze groep behoren
natuurlijk De Kadt, maar ook Hofstra, Stokvis, Tas, Frans Goedhart, Mozer en nog
een aantal jongeren. Ik wist tevoren, dat ik het die avond niet eenvoudig zou krijgen.
Deze mensen hadden in het bijzonder van mij een zeer veel krachtiger houding
verwacht en zijn daarin kennelijk teleurgesteld. Ik heb daarom gemeend hen enige
verdere opening van zaleen te moeten geven. Ik zie namelijk geen kans om de
allergrootste spanningen, die ons politieke leven bedreigen, weg te nemen met minder
dan met de waarheid. Immers, daarmee vermindert een mens het wantrouwen, dat
de grootste kanker van alles is. Natuurlijk zijn er ook tegenkanten aan deze houding,
want zo lokte in dit gezelschap mijn mededeling, dat ik van Koos Vorrink het verzoek
had gekregen om te zorgen dat de commissie-generaal een eenstemmig advies zou
uitbrengen na het republikeinse antwoord van 7 Juni
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en een breuk te vermijden1., hevige reacties uit ten nadele van Koos. In het algemeen
drong deze club er sterk op aan, dat ik op het komende partijcongres het woord zou
voeren en over mijn gezindheid geen enkele twijfel zou laten bestaan. De Kadt
meende dat dit uitstekend mogelijk zou zijn zonder al te veel te zeggen, indien ik
mogelijkheid zou zien om aan te knopen aan zijn redevoering. Het spreken achtten
deze lieden ook wel gewenst in verband met de affaire rondom Frans Goedhart. Deze
was nu, zowel door de regering, alsook min of meer door mij, voor leugenaar gezet
door de ontkenning dat ik tegen het militaire optreden zou zijn geweest2.. Ik heb hem
op deze vergadering, toen dit ter sprake kwam, ronduit gezegd dat hij het veel te grof
had gespeeld en het de regering veel te gemakkelijk had gemaakt om zijn beweringen
te ontkennen. Wel vond ik het noodzakelijk in die vergadering ook nog even in
herinnering te brengen, dat Frans Goedhart en ik zeer nauw contact hebben gehad
en dat hij op het critieke moment toch ook geen andere uitweg kon aangeven dan
interventie door b.v. Canada of Zwitserland. Het is mij achteraf gebleken dat hij
hieraan nog een telegram3. heeft gewijd aan het partijbestuur, doch dat het effect
hiervan, naast ons telegram, juist averechtse uitwerking heeft gehad, omdat men
daarop heeft gereageerd door te zeggen: zelfs Frans Goedhart ziet er geen gat meer
in. Dat dit een gevolg was van het feit, dat de partijleiding op dat ogenblik geen
interventie meende te kunnen aanvaarden, wordt bij zulk een redenering al te sterk
buiten beschouwing gelaten.
Veel practische resultaten leverde deze bespreking ook niet op, maar in het
algemeen was ik er toch niet al te ontevreden over, gezien het feit dat dit de meest
critische discussie was, die mij te wachten stond.
Op Zaterdagmorgen, 9 Augustus, had ik eerst een gesprek met mejuffrouw Teilegen,
de directeur van het Kabinet van de Koningin. Bij haar ontmoette ik een vrij sterke
neiging om het Kabinet te verdedigen ten koste van ons en wel zeer speciaal ook met
behulp van het verwijt, dat ik mijn mening onvoldoende duidelijk had kenbaar
gemaakt. Het andere punt van discussie was Djocja en het bleek mij, dat zij min of
meer van mij verwachtte dat ik een poging zou

1.
2.
3.

Zie p. 607.
Zie p. 796.
Ziep. 807-808.
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doen om in dit opzicht de partij er toe te brengen de tocht naar Djocja te aanvaarden.
Ik heb haar duidelijk gezegd dat dit nu op dit ogenblik, zonder internationale
ruggesteun, onuitvoerbaar is.
Dit gesprek liet bij mij eigenlijk een niet erg prettige indruk achter. Hoe de
Koningin er over denkt, daarnaar heb ik maar niet geïnformeerd. Dat lijkt mij onder
de huidige omstandigheden volkomen duidelijk. Ik kan niet anders aannemen dan
dat Zij van alle zijden adviezen ontvangt, die regelrecht ingaan tegen het standpunt
van mij. Dat dit zo is, is mij in de laatste dagen ook nog wel weer gebleken uit een
opmerking van Drees, die vertelde, dat Beel nu, uiterst nerveus, in de knoop zit,
omdat hij aan de ene kant de mening van de Koningin vindt inzake Djocja en aan de
andere kant een Kabinetspolitiek, die vastgesteld is onder invloed van de Partij van
de Arbeid, die daar dwars tegenin gaat. Ik zie daarin een van de somberste politieke
aspecten, omdat ik niet verwacht, dat Beel tegen de daardoor ontstane spanning
bestand zal wezen.
Zaterdagmiddag was er bij Koos Vorrink een bespreking tussen de Big Four1., de
partijministers en ondergetekende. Van de ministers ontbraken Lieftinck en Mansholt.
Erg veel bijzonders leverde deze bespreking niet op. Nogmaals, voor de zoveelste
keer, de probleemstelling inzake Djocja, waarbij mij opviel dat thans ook Neher2. het
partijstandpunt aanvaardde en het volstrekt afwijkende memorandum van zijn hand,
dat ik in de eerste dagen van mijn verblijf hier te lande bij Barend had gezien en dat
bestemd was als grondslag voor de discussie in de ministerraad, vrijwel volledig
verloochende. Verder bleek in dat gesprek de definitieve afwijzing van mijn reis naar
Amerika, waarvan ik trouwens ook zelf stelde dat deze bij de in gang zijnde
ontwikkeling al minder betekenis kreeg. Koos uitte hierover bittere verwijten aan
het adres van de K.V.P., die op het ogenblik blijkbaar niet bereid is tot enigerlei
concessie, die ons het leven politiek zou vereenvoudigen.
Van Zaterdag 9 tot Woensdag 13 Augustus was ik met vacantie. Woensdagmiddag
13 Augustus kwam Koos Vorrink mij opzoeken, omdat hij mij vóór het partijcongres
nog graag eens onder vier ogen wilde spreken, zoals Barend dat vertelde. Hij bracht
een brief mee van Lieneke, blijkbaar ter introductie van het gesprek, waarin zij er

1.
2.

Zie p. 810.
Neher, die op 12 augustus 1947 naar Batavia is vertrokken (zie p. 814), heeft deze op 9
augustus 1947 gevoerde bespreking nog bijgewoond.
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de nadruk op legde dat hij vermoeid en prikkelbaar was en mij vroeg het gesprek
met een zeker beleid te voeren. Ik heb daarvoor mijn best gedaan en ik geloof ook,
dat het wel gelukt is. Hij was duidelijk bevreesd, dat ik op het congres mijn standpunt
al te scherp zou formuleren. In het bijzonder heb ik hem toch nog eens herinnerd aan
de brief van 2 Juli1.. Hij zei daarop aanvankelijk een antwoord te hebben geschreven,
maar dit niet te hebben verzonden. Ik had het gevoel, dat het hele gesprek eigenlijk
draaide om de formulering van mijn standpunt in de laatste dagen vóór 20 Juli. Hij
had volkomen vrede met mijn mening, dat ik geen heil zag in de militaire oplossing,
maar betreurde het dat ik helaas ook niet in staat was geweest een andere methode
aan te geven om uit het moeras te komen, een standpunt, dat voor een
verantwoordelijke regering onhanteerbaar is, omdat die nu eenmaal in de
noodzakelijkheid verkeert om te handelen.
Na het eten keerde ik met hem terug naar Den Haag, met het oog op de uitnodiging
tot bijwoning van de ministerraad Donderdagmorgen om half tien2.. Deze was gewijd
aan de zich inmiddels zeer scherp toespitsende situatie, zowel op Java als in de
Veiligheidsraad. Er was een telegram van 11 Augustus van vrijwel alle
departementsdirecteuren, onder aanvoering van Idenburg, gericht tot de Koningin,
aandringend op vernietiging van de republiek in de huidige vorm en onder de huidige
leiders, waarvan werd gezegd dat zij afhankelijk zijn van extremistische, principieel
niet tot samenwerking bereide, invloeden en bewapende groepen. Zij zien in
continuering van deze toestand een onafwendbare chaos en de ondergang van Java
en vervolgens, door de zuigkracht van de voor niets terugdeinzende republiek, ook
van de andere, reeds gevormde deelstaten. Dit is een wel zeer ongebruikelijke stap,
die ik mij echter met het oog op de situatie zeer goed kan voorstellen. Toch zou ik
wel eens willen weten hoe deze mensen, die allemaal zo optimistisch waren over het
succes van een militaire actie, er toe gekomen zijn er op het ogenblik zo over te
denken.
Dan was er verder het rapport van Van Mook, dat Foote hem had verstrekt over
zijn reis naar Djocja, het afschuwelijke verhaal over diens gesprek met Soekarno,
die Foote, na het gezamenlijke onderhoud met zes republikeinse ministers, nog
persoonlijk had

1.
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Zie p. 807, noot 1.
Buitengewone vergadering van de ministerraad gehouden op donderdag 14 augustus 1947,
des morgens te 9.30 uur, Plein 2 b.
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willen spreken. Hij zou de deur op slot hebben gedraaid en onder mededeling, dat
hij niet als president tot consul-generaal, maar als jonge man tot een oudere vriend,
wilde spreken, zijn nood hebben geklaagd over het feit dat hij niets meer had in te
brengen, dat het Kabinet hem eigenlijk nauwelijks meer raadpleegde en dat de macht
geheel in handen van anderen was overgegaan. Volgens hem zou er in het Kabinet
nog slechts één geheel betrouwbare figuur zitten, nl. Setyadjit. Merkwaardig was
ook dat Soekarno een volkomen foutieve kijk had op de militaire situatie, immers
aan kwam dragen met het verhaal, dat deze domheden van zijn regering juist zo
bedenkelijk waren op het ogenblik, dat de militaire situatie gunstig was en de
republikeinse troepen de Nederlanders uit Oost- en West-Java hadden teruggedreven.
Foote meende, dat Soekarno dit oprecht geloofde, omdat het anders nogal stom zou
zijn geweest zo'n verhaal te vertellen aan iemand, die de waarheid gemakkelijk kon
controleren. Toch weet ik het eigenlijk niet. Ik vind achteraf dit gesprek zo dwaas,
dat ik nauwelijks geneigd ben te geloven, dat dit allemaal zuivere koffie is. Het is
een lange weg van Soekarno tot de Nederlandse ministerraad en daar zitten heel wat
schakels tussen.
Verder was er een telegram van Van Mook1., dat vrijwel alarm slaat en eindigt met
de mededeling, dat hij er zeer dicht aan toe is om, hetzij te verklaren dat hij de
verantwoordelijkheid niet langer wenst te dragen, hetzij handelt als een schipper op
een schip in nood. Dit laatste was een aanduiding van dezelfde gedachtengang als
welke hij ook al tegen Van Poll en mij had uitgesproken de avond voor ons vertrek
uit Batavia, nl. dat hij in tijd van nood bereid zou zijn volstrekt zelfstandig te handelen
en zich daarna door de regering zou laten ontslaan. Het feit, dat hij dit thans
telegrafeert, is er echter een bewijs van, dat hij met deze gedachte alleen nog maar
speelt, zonder er ernst mee te maken. Had hij dat werkelijk gewild, dan had hij het
nooit op deze wijze moeten aankondigen. Op het moment dat hij ons dat vertelde en
tegelijkertijd het volstrekte stilzwijgen oplegde, was de kans dat hij aldus zou handelen
naar mijn mening belangrijk groter.
Deze ministerraadsvergadering was een van de slechtste, die ik tot heden toe heb
bijgewoond. Beel was nerveus en er zat niet de minste lijn in het hele geval. Drees
was de enige van de ministers, die het slagveld werkelijk beheerste.

1.
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Jonkman begon met een uiteenzetting van de telegrammen en knoopte er verder een
beschouwing aan vast, die zo ongeveer bij Adam en Eva begon, op zichzelf niet
kwaad, maar aan de discussie heeft hij verder hoegenaamd geen deel gehad. Tijdens
de vergadering kwam een telegram van Van Kleffens, waarin deze er met grote
nadruk op wees dat onze positie in de Veiligheidsraad uitermate zwak is en dat wij
er ernstig mee moeten rekenen, dat, indien wij de actie voortzetten, er sancties tegen
ons zullen worden genomen, waaraan de leden van de Veiligheidsraad, ook Amerika,
zich zeker niet zullen onttrekken. Men wenst na alle échec, dat de Veiligheidsraad
heeft geleden, desnoods ten koste van ons een succes te behalen en te laten zien, dat
de Veiligheidsraad toch nog wel in staat is problemen tot een oplossing te brengen.
Dit laatste acht ik voor ons een uiterst bedenkelijke omstandigheid. Dat het zo is, is
volkomen duidelijk, want ondanks het feit, dat de Veiligheidsraad het formele
bevoegdheidsprobleem eigenlijk niet aandurft en terzijde schuift1., matigt men zich
thans een oordeel aan en wenst men zich met de zaak te bemoeien.
Het toppunt van dwaasheid was een lange beschouwing van Schagen van Leeuwen,
die kans zag op grondslag van de Brits-Amerikaanse tegenstelling en de positie van
Nederland in Europa, te pleiten voor een opmars naar Djocja. Hij betoogde ui., dat
Engeland er belang bij zou hebben om ons te verzwakken, omdat wij dan williger
zouden zijn om als bruggehoofd van Engeland te fungeren. Fantasie in de
internationale politiek is ook wat waard! Verder hield hij een vernuftige beschouwing
over het standpunt van de Amerikanen. Toen ik later aan het woord kwam en nog
eens wees op de waarschijnlijkheid van het telefoongesprek met Marshall2., knoopte
ik daar de opmerking aan vast dat wij goed moeten bedenken, dat de wereld veel
dommer geregeerd wordt dan de buitenwacht eigenlijk wel denkt. Ik hoop maar en
ik weet eigenlijk wel zeker, dat niemand deze sneer op zichzelf heeft betrokken.
Toch was er die morgen alle aanleiding toe om het wel te doen.
In de loop van de vergadering was het hoofdprobleem geworden

1.
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Nederland heeft de bevoegdheid van de Veiligheidsraad in zake de Indonesische kwestie als
in strijd met zijn souvereiniteit over Nederlands-Indië steeds ontkend. Zijn standpunt is ook
nimmer bestreden. De Veilig heidsraad heeft deze exceptie van non-competentie eenvoudig
naast zich neergelegd. Zie Smit, De Indonesische quaestie, p. 142.
Zie p. 803.
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de instructie, die Van Kleffens zou moeten krijgen. Men kwam tot de aanvaarding
van bemiddeling door een gemengde commissie Engeland, Amerika en Australië.
Dat leek mij op zichzelf niet verkeerd. De commissie van onderzoek van de Uno zou
dan eigenlijk kunnen vervallen, omdat ook deze commissie onderzoek zou doen en
aan de Veiligheidsraad zou rapporteren. Wel vonden de heren het noodzakelijk om
ook nog weer eens de aandacht te vestigen op de eigen verantwoordelijkheid van
Nederland. Ook Van Kleffens zou dat uitdrukkelijk naar voren moeten schuiven. In
de strijdpositie, waarin wij verkeren, begrijp ik dat wel enigszins, hoewel ik de
geestelijke achtergrond, waaruit deze verhalen komen, eigenlijk slecht kan waarderen.
Ik heb er dan ook de nadruk op gelegd, dat de verantwoordelijkheid van Nederland
voor het welzijn van Nederland en Indonesië even goed met zich mee kan brengen,
dat men op een gegeven ogenblik arbitrage inroept of aanvaardt, als dat men probeert
op basis van de eigen verantwoordelijkheid in zijn eentje de zaak verder zelf te
regelen. Het is merkwaardig, dat de ministers toch eigenlijk niet in de gaten hebben,
dat juist deze redenering van de eigen verantwoordelijkheid ons in het moeras heeft
gebracht. Immers, of men nu spreekt over eigen of over uiteindelijke
verantwoordelijkheid, of over souvereiniteit: het is allemaal hetzelfde, nl. het is onze
zaak, en een ander houdt er zijn vingers af. Het mooiste moment van de vergadering
was, toen Beel nog weer zat te steigeren tegen de Veiligheidsraad en gebaren maakte,
die in de richting van het verlangen van Van Mook gingen, nl. dat wij een ons te ver
gaande bemoeienis niet zouden aanvaarden en onze eigen gang gaan. Drees reageerde
daar gelukkig uiterst fel op met de opmerking, dat, indien men met zijn ogen dicht
in de afgrond terecht kwam, het al erg was, maar om met open ogen er in te springen
wenste hij niet mee te maken. Natuurlijk krabbelde Beel toen met spoed terug, maar
het was een beeld van de stijl van deze vergadering.
Donderdagmiddag 14 Augustus was er partijbestuursvergadering ter voorbereiding
van het congres, dat de volgende avond zou beginnen. Van de ministers waren alleen
Drees en Vos aanwezig, die trouwens politiek de belangrijkste figuren zijn. Erg
belangrijk vond ik deze vergadering niet. Zij was in hoofdzaak gewijd aan de
bespreking van een ontwerp-resolutie, die nogal tam was en waaraan slechts weinigen
zich zouden kunnen branden. Drees trachtte er vanzelfsprekend tegen te waken, dat
in deze resolutie gedachten werden
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neergelegd, die de regering een stok tussen de benen zouden kunnen steken. Daaruit
blijkt de moeilijke situatie van een partij, die in de regering vertegenwoordigd is.
Prettiger zou het immers zijn als de partij ronduit haar mening kon verkondigen,
maar als ik nu zulk een voorbereiding nog eens overdenk aan de hand van hetgeen
er later van het congres terecht kwam, dan rijst bij mij de gedachte, dat democratie
toch een eigenaardig soort apparaat schept. Immers het partijbestuur probeert de zaak
zodanig te leiden, dat conflicten tussen de partij en de regering zolang mogelijk
worden vermeden. Er is dus geen sprake van dat in de resolutie scherp tot uitdrukking
wordt gebracht hetgeen in de partij leeft en dat als een soort vermaan tot de regering
wordt gericht, maar het is een poging om spanningen te elimineren door de partij
uitdrukking te laten geven aan althans een gedeelte van de daarin levende gevoelens
op zodanige wijze, dat er geen onherroepelijke botsing met haar vertegenwoordigers
in het Kabinet ontstaat. De partijleiding vervult wat dit betreft dus een duidelijk
bemiddelende functie.
Zo was dan Vrijdagavond1. om acht uur het begin van het congres. Logemann sprak
anderhalf uur, Buskes een half uur en De Kadt een uur.
De eerste spreker had tot taak de gevolgde weg te verdedigen. Ik kan niet anders
zeggen dan dat zijn betoog geen sterke indruk maakte en Zaterdag zei Logemann
dan ook tegen mij, dat hij duidelijk het gevoel had dat hij het gehoor van de zaal niet
bezat. Ik geloof, dat dat volkomen juist is: innerlijk aanvaardt de P.v.d.A. de gevolgde
weg bepaald niet. Er waren allerlei details in zijn betoog, die natuurlijk uitstekend
waren verzorgd, maar om te bewijzen dat deze actie onvermijdelijk was, daarvoor
is m.i. nog meer nodig dan hij opbracht. Ik neem aan dat het vrij moeilijk is om dit
bewijs te leveren, indien men zich alleen beroept op de republiek. Indien hij zegt,
dat het besluit berustte op nood, dan is dat wel juist, maar deze dwangpositie werd
niet alleen geschapen door de republiek, maar voor een zeer belangrijk gedeelte ook
door Romme en zijn vrienden. Daarom vooral was de actie onvermijdelijk; niet omdat
er objectief gezien geen andere weg bestond. Het is als met het uitstel van 24 uur,
dat op Woensdag 16 Juli 's avonds door Setyadjit aan Van Mook werd gevraagd2..
Van Mook weigerde dat maar half uit eigen

1.
2.

15 augustus 1947.
Zie p. 764.
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overtuiging, doch vooral omdat hij wist, dat inwilliging daarvan de grootste
narigheden zou opleveren met Spoor en Pinke1. en hij verkoos kennelijk het conflict
met de republiek boven dat met de militairen. Dat heeft ook de Partij van de Arbeid
gedaan. Ook die heeft op het critieke ogenblik het conflict met de republiek verkozen
boven het conflict met de K.V.P. Dat een dergelijke keuze nooit plotseling en acuut
voor de regering ontstaat, maar zich geleidelijk ontwikkelt, maakt de situatie nog
zoveel moeilijker en de misstap, die ten slotte is gedaan, zoveel begrijpelijker.
Neen, wanneer het om de onvermijdelijkheid gaat, dan blijft voor mij nog altijd
de vraag van de internationale interventie en de houding van de Nederlandse regering
daartegenover het enige klemmende punt, waar ik tot op vandaag niet uitgekomen
ben. Logemann heeft in dit opzicht natuurlijk ook de gewone stelling ver-digd, nl.
dat er geen aanbod is gedaan dan nadat het eerste schot reeds was afgegaan. Ook het
betoog, dat, indien het deze keer niet ware misgegaan, dit zeker een volgende keer
zou zijn gebeurd, is voor mij niet overtuigend, hoe waar ik het op zichzelf ook vind.
Het is immers precies dezelfde reactie van Piet Sanders en mij, vlak voor het uitbreken
van het conflict, toen wij tegen elkaar zeiden, dat, indien deze derde crisis zou worden
overwonnen, wij in ieder geval ter opheldering van de situatie naar Nederland wensten
te gaan, eenvoudig omdat wij meenden, dat een vierde per se komen zou en wij die
bij wijze van spreken niet verder wensten te beleven2.. Daarbij staat dan op de
achtergrond onze overtuiging, dat wij bij de huidige bezetting van het
regeringsapparaat in Batavia met een vierde crisis zouden moeten rekenen.
Verder ging Logemann eigenlijk uit van de stelling, dat men hier te maken had
met regeringen aan weerskanten en te oordelen had over de daden daarvan, in dier
voege, dat onaangename feiten de de regeringen niet ontslaan van de morele plicht
tot de nakoming van het accoord. Het gelukte hem daarbij natuurlijk vrij gemakkelijk
om te laten zien in hoe sterke mate de republiek in dit opzicht tekort is geschoten.
Onder het aanhoren van deze rede dacht ik weer aan het oude gezegde, dat wij
van twee kwaden de minst kwade moesten kiezen. Helaas is het, zoals Jonkman na
de ministerraad van Maandag 18 Augustus, in een gesprek met Van Poll en mij
opmerkte, dat wij
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tot heden toe een politiek hebben gevolgd, waarbij Nederland beide kwaden heeft
gekozen.
Hoe Van Mook in de radiorede, die ik zo juist hoorde - het is inmiddels Woensdag
20 Augustus - kan zeggen, dat aan het resultaat van deze actie kan worden ontleend
hoe gerechtvaardigd deze is, begrijp ik eerlijk niet. Ik zou zeggen, het resultaat kon
nauwelijks miserabeler zijn.
Daarna kwam Buskes aan het woord. Daar, waar hij zich stelde op het standpunt dat
deze actie niet zedelijk gerechtvaardigd was, was zijn betoog sterk. Indien hij zou
hebben vastgehouden aan zijn stelling, dat niet het verschil in beoordeling van de
feiten bepalend is voor zijn verzet tegen de militaire actie, dan zou zijn betoog aan
kracht hebben gewonnen. Het was immers duidelijk, dat overal daar, waar hij zich
aan de feiten waagde, hij uitermate zwak kwam te staan. Het nadruk leggen op het
feit, dat ook wij militair hebben gezondigd, zonder daarvoor ook maar de schijn van
een bewijs te leveren, het afschilderen van de republiek in allerlei roze kleuren,
zonder oog te hebben voor de zwarte zijden, versterkte zijn gloedvol betoog zeker
niet. De stelling, dat wij door de revolutie terecht zijn gekomen in de ethische politiek
van een voorbije periode, behoefde voor een vergadering als deze zeker ook nadere
opheldering. Er zit natuurlijk wel wat in, in het bijzonder wanneer hij zegt, dat wij
er in verzeild zijn geraakt, d.w.z. tegen onze wil er in terecht zijn gekomen.
Het betoog van De Kadt was overal goed, waar hij niet probeerde de republiek op
te hemelen. Zijn beeld van de economische blokkade, die de republiek zou hebben
gewurgd, was volstrekt onjuist. Ook hij vergat immers dat tot 1 December 1946 de
Britten uitmaakten wat er op dit gebied zou gebeuren en dat, toen wij twee maanden
zelfstandig waren, van Nederlandse zijde een regeling tot stand werd gebracht, die
alleen betrekking had op de ondernemingsproducten1.. Alle invoer, behalve die van
wapens, was vrij. Om te zeggen, zoals hij deed, dat Linggadjati Nederlandse
machtsoplegging was, is toch enigszins overdreven. Deze overeenkomst werd gesloten
in een tijd, toen de Britten als scheidsrechters optraden. Hoogstens kan men zeggen,
dat bij de ondertekening van een zekere
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drang onzerzijds sprake is geweest, doch zeker niet op het ogenblik, waarop de
republiek de verschillende artikelen aanvaardde, die het meeste pijn kostten. Overigens
was het betoog van De Kadt in zijn conclusie gematigd en constructief. Zijn thema
was: niet uit de regering, dan alleen op het ogenblik, dat zou blijken dat de door ons
te dragen politiek niet in overeenstemming is te brengen met onze
verantwoordelijkheid. Hetzelfde standpunt nam hij in tegen die partijleden, die zich
verzetten tegen het regeringsbesluit ten aanzien van de militaire actie. Dit laatste is
natuurlijk met de politieke machtsvorming als motief vrij eenvoudig te verdedigen.
Voor de eerste stelling blijft de vraag, waar de grens eigenlijk ligt. De Kadt heeft
niet zeer scherp gesproken.
De volgende dag, Zaterdag1., was er een hele serie sprekers, 42, terwijl bovendien
een twintig minuten voor mij was gereserveerd. Het congres verwachtte van mij
kennelijk een woord. Ten minste de aankondiging, dat ik zou spreken, werd met een
krachtig applaus begroet. De Kadt had mij vrijwel rondweg uitgedaagd om te vertellen
hoe de vork in de steel zat. Logemann was uiterst benauwd, dat ik daarop in zou gaan
en waarschuwde mij uitdrukelijk niet zoveel te zeggen als werd gesuggereerd, omdat
ik dan zeker moeilijkheden zou krijgen met de regering. Ik voelde daar ook nog wat
anders achter, ui. dat men ook in de kring van de partijleiding voor volledige
openbaarheid nogal bevreesd is. Ik heb geprobeerd er tussendoor te zeilen, in een
uiteenzetting, die mij persoonlijk niet licht viel, geen twijfel te laten bestaan aangaande
mijn gezindheid.
Dat was betrekkelijk eenvoudig door een tekening te geven van de situatie, d.w.z.
de strijdpositie, waarin ik mij van 12 Juni af in Batavia heb bevonden. Daarna heb
ik er zeer de nadruk op gelegd, dat elke tekening van de republiek in al te roze kleuren
volstrekt onjuist is en heb daarin dan ook Buskes en De Kadt gecritiseerd. Dat neemt
echter niet weg dat, ondanks alle feilen, wij het toch met deze verschijningsvorm
hadden moeten doen en ik heb ook ronduit verklaard, dat naar mijn mening tussen
de republiek en b.v. Oost-Indonesië van gelijkwaardigheid geen sprake is. Dat betekent
niet, dat wij niet moeten proberen een federale structuur te scheppen, maar de
republiek iedere keer inwrijven, dat zij van dezelfde kracht is, heeft psychologisch
ongunstige effecten. Daartegenover ook weer de tekening van een aanbod, dat de
republiek heeft verworpen, ten
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einde het congres te laten inzien, dat mijn stelling, die ik ook heb aangeduid, dat
langs de weg der redelijkheid op zichzelf niet veel meer te bereiken was, niet
ongemotiveerd is. Dan kwam echter de keuze tussen interventie en geweld. Toen
heb ik het congres duidelijk laten voelen waarom de interventie heeft gefaald, omdat
deze niet is gekomen op de wijze, welke haar in Nederland tot een politieke
mogelijkheid zou hebben gemaakt.
Verder vond ik het ook nog van betekenis een einde te maken aan de legende, dat
de commissie-generaal zichzelf zou hebben uitgeschakeld. Ik heb duidelijk gezegd,
dat de bedoeling van de bewuste tirade in de nota van 27 Mei was om verder afglijden
en concessies openlijk voor rekening van het Nederlandse Kabinet te brengen en niet
voor die van de commissie-generaal, die daarvan eerlijk schoon genoeg had. Ik heb
er aan toegevoegd dat de regering daarop is ingegaan op een wijze, die niet
noodzakelijk zou zijn geweest; dat, ook al zou de regering openbaar bij de
onderhandelingen worden betrokken, zulks in het geheel niet meebracht, dat zij aan
de commissie-generaal haar bevoegdheden moest ontnemen op de wijze, zoals men
dat heeft gedaan. Ik heb er geen twijfel over laten bestaan, dat wij op zij zijn
geschoven en dat wij dientengevolge voor de situatie, zoals die in de maand tussen
20 Juni en 20 Juli is gegroeid, generlei directe verantwoordelijkheid droegen, zoals
ook telegrafisch aan de regering op 2 Juli is kenbaar gemaakt1.. Ik hoorde later van
Lieneke, dat deze mededeling bij allerlei mensen zeer verhelderend heeft gewerkt.
Tot slot bij de beschouwing van de toekomst, heb ik, na een felle aanval op Romme,
die naar mijn overtuiging meer bijdraagt aan de ontwikkeling van zaken dan Schouten,
mijn gedachten gewijd aan de weg, waarlangs wij er misschien uitkomen. Nodig is
te erkennen, dat wij de republiek na elke impasse telkens ontmoeten op een voor ons
lager liggend en ongunstiger vlak. Iedere keer weer ontstaan daar vergelijkbare
spanningen tussen beide partijen, die tot heden telkens tot een breuk aanleiding
hebben gegeven, breuken van toenemende hevigheid. Telkens zijn wij te laat op een
ontmoetingspunt aangekomen. Ik heb getracht het congres duidelijk te maken dat er
maar een weg is, die uit het moeras voert, dat is nl. weer een sprong verder, ten einde
nog een kans te hebben de republiek op een ander vlak te ontmoeten en dat wij anders
elkander
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waarschijnlijk voor goed vaarwel moeten zeggen. Nederland kon dit blijkbaar in het
verleden niet en haar regering heeft niet verder kunnen springen dan de stok van het
Nederlandse volk lang was. Zal deze harde les beter inzicht verschaffen? Ten aanzien
van de personeelspolitiek heb ik er uitdrukkelijk voor gewaarschuwd, dat de
vervanging van de bovenlaag wel een middel is, echter op zichzelf beslist niet
toereikend.
Ik had de indruk na afloop, vooral aan de hand van de reacties uit de zaal, dat dit
verhaal het wel had gedaan en verhelderend had gewerkt. Later werd dat nog eens
geaccentueerd, toen een spreker uit Leeuwarden mij een aantal pertinente vragen
stelde over deze interventie in de laatste dagen voor 21 Juli en er daarna een
sympathiek persoonlijk woord aan vastknoopte.
Na de lunch volgde de bespreking over de resolutie, waaraan ook al degenen
deelnamen, die daarop amendementen hadden ingediend. Dat ging eigenlijk zeer
bevredigend. Er is iets voor den draad gekomen, waarin 21 Juli noch goed- noch
afgekeurd is, maar waarin betreurd wordt dat men het militaire geweld niet heeft
weten te vermijden. Belangrijk is ook dat er een opening voor arbitrage in is gekomen,
zij het ook beperkt tot die gevallen, waarin arbitrage ‘nuttig en mogelijk’ is. Drees
heeft in het bijzonder arbitrage, als in strijd met de Nederlandse grondwet, afgewezen.
Van een Nederlands standpunt uit is het wel begrijpelijk, maar ik had er in mijn
toespraak nog eens extra de nadruk op gelegd, dat het verleden getoond heeft dat wij
het samen niet tot oplossing hebben kunnen brengen, zodat het wel buitengemeen
optimistisch is om te geloven, dat wij dat nu onder zoveel zwaarder omstandigheden
in de toekomst wel zouden kunnen.
Het resultaat van dit overleg werd op de om drie uur heropende vergadering
voorgelezen, er werd nog wat over heen en weer gepraat en om vier uur was de
resolutie aangenomen, nadat Koos Vorrink helemaal op het einde nog een
merkwaardige toespraak had gehouden, waarin hij er de nadruk op legde, dat in de
Partij van de Arbeid nog te weinig begrip leeft voor het feit, dat de overheid een
eigen taak heeft. Dat deze gedachte niet leeft is uiterst gevaarlijk, omdat ook onze
partij aan die overheid deel heeft. Het was geen regelrechte zinspeling op de
mogelijkheid van verdere militaire actie, maar hij liet de kans daarvoor toch zeer
bepaald bestaan en ik heb ook de indruk, dat het als zodanig is begrepen.
Ik ben erg nieuwsgierig naar de reacties op dit congres.
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Maandag 25 Augustus 1947
Op Maandagmorgen, 18 Augustus, was er weer ministerraad1., die wij hadden bij te
wonen. Ik moet eerlijk zeggen, dat het niet erg veel bijzonders was. Het duurde twee
uren en het telegram ZG 355 van Van Mook2., waarin hij opnieuw uitgaat van het
feit, dat men het als een fictie moet beschouwen dat de huidige republikeinse regering
als tegenpartij optreedt, was ter tafel. Aan het slot van dit telegram zegt Van Mook,
dat, tenzij er overwegingen of verwachtingen zijn over de internationale ontwikkeling,
welke hem niet bekend zijn, het voortgezette spel van de Veiligheidsraad, waar men
thans plotseling weer tot Donderdag3. de tijd blijkt te hebben, ons alleen verder in
het moeras kan helpen. ‘Ik moet thans’, zo eindigt dit telegram, ‘voor het eerst ernstig
betwijfelen of ik de toestand in passieve houding nog lang zal kunnen blijven
beheersen. Ik vernam, dat van sommigen van onze beste mensen alhier en in het veld
door hopeloosheid ingegeven ontslagaanvragen bij voortduring van deze onzekerheid
te verwachten zijn. Ik acht derhalve het ogenblik, zoals bedoeld aan het slot van mijn
ZG 3454., zeer nabij.’ Dat is dus een vrij duidelijke bedreiging, waarvoor op dat
moment de ministerraad echter niet uit de weg ging. Ik heb betrekkelijk weinig
gezegd en er alleen op gewezen dat het wenselijk is om in het aangezicht van de
Djocja-psychose, welke in Batavia heerst, de zakelijke overwegingen uiterst scherp
te laten gelden. Er kwam op deze vergadering geen grote druk om ogenblikkelijk
een besluit te forceren, dat tegen de Veiligheidsraad zou ingaan.
's Middags om half vier zou de ministerraad zonder ons verder vergaderen. Naar
ik later hoorde, schijnt het toen aanmerkelijk warmer te zijn toegegaan en was er van
K.V.P.-zijde, met Beel aan het hoofd, weer uiterst sterke druk. Tussen die twee
vergaderingen in hadden de K.V.P.-ministers nog onderling beraadgehouden. Het is
een merkwaardige situatie: beide partijen beroepen zich op hun verantwoordelijkheid.
De K.V.P. meent zonder handelen de verantwoordelijkheid voor de huidige gang
van zaken niet te kunnen
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Vergadering van de ministerraad, gehouden op maandag 18 augustus 1947, des morgens te
9.30 uur, Plein 2 b.
17 augustus 1947 ZG 355.
21 augustus 1947. In de middagzitting van 18 augustus 1947 kwam de Veiligheidsraad op
dit besluit terug en werd de Indonesische kwestie reeds op de agenda van 19 augustus
geplaatst.
Zie p. 823, noot 1.
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dragen en de P.v.d.A. evenmin voor het handelen, dat de K.V.P. als uitweg ziet.
Drees heeft er in deze vergadering van de ministerraad ook nog eens ernstig op
gewezen, dat hij niet gelooft aan de optimistische verwachtingen, die men van een
bezetting van Djocja koestert. Gezien het feit, dat de internationale reactie daarop
uitermate scherp zal wezen en men in New York geneigd zal zijn de republiek extra
op de been te houden, geloof ik dat inderdaad evenmin. Toen ik vroeger wees op de
noodzakelijkheid om door te zetten, geschiedde dat in een heel andere situatie en
zonder invloed van de internationale wereld ten bate van de republiek op de wijze,
zoals thans tot uitdrukking komt.
Gezien het dreigen van een Kabinetscrisis, naar aanleiding van de vergadering van
de ministerraad van Maandagmiddag, werd er tegen Woensdagavond, 20 Augustus,
een vergadering van het partijbestuur en van de ministers van de P.v.d.A.
bijeengeroepen. In deze vergadering kwam na een uiteenzetting van Drees vrij spoedig
een verklaring van Lieftinck. Zijn positie in het Kabinet is een uiterst belangrijke,
omdat uit zijn houding in de ministerraad van Maandagmiddag, en waarschijnlijk
ook reeds eerder, Beel zou kunnen afleiden dat hij min of meer op het standpunt van
de K.V.P. zou staan. Nu bleek uit deze verklaring echter al dat Lieftinck er in ieder
geval niet voor voelde om een beslissing inzake de bezetting van Djocja te nemen
voor en aleer de huidige procedure, die in de Veiligheidsraad aan de gang is, ten
einde zou zijn, d.w.z. alvorens er een beslissing is genomen over de vele
amendementen en resoluties, die er thans aanhangig zijn. Dat was op zichzelf al een
geruststelling, want daarmee is het directe gevaar voor een crisis nog in deze week
bezworen.
Hij bleef er echter wel de nadruk op leggen, dat, indien deze procedure geen
bevredigend resultaat oplevert, onze verantwoordelijkheid ons tot eigen daden moet
voeren, waarbij.hij de uitslag van dit handelen toch bepaald secundair stelde. Een
eigenaardig beroep op de rechtvaardigheid van onze zaak en een zeker vertrouwen,
dat op die grond de uitslag moest worden afgewacht, bezorgde mij een griezelig
gevoel. Dit is eigenlijk de houding van de man, die een weg volgt, overtuigd dat deze
in beginsel goed is, doch waarbij hij een rivier moet doorwaden en er zich geen
rekenschap van geeft hoe diep die eigenlijk is, ja misschien zelfs, indien hij weet
daarin te kunnen verdrinken, toch meent rechtuit te moeten blijven gaan, in
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plaats van om te zien naar een doorwaadbare plek of eventuele hulpmiddelen te
gebruiken.
Ik heb daar persoonlijk tegenover gesteld, dat, zoals hij de verantwoordelijkheid
van Nederland stelt, ik deze eveneens kan aanvaarden, doch dat het verschil begint
bij de consequenties daaruit voor ons practisch handelen. De verantwoordelijkheid
van Nederland, zowel voor Nederland als voor Indonesië, is die voor het algemeen
welzijn van beide volkeren. Het gaat er thans om door welke middelen dit het best
gediend is. Deze eigen verantwoordelijkheid behoeft nog geenszins in te sluiten, dat
wij met een zeker afwerend gebaar de rest van de wereld buiten onze zaak trachten
te houden en iedere hulp als een vernedering beschouwen. Het is telkens weer mijn
oude verhaal: wij hebben het samen niet afgekund en, onder de veel moeilijker
omstandigheden van vandaag, zullen wij hulp van derden niet kunnen ontberen.
Gelukkig kwam er ook van andere, Christelijke zijde bestrijding van het standpunt
van Lieftinck, nl. van Kleijwegt het duidelijkst en ook van Van Walsum, terwijl
Scheps eigenlijk dichter bij Lieftinck leek te staan. Zo leek het echter alleen. Want
aan de andere kant aanvaardde ook hij mijn betoog, dat men, ook bij volledige
erkenning van onze verantwoordelijkheid, zakelijk heeft na te gaan welk effect ons
handelen op het welzijn van beide volkeren heeft.
Nadat Logemann daarnaar had gevraagd, deed aan het einde van de vergadering
Jonkman een geslaagde poging om ons duidelijk te maken langs welke lijn de K.V.P.
eigenlijk denkt. Hij wees daarbij o.a. ook op de psychologische omstandigheid, dat,
behalve hijzelf, het hele Kabinet van Indië eigenlijk niet veel af weet en de leden er
vrijwel geen persoonlijke ervaring van hebben. Indien dan alle adviseurs en de
landvoogd zich unaniem laten horen, zoals thans het geval is, dan is het geen wonder
dat deze mensen, die sterk op zulke adviezen zijn aangewezen, geneigd zijn om die
te volgen, vooral indien men daarbij dan nog bedenkt dat de richting er van ook
tegemoet komt aan hun opvattingen omtrent het wezen van het gezag en van de
gezagsuitoefening. Bij ons ligt dat laatste gemiddeld enigszins anders en daarom zijn
wij eerder geneigd naar het effect van ons handelen te kijken.
De daaropvolgende dag, dus Donderdag 21 Augustus, 's middags om vier uur was
er een fractievergadering, die enigszins een doublure was. Op die vergadering werd
ook het standpunt van Lief-
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tinck nog eens uitvoerig besproken en achteraf geloof ik eigenlijk dat het in deze
vergadering is geweest, dat Van Walsum en Scheps hun standpunt hieromtrent hebben
kenbaar gemaakt, in plaats van in de P.B.-vergadering, zoals ik boven vermeldde.
Intussen had 's morgens Van der Goes van Naters nog een gesprek met Lieftinck
gehad en daaruit bleek wel, dat de zaak toch niet zo gevaarlijk lag. Verder had hij
ook met Romme gesproken en ook diens standpunt was minder dreigend dan tevoren.
Volgens Van der Goes zou hij gezegd hebben, dat hij bereid was om te wachten, ook
wel tot Dinsdag1., maar als de heren in Lake Success eerst eens drie weken met
vacantie zouden gaan, dan zou hij zijn standpunt toch nader willen overwegen. Nu,
dat laatste is al veel meer dan wij hadden verwacht. Het ziet er dus niet naar uit, dat
het in dit weekeinde tot een crisis zal komen, tenzij men op Vrijdagavond, 22
Augustus, in Lake Success tot een voor ons volstrekt onaanvaardbare beslissing
mocht besluiten.
In de vergadering deelden Logemann en Vorrink mede, dat zij beiden in deze
dagen gesprekken hadden gehad met vooraanstaande figuren van de Amerikaanse
ambassade, die min of meer verontrust kwamen vragen naar het standpunt van de
Partij ten aanzien van de lopende geruchten over een Kabinetscrisis. Koos heeft dit
niet tegengesproken en inderdaad gezegd, dat het standpunt van de K.V.P. was om
naar Djocja op te rukken, tegen de Veiligheidsraad in. De ene man was daarover zeer
onthutst en meende dat dit eigenlijk een vorm van zelfmoord was. De andere
Amerikaan opperde tegenover Logemann de gedachte of het misschien wat helpen
zou, indien Amerika een paar oorlogsschepen naar de Indische wateren zou sturen.
Dat leek ons een vrij dwaze gedachte, vooreerst omdat er weinig kans op was dat de
republikeinen deze schepen zouden zien en verder omdat zij dit vlagvertoon zeker
niet zouden interpreteren als tegen hen gericht. Belangrijker was het advies, dat Koos
gaf aan zijn relatie, die vroeg wat er aan te doen was om dit te verhoeden, nl. te
zorgen, dat de Nederlandse regering zo duidelijk mogelijk het standpunt van het
State Department zou vernemen.
Nu stond Zaterdagavond in de bladen, dat de Amerikaanse ambassadeur onze
minister van buitenlandse zaken heeft bezocht en hem namens zijn regering zou
hebben geadviseerd om niet overijld over te gaan tot een hervatting van de politionele
actie. Zo

1.

26 augustus 1947.
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stond het in de krant, maar ik heb het vermoeden dat er nog wel wat meer bij gezegd
zal zijn, ten minste er was van Van Kleffens een telegram, waarin hij de regering er
uit drukkelijk op wees, dat men bij hervatting van deze actie, hetzij vóór de beslissing
van Vrijdag, hetzij er na, dient te rekenen met uiterst felle reacties van de kant van
de Veiligheidsraad. Dit alles wijst in dezelfde richting.

Dinsdag 26 Augustus 1947
Op de fractievergadering van 21 Augustus werd verder afgesproken, dat, indien de
vergadering van de Veiligheidsraad op 22 Augustus tot resultaten mocht leiden en
er Zaterdagmorgen ministerraad was, de fractie Maandagmorgen opnieuw bijeen
zou komen. Ik neem intussen aan dat dit niet is gebeurd, nu de stemming pas op
Maandag 25 Augustus heeft plaats gevonden en de discussie vanavond nog wordt
voortgezet. Zo van een afstand bezien, lijkt het er op dat de politieke spanning
enigszins is geluwd. Nu Romme bereid was om te wachten en aan de andere kant de
P.v.d.A. niet heeft gesteld, dat zij onder geen enkele omstandigheid verder van
militaire middelen gebruik wil maken, is er minder aanleiding voor versterking van
de nerveuze spanning van de vorige week. Bovendien is de uitslag van de stemming
in de Veiligheidsraad van gisteravond voor ons nogal gunstig. Het Australisch-Chinese
compromis werd met zeven stemmen voor1. en vier onthoudingen2. aangenomen.
Ontdaan van alle franje betekent dit, dat de landen, die beroepsconsuls in Batavia
hebben, worden uitgenodigd door deze een rapport te laten samenstellen en hiervan
een afschrift aan de Veiligheidsraad te doen toekomen. In de tweede plaats is het
Amerikaanse voorstel met acht stemmen voor3. en drie onthoudingen4. aangenomen,
waarin de Veiligheidsraad haar goede diensten aanbiedt, door middel van een
commissie van drie leden uit de Raad, waarvan de republiek en Nederland er ieder
een aanwijzen en deze tezamen de derde. De samenstelling van deze commissie en
haar werkzaamheid zal alleen tot stand komen, indien partijen zulks verzoeken.

1.
2.
3.
4.

Australië, België, Brazilië, China, Frankrijk, Syrië en de Verenigde Staten.
Columbia, Polen, de Sowjet-Unie en het Verenigde Koninkrijk.
Australië, België, Brazilië, China, Columbia, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten.
Polen, de Sowjet-Unie en Syrië.
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Een verder strekkend Russisch amendement op de Australisch-Chinese resolutie
werd door een Frans veto getroffen. De stemming in de Veiligheidsraad is tegenover
Nederland kennelijk wat gunstiger geworden. Ik vind dat de republiek en ook Sjahrir
in New York niet al te handig manoeuvreren en bezig zijn hun crediet te verspelen.
Gisteren wraakte Sjahrir de onpartijdigheid van de consuls in Batavia en het feit, dat
hij daaronder ook de Amerikaanse en Engelse consuls moet begrijpen, zal in deze
landen geen prettige indruk hebben gemaakt.
De N.R.C. van vanavond heeft dan ook een hoofdartikel onder de titel ‘Gunstig
en ongunstig’. De aanvaarding van de beide resoluties wordt als een teken voor een
lichte verbetering van de stemming tegenover ons beschouwd. Deze resoluties maken
het gemakkelijker om ons naar de regels van het volkenrecht, zoals dit thans geldt,
te gedragen, zegt de N.R.C. Dit is natuurlijk een rechtsopvatting, die alleen te
verdedigen is, indien men er van uitgaat, dat de uitspraken van de Veiligheidsraad
het volkenrecht eigenlijk frustreren, in plaats van daarop te zijn gebaseerd. Nu kan
men gelukkig ook zeggen, dat het met de beide aangenomen resoluties, wat dit betreft,
ook niet al te slecht is gesteld.
Ik ben benieuwd wat deze resoluties politiek in Nederland zullen uitwerken. De
Protestants-Christelijke oppositie zal zich wel vierkant verzetten tegen een verder
uitstel van voortgezette militaire actie. Voor de K.V.P. wordt het op het ogenblik
wel buitengemeen moeilijk. Ik geloof dan ook, dat op dit ogenblik de kans op een
Kabinetscrisis nog even groot is als de vorige week. Ik ben alleen uiterst nieuwsgierig
naar de telegrammen uit Batavia, die ik morgen zal vinden. Van Mook heeft zich
van te voren uiterst ongunstig uitgelaten over de Chinese resolutie en op dat thema
zal hij zonder twijfel doorborduren. Het effect van deinternationalebemoeienisis, dat
deze republiek kan blijven bestaan. Daartegenover stelt Van Mook en, in navolging
van hem heeft ook Van Kleffens in de Veiligheidsraad uitgesproken, zij het op een
m.i. te scherpe wijze, dat de verschijningsvorm van de republiek in concreto niet
reëel meer is1.. Uit de krant

1.

Van Kleffens had op 31 juli 1947 in de Veiligheidsraad gezegd dat de regering de Republiek
had bewezen geen gezag in haar gebied te kunnen uitoefenen; er heerste anarchie, chaos en
rechteloosheid: tuchteloze troepen en gewapende benden terroriseerden de bevolking;
Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (januari 1946-september 1947), p.
24.
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citeer ik de uitspraak van Van Kleffens: ‘De republikeinse regering kan niet au sérieux
genomen worden’. Mijn indruk is, dat dat allemaal waar moge zijn, maar dat wij
toch veroordeeld worden om het met de heren te doen.
Het artikel in de N.R.C. van vanavond ademt weer een andere geest dan dat van
verleden week1.. Ook de N.R.C. was toen nogal op hol in de richting van Djocja. Dat
gaf mij aanleiding om verleden week Donderdagmorgen een gesprek aan te vragen
met Tijmstra en Rooij. Nu was Rooij met vacantie en in zijn plaats kwam de
plaatsvervangend hoofdredacteur, Mr. Stempels, met Tijmstra mee. Dat werd een
gesprek van twee en een half uur, waarin ik aan deze heren zeer uitvoerig mijn
standpunt heb uiteengezet en ook vrij veel van de geschiedenis heb verteld. Ik deed
dit met hen reeds vroeger2. en heb er nooit slechte ervaringen mee opgedaan, zodat
ik dat ook nu maar weer heb gewaagd. De conclusie was, dat wij het, voor het geval
de Veiligheidsraad niet al te ongelukkige beslissingen neemt, met elkaar eens waren
dat wij ons daaraan moeten houden. Voor het geval echter Rusland ieder voor ons
draaglijk besluit met een veto treft, zou het aantasten van de republiek ook voor de
N.R.C. toch wel onvermijdelijk gaan worden en kwamen wij gezamenlijk niet tot
een andere verstandige oplossing. Gelukkig lijkt het er nu op dat deze impasse ons,
althans voorlopig, bespaard blijft. Als bijzonderheid van dit gesprek kan nog vermeld
worden, dat, toen ik het artikel in de N.R.C. van 19 Juni3. aanhaalde als bewijs van
mijn werkelijke instelling tegenover de militaire actie en ik mijn vermoeden losliet
over de wijze, waarop zij dat hadden verkregen, nl. door middel van informaties van
den heer Quispel, tweede man van de R.V.D., mij uit de reactie van Tijmstra
ogenblikkelijk bleek, dat ik midden in de roos had getroffen. Dan staat dus ook de
herkomst van deze informatie, nl. de heer Ozinga, practisch wel vast. Trouwens,
sprekende over deze man, sloot Tijmstra zich bij mijn zeer scherpe en ongunstige
beoordeling omtrent deze figuur aan.
Na de fractievergadering, waarin Vos met de gedachte kwam een paar positieve
punten op te stellen, die onze ministers in het Kabinet zouden kunnen hanteren, vond
ik het toch Vrijdagmorgen nood-

1.
2.
3.

Het hoofdartikel van 12 augustus 1947 onder de titel: ‘Eenheid in verantwoordelijkheid’.
Zie p. 587-588.
Zie p. 680, noot 1; 734-725.
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zakelijk daarover nog eens nader overleg te plegen. Dit had ten gevolge, dat
Vrijdagavond bij Koos Vorrink Vos, Logemann en ik samenkwamen en de situatie
nog eens grondig bekeken. Het belangrijkste was dat Koos 's morgens een gesprek
met Lieftinck had gehad, waaruit hem was gebleken dat Lieftinck met het eigenaardige
idee in zijn hoofd rondloopt, dat hij om der wille van het financieel programma, dat
hij bezig was uit te voeren, de regering niet mocht verlaten, indien Beel bereid was
dit programma te aanvaarden. Koos heeft hem toen aan het verstand gebracht, dat
zijn redenering juist moge zijn dat onderbreking catastrophaal zou wezen en bij
ombuiging van zijn politiek deze later inderdaad niet meer zou kunnen worden
hersteld, maar dat het even juist is, dat, indien hij in een dergelijk Kabinet plaats zou
nemen als enige man van onze Partij, er practisch geen schijn van kans is dat men
hem de mogelijkheid zal geven om zijn programma politiek inderdaad tot uitvoering
te brengen. Dan is het resultaat, dat zowel zijn programma als zijn politieke
persoonlijkheid naar de maan is. Dit betoog had op hem zeer grote indruk gemaakt
en hij moest de juistheid hiervan erkennen. Het slot van deze discussie is geweest,
dat Lieftinck practisch op het ogenblik wel veilig staat en dat de afstand tussen zijn
standpunt en het onze zeer gering is geworden. Intussen zal ook hij zich nu met deze
loop van zaken in de Veiligheidsraad belangrijk prettiger voelen. Belangrijk was
echter, dat hij Beel al had laten weten, dat deze niet meer op hem kon rekenen.
In verband met de situatie in het Kabinet, die door de veranderde houding van
Lieftinck voor ons veel gunstiger is geworden, heb ik Mansholt nog eens gevraagd
of hij met Drees overleg had gepleegd over het effect van zijn voorgenomen reis
naar Genève. Dat bleek niet het geval te zijn. Ik heb hem toen bezworen er in ieder
geval voor te zorgen niet op het appel te mankeren, want dat zou voor de hele zaak
van doorslaggevende betekenis kunnen zijn. Nu staat het in de ministerraad 6-6 en
gebeurt er bij een herstemming niets, omdat volgens reglement van de ministerraad
een voorstel dan als verworpen wordt beschouwd. Beel heeft in dat geval geen andere
mogelijkheid dan om, op grond van diepgaande verschillen, het ontslag van het hele
Kabinet aan te bieden. Dan komt er een formele Kabinetscrisis en eer Beel hieraan
begint, met het risico, dat er een andere formateur wordt aangewezen, zal hij zich
nog wel eens twee keer bedenken. Mansholt heeft mij beloofd er voor te zorgen op
het appel te zijn, zo gauw er zulke beslissingen zullen vallen.
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Donderdag 28 Augustus 1947,11.15 uur
Gisteren bij de Tsjechische gezant Dr. Erban geluncht in gezelschap van Dr. Van
Blankenstein. De laatste vertelde mij dat er geleurd wordt met een telegram van mij,
waarin ik z.g. propaganda zou maken voor de uitroeiing van Djocja. Het blijkt, dat
de term ‘pesthaard’, die ik in CG 1921. heb gebruikt, in zekere kringen populair is
geworden. Dat echter CG 192 sub quinto door allerlei lieden geïsoleerd van de rest
wordt gebruikt en niet wordt verstaan als waarschuwing tegen de opvatting, dat men
met de beperkte actie zou kunnen volstaan en dat ik daarom bezwaar heb tegen de
uitdrukking ‘politionele actie’, wordt er maar liever niet bij verteld. Nu dit telegram
toch circuleert, was er van mijn kant weinig bezwaar tegen om hem de werkelijke
tekst van dit telegram mee te delen.
Ten aanzien van het uitblijven van de interventie2., had Van Blankenstein een veel
eenvoudiger verklaring, nl. dat het eenvoudig nalatigheid aan Britse kant zou zijn
geweest: de gewone slaperigheid. Dat wil er bij mij echter in het geheel niet in.
Daarna kwam Koos Vorrink op de Eerste Kamer met een afschrift voor mij van
een brief van Piet Schmidt3.. Deze doet daarin in de eerste plaats verslag van zijn
indrukken van de behandeling in de Veiligheidsraad, waarin hij nogal critiek heeft
op het al te felle standpunt van Van Kleffens. Hij zegt dat de speech van Sjahrir, nl.
de eerste4., algemeen een uitstekende indruk maakte, ook al zaten er aanvechtbare
punten in. Zijn kracht was, dat hij ondanks de scherpte, waarmee hij sommige dingen
stelde, toch een zekere tempering in zijn betoog legde, die hem nog meer sympathie
bezorgde dan hij reeds a priori bezat. Het antwoord van Van Kleffens de volgende
dag5. was hard en scherp en opnieuw voor een groot deel op juridische bezwaren
gegrond. Het noodlottige in deze speech was, volgens Piet Schmidt, de vijandige,
onverzoenlijke toon. Van Kleffens had al deze dingen kunnen zeggen en hard kunnen
zeggen,

1.
2.
3.
4.

5.

Zie p. 770-771.
Zie p. 773-774. 777.
Copie van een brief dd. 16 augustus 1947, gericht aan jhr. mr. M. van der Goes van Naters.
Uitgeproken op 14 augustus 1947; zie Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties (januari 1946 - september 1947); Staatsdrukkerij - en uitgeversbedrijf, oktober 1947,
p. 42 en 90-96.
Ibidem, p. 43-46 en 97-103.
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indien hij slechts geëindigd zou zijn met een duidelijke uitspraak omtrent mogelijke
verzoening, waardoor de mogelijkheid van toenadering open zou zijn gebleven. Geen
enkele aanduiding van spijtigheid over deze gang van zaken viel evenwel in zijn
speech te bespeuren.
Verder schreef Piet Schmidt in vijf punten uitvoerig over een onderhoud van drie
uur, dat hij met Sjahrir c.s. had gehad. Inhet eerste punt van zijn samenvatting geeft
hij het wantrouwen van Sjahrir tegen Van Mook en Spoor weer. Salim drukte het
verschil tussen Van Mook en mij uit als tussen een hoog ambtenaar en iemand, die
politieke verantwoordelijkheid draagt. Ook uit dit gesprek is duidelijk gebleken dat
de republiek haar vertrouwen in de commissie-generaal, Van Poll daarbij zeker
inbegrepen, niet heeft verloren. Met betrekking tot Linggadjati zei Sjahrir, dat dit
voor hem de beste oplossing voor het Indonesische volk was. Hij geloofde dat ook
nu nog, maar voegde er aan toe dat de mogelijkheid om tot die basis terug te keren
veel geringer was geworden. Hij kwam ook weer op het punt van de troepenzendingen
en beweerde, dat, indien er 5 000 man zou zijn teruggekeerd in plaats van bijgekomen,
dit zijn positie tegenover zijn mensen tot een volstrekt andere zou hebben gemaakt.
Verder heeft Piet Schmidt Sjahrir trachten te overtuigen van de noodzakelijkheid
voor de P.v.d.A. om, zelfs bij het uitbreken van het conflict, in de regering te zijn
gebleven, omdat er anders een conservatieve groepering zou zijn ontstaan, waarbij
de actie geleidelijk in een koloniale oorlog zou zijn overgegaan. Internationaal zou
er in dat geval weinig directe hulp voor Indonesië mogelijk zijn geweest. Noch de
Sovjet-Unie, noch Australië, noch India, dat zelf diep in de moeilijkheden zit, noch
Engeland of Frankrijk, die beiden op koloniaal gebied nog heel wat te verliezen
hebben, zouden in dat geval hulp aan Indonesië kunnen of willen verlenen. Blijft
alleen de Ver. Staten, maar de tendens op het huidige State department is in
toenemende mate conservatief en het is in geen geval aan te nemen, dat de
Amerikaanse regering de Indonesische politiek gewapenderhand zal steunen in een
conflict met Nederland. Nu geloof ik toch, dat Piet hier bij zijn beschouwingen
mogelijke verdere actie van de Veiligheidsraad te zeer buiten beschouwing laat en
ook het effect van een boycot onderschat. Bovendien zal een conservatief bewind in
Nederland bij een voortgezette actie ogenblikkelijk de Nederlandse arbeiders in het
geweer roepen. Toch was Sjahrir het volgens
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Piet met deze beschrijving wel eens, die tot teneur had dat wij toch weer met elkander
moeten trachten tot een accoord te komen.
Over de manier, waarop dat zou moeten gebeuren, had ik daarna met Koos Vorrink
een gesprek. Hij bleek aanvankelijk over te hellen naar een delegatie, die zou bestaan
uit een mengsel van commissie-generaal en diplomatieke vertegenwoordigers. Ik
heb hem zachtkens aangeduid, dat ik in dat opzicht niet tot elke positie bereid was.
Toen ik er op wees, dat ik de laatste maand in een situatie had verkeerd, waarbij ik
geen invloed meer had op de gang van zaken1., kwam hij met het waarschijnlijk
klinkende verwijt, dat het in de periode daarvoor, toen deze invloed wel bestond,
toch was uitgedraaid op deze situatie. Het was mij dus kennelijk ook niet gelukt dat
te voorkomen en ik zou de mislukking dus zelf mede hebben ingeleid. Verder proefde
hij er blijkbaar een neiging in om onafhankelijk van de regering te opereren. Dat is
natuurlijk het gewone verwijt, dat mij achter mijn rug om geregeld wordt gemaakt.
Ik heb hem toen duidelijk laten voelen, dat ik de moeilijkheid in de situatie in Amerika
zie in het verschil tussen van Kleffens en mij. Indien er wezenlijk moet worden
onderhandeld met de republiek, dan heb ik het vermoeden, dat, indien men aan Van
Kleffens de leiding daarvan zou opdragen, deze zou verlopen in dezelfde stijl als
waarin hij in de laatste dagen in Lake Success heeft geopereerd. Misschien een
bruikbare stijl bij een zakelijke onderhandeling, maar naar mijn stellige overtuiging
in dit politiek probleem, waarvan de vertrouwenscrisis de grondslag is, volstrekt
onbruikbaar om het vertrouwen te herwinnen. Trouwens, ik heb hem later in dit
gesprek gezegd, dat ik er niets van geloof dat het nuttig zou zijn deze
onderhandelingen te beginnen of te voeren in Amerika. Men zal ter plaatse moeten
zijn, ook om de internationale commissies aan de hand van feiten behoorlijk te kunnen
voorlichten. Dit is een wezenlijk belang voor Nederland. Hoe dichter men de
onderhandelingen voert in de buurt van de concrete republiek, die faalt, en hoe verder
af van het internationale centrum, waar het idee ‘Republiek’ ten troon is verheven,
des te beter voor Nederland.
Ik heb hem echter wel duidelijk gezegd, dat ik de grootste moeilijkheden voorzie
in de huidige situatie in Batavia. In de sfeer, zoals die daar thans bestaat, zie ik geen
mogelijkheid meer voor mijzelf om daar nuttig werkzaam te zijn, tenzij door de
regering be-

1.

Zie p. 653-654.
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kleed met voldoende gezag. De oude constructie, zoals Van Mook die zelf heeft
voorgesteld1., lijkt mij in dit opzicht hanteerbaar. Zou men daarbij dan aan het
verlangen van Van Mook tegemoet komen en hem eens een maand of vier met verlof
sturen, dan zou dat aan de hele zaak misschien ook ten goede komen.
Intussen twijfel ik zelf in de laatste dagen ernstig aan de mogelijkheid voor mij
om nog naar Batavia terug te keren. Mijn gezondheid, d.w.z. mijn hart, is er in dit
jaar niet op vooruit gegaan en ik zou in dit opzicht voor een vrij moeilijke beslissing
staan.
Gisteren heeft de ministerraad 's morgens, achter op de middag en daarna 's avonds
weer, vergaderd. Nadat Koos Vorrink mij gisteren om zeven uur aan de telefoon zei,
dat het er niet prettig uitzag, omdat Beel nog in twijfel verkeerde en dus de toestand
onzeker was, belde ik vanmorgen Lieftinck op, die mij zei dat alles doodrustig was
en dat er besloten was volgens de lijnen van de Veiligheidsraad te opereren. Wel
was hij upset over een verklaring, die Koos Vorrink gisteren had afgegeven, naar
aanleiding van de beslissingen van de Veiligheidsraad, die naar zijn mening veel te
positief was in de afwijzing van verdere militaire actie, een verklaring, die hij
waarschijnlijk heeft gegeven als antwoord op een opmerking van een zegsman van
de R.V.D. in Batavia, dat men nu aan het centrum van verzet maar een einde moest
maken. Als ik het goed heb begrepen, heeft deze man, dus waarschijnlijk Teunis of
Ozinga zelf, dit in nog wat scherper termen gezegd. Het is natuurlijk juist, dat,
wanneer Koos het omgekeerde zegt, dit de K.V.P. prikkelt. Overigens moet men er
altijd mee rekenen, dat het partijbestuur ook nog een partij achter zich heeft, die men
zo goed mogelijk moet leiden. Nadat er nu al een paar keer duidelijk is gesteld in
een officiële mededeling van het partijbestuur, dat de mogelijkheid tot verdere actie
niet uitgesloten wordt geacht, is het helemaal niet zo gek, wanneer als tegengif de
partijvoorzitter ook eens een andere stem laat horen.2.

Vrijdag 29 Augustus 1947, 8 uur
Gisteravond met de club van vier bij Koos Vorrink verslag gekregen van Hein Vos
van de ministerraad van Donderdag. In de ochtendzitting nogal deining, of liever
gezegd een vrij onvruchtbare ver-
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gadering, omdat eerst Jonkman en daarna Lieftinck zeer langdradige uiteenzettingen
hielden, die blijkbaar geen van tweeën veel hout sneden. 's Middags had Beel de
zaak goed geprepareerd en in de avondvergadering kwamen de verschillende punten
achtereenvolgens aan de orde. In de eerste plaats is besloten om inderdaad te opereren
langs de lijn, die de Veiligheidsraad heeft uitgezet. Nederland zal België aanwijzen
en men hoopt dan dat, als de republiek Australië zal hebben aangewezen, deze beide
landen de Verenigde Staten als derde land zullen nemen. Daarop bestaat een vrij
behoorlijke kans. Verder was het belangrijkste, dat men Van Mook uitnodigt om
naar Nederland te komen. Overigens is Beel nu weer waarnemend minister van
overzeese gebiedsdelen, omdat Jonkman voor de tweede keer ernstig ziek is, zodat
men met zijn vervanging zal moeten rekenen. Beel stelt zich nu voor dat hij
binnenlandse zaken zal afstaan aan Matser, de burgemeester van Arnhem, om
waarschijnlijk in de toekomst mee op overzeese gebiedsdelen te blijven zitten.
Indertijd in Batavia, toen het er om ging om Romme op overzeese gebiedsdelen
buiten de deur te houden, heb ik hem dit plan in die geest aanbevolen, dat ik meende,
dat hij voor Romme niet uit de weg behoefde te gaan1.. Bij de situatie, zoals die thans
is ontstaan, d.w.z. na 20 Juli, denk ik daar anders over. Wij moeten nu overzeese
gebiedsdelen voor de Partij van de Arbeid behouden en daarvoor een figuur kiezen,
die in de partij beter is gequalificeerd dan met Jonkman het geval is.

Zaterdag 13 September 1947
Door een langere rustpauze tussen het dicteren verandert dit verslag enigszins van
karakter en worden het veel meer dan vroeger indrukken achteraf.
Het spreekt vanzelf, dat de afgelopen veertien dagen vooral zijn beheerst door het
bezoek van Van Mook. Op Dinsdag, 2 September, kwam hij op Schiphol aan,
waarvoor hij op Vrijdag 29 Augustus de uitnodiging van de regering had ontvangen.
Hij was vergezeld van Abdulkadir en Ozinga. Het was duidelijk, dat hij bij aankomst
in een uitstekend humeur was en niet de indruk maakte van de man, die op het matje
was geroepen. Ik kreeg meer het idee, dat hij het gevoel had toch in laatste instantie
het slagveld te beheersen. Tegen-
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over de pers was hij bepaald geestig en zeer correct. Ik had het gevoel, dat deze
ontmoeting op de pers een goede indruk maakte.
Woensdag zijn de eerste conferenties geweest tussen Van Mook en van het Kabinet
alleen, naar ik meen Beel, Drees, Van Boetzelaer en Van Royen. Veel resultaat heb
ik daarvan niet gehoord.
Diezelfde Woensdag had ik 's middags na afloop van de bovengenoemde
conferentie een gesprek van ruim een uur met Van Royen. Ik vond hem in
voortreffelijke conditie en gaf hem het afschrift mee van een lange brief van negen
kantjes, die ik tevoren aan hem had geschreven1., doch die hem niet meer had bereikt.
Ik vertelde hem de hoofdinhoud daarvan en iets over de strijd in de maanden Juni
en Juli in Batavia gevoerd. Hij bracht mij opnieuw onder de indruk van de
onontkoombaarheid van het samenwerken met de internationale machten, hoe
onaangenaam dit in sommige opzichten ook was. In aansluiting daaraan vertelde ik
hem van onze plannen in April om Amerika zo sterk mogelijk voor dit geval te
interesseren2.. Ik kwam er nogmaals toe om ook tegenover hem uitdrukking te geven
aan mijn gedachte, dat Nederland in de buitenlandse politiek ten slotte toch aan de
Angelsaksische kant staat en dat wij, door een gezicht te trekken alsof dit niet zo is,
de mogelijkheid om de voordelen van deze keuze te incasseren iedere keer weer
missen. Er vloeide ten aanzien van het Indonesische vraagstuk de gedachtengang uit
voort, dat het noodzakelijk zou zijn om Van Mook naar Amerika te sturen en hem
aan de Amerikaanse regering te laten zeggen, dat wij de keuze hebben tussen het op
twee manieren verwekken van een chaos, nl. abandonneren van Java en Sumatra,
met levensgevaar voor tienduizenden en de volstrekte zekerheid van een economische
chaos, die millioenen Indonesiërs de hongerdood zal brengen, of de internationale
chaos, doordat Nederland eerst de resoluties van de Veiligheidsraad frustreert en
daarna tracht de republiek militair neer te slaan. De daarop volgende sancties zal
Nederland niet kunnen weerstaan en dezelfde chaos zal het einde zijn. Indien Amerika
een van deze wegen wenst, dan behoeven zij geen vinger uit te steken. Acht Amerika
echter om politieke redenen een dergelijke chaos ongewenst, dan zal het noodzakelijk
zijn dat aan Nederland hulp wordt geboden en wel op twee wijzen, nl. in de eerste
plaats, doordat Amerika bereid is als derde in de driemogendheden-commissie,
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ingevolge de Amerikaanse resolutie in de Veiligheidsraad, op te treden, en in de
tweede plaats, dat men ons door financiële hulp in staat stelt meer geduld uit te
oefenen dan de vorige maal het geval was.
Van Royen was zeer verheugd dat ik met deze kijk kwam, want het was geheel in
overeenstemming met zijn eigen gedachten. Ook hij toch deelde het standpunt dat
het zeer onwaarschijnlijk is, dat Nederland er nog zonder internationale hulp, dus
alleen met de republiek samen, uit kan komen.
Donderdag 4 September 1947, was er ministerraad1., waarvoor ook de
commissie-generaal was uitgenodigd, evenals Van Royen. Van Mook begon daarin
met een lange uiteenzetting over de ontwikkeling van de toestand tijdens de laatste
maanden, die de strekking had aan te tonen dat de non-coöperatieve elementen aan
invloed hadden gewonnen. Mijn indruk achteraf is, dat hij daarvan de meeste schuld
aan de republiek gaf, hoewel hij toch ook wel de weifelende houding van Nederland
in deze beschouwing betrok. Het was verder wel duidelijk, dat het betoog van Van
Royen van de vorige dag al enige indruk op hem had gemaakt en hij met zijn conclusie
inzake de vernietiging van Djocja heel wat minder positief was dan in de telegrammen.
Toch was dat in eerste termijn nog noodzakelijk, meende hij.
Na hem kwam Van Royen aan het woord, die een uiterst strak en sterk betoog
hield over de behandeling in de Veiligheidsraad en er de nadruk op legde, dat de
stemming daar tegenover ons later beter was geworden dan aanvankelijk het geval
was geweest. Dat kwam voor een gedeelte, omdat men toch het gevoel had gekregen
dat Nederland b.v. inzake het niet-toelaten van Oost-Indonesië eigenlijk onfatsoenlijk
was behandeld. Ook het niet-verlenen van het woord aan Van Kleffens onmiddellijk
na de rede van Sjahrir2. vond men achteraf blijkbaar toch te bar. Vandaar, dat men
later probeerde het weer een beetje goed te maken. Verder heeft ook het niet al te
handig manoeuvreren van de Russen een stuk in ons voordeel gewerkt. Helaas
kwamen de mérites van de zaak zelve pas in de derde plaats als argument voor de
enigszins mildere houding. Van Royen
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heeft in uiterst duidelijke termen te kennen gegeven, dat het frustreren van de
Veiligheidsraad zeer felle maatregelen tegen ons ten gevolge zal hebben en dat niet
aan te nemen is, dat dan iemand een vinger te onzen gunste zal uitsteken. Van Mook
had hier natuurlijk niet veel van terug.
Er ontstond op een ogenblik een vrij felle discussie tussen Van Mook en Van
Royen, toen de eerste het wilde doen voorkomen alsof onze delegatie in Lake Success
niet krachtig genoeg was opgetreden. Het kwam er zo ongeveer op neer, dat men
wat meer met de vuist op de tafel had moeten slaan. Toen deed Van Royen dat in de
ministerraad bijna letterlijk met zijn antwoord en gaf met grote felheid te kennen,
dat, indien Nederland dat zou hebben gedaan, wij elke sympathie zeker helemaal
zouden hebben verspeeld. Het was voor mij duidelijk dat Van Mook min of meer
mokkend de Veiligheidsraad aanvaardt en daarbij dan als mentale reserve voor
zichzelf de gedachte hanteert, dat het in Lake Success ook anders gespeeld had
kunnen worden. Natuurlijk is dat laatste juist, maar ik ben niet geneigd om te geloven
dat dat anders dan een kwalijk succes zou hebben gehad. Van Kleffens is tegenover
de republiek heus scherp genoeg geweest en eigenlijk vrijwel onverzoenlijk. De
critiek van mensen als Piet Schmidt1. en merkwaardigerwijze ook van iemand als
Jhr. De Graeff, de oud-gouverneur-generaal, waarmee ik de vorige Woensdag een
lang gesprek heb gehad, is dat Van Kleffens te onverzoenlijk is geweest. Hij had de
dingen hard kunnen zeggen, maar daarnaast had toch niet de toon mogen ontbreken
dat wij deze gang van zaken uitermate betreuren en hopen weer met de republiek
aan één tafel te komen. Ik geloof dan ook, dat Van Mook hier vierkant ongelijk had.
Bovendien was het volkomen duidelijk, dat hij het tegen Van Royen in de ministerraad
glansrijk aflegde en het was dan ook geen wonder, dat er later aan het eind bij het
trekken van de conclusies eigenlijk niemand was, ook Van Mook niet, die het gaan
naar Djocja nog bepleitte.
Alvorens Van Royen zijn uiteenzetting besloot, zei hij, dat hij niet wilde volstaan
met te zeggen wat er niet moest gebeuren, maar ook een bijdrage in positieve zin
wilde leveren. Toen kwam hij met het voorstel, dat wij de vorige dag samen hadden
besproken, nl. om Van Mook naar Amerika te zenden met de uiteenzetting, die ik
hierboven al heb gegeven2.. Op dit punt viel Van Mook, zoals ik ver-
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wachten kon, Van Royen hartelijk bij. Dat lag trouwens helemaal in zijn eigen lijn
van denken in de periode Maart-April, toen hij onmiddellijk na de ondertekening
zelfs met republikeinen samen naar Amerika wilde gaan. Van Royen had nog de
opmerking gemaakt, dat hierin het opgeven van een stuk souvereiniteit lag besloten,
maar ook dat werd door Van Mook, naar mijn gevoel op goede gronden, bestreden.
Het is niet in strijd met onze souvereiniteit hulp te vragen of aangeboden hulp te
aanvaarden. De hoofdzaak is daarbij echter naar mijn eigen overtuiging, dat het
initiatief aan onze kant ligt en wij minstens uit volle overtuiging meespelen en niet
tegenspartelen. Het is duidelijk, dat de meerderheid van het Nederlandse volk
tegenspartelt en dat geeft het souvereiniteitsprobleem een heel ander aspect.
Aan het eind van de vergadering maakte Beel de opmerking, dat wij het over één
punt in elk geval allen eens waren, nl. de wenselijkheid dat Van Mook zo snel
mogelijk naar Amerika zou gaan. Ik vond dat niet onaardig, omdat de ministerraad
nu aanvaardde wat hij in April heeft geweigerd1.. Typerend voor de hele situatie was
echter, dat na de vergadering Van Royen naar mij toe kwam met de opmerking, dat
ik natuurlijk best begreep, dat het niet zijn bedoeling was om plagiaat te plegen op
mijn ideeën, maar dat hij mijn naam als auteur van het Amerika-voorstel had
weggelaten, omdat hij daarmede de kans op aanneming alleen maar verhoogde,
terwijl hij zeker wist dat het ook mij meer om de zakelijke dan om de persoonlijke
kant ging. Natuurlijk had hij met dit laatste volkomen gelijk en moet ik, evenals
Logemann een jaar geleden, aanvaarden dat er een slijtage-proces plaats vindt, dat,
naar mate de stormachtigheid der omstandigheden toeneemt, sterker wordt. Naast
Van Mook ben ik nu de enige man, die gedurende twee volle jaren op een of andere
plaats verantwoordelijkheid voor de wereld inzake het Indonesische probleem heeft
gedragen. Het is duidelijk, dat dit te lang is. De opmerking van Van Royen is daarvan
de demonstratie.
Na Van Royen kwam er een uiteenzetting van Abdulkadir, die ik niet erg sterk
vond. Het was uitsluitend het intern Nederlands-Indische gezichtspunt en ik moet
eerlijk zeggen, dat het mij pijn deed dit te horen uiteenzetten door deze Javaanse
edelman. Het moge dan al waar zijn, maar ik hoor dat liever uit de mond van Van
Mook dan uit die van Abdulkadir. Ik beschouw het als een grote
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fout van Van Mook, dat Abdulkadir door zijn benoeming tot Recomba1. van West-Java
voor de toekomst volmaakt is versleten. Het was oneindig veel beter geweest, indien
hij rustig aan de kant was gaan staan.
Na Abdulkadir kreeg ik het woord. Ik deed dit aan de hand van een notaatje, dat
Piet Sanders, naar aanleiding van een gesprek tussen hem en mij, had opgesteld. Als
centrale gedachte in dat betoog stelde ik dat ons onveranderd doel nog altijd was de
sanering van de republiek. (Merkwaardig is hoe snel termen worden overgenomen:
vandaag is dat woord ‘sanering’ gemeen goed geworden.) Verder kostte het mij geen
moeite om te betogen dat de militaire actie deze sanering niet heeft gebracht en het
tegendeel eigenlijk een feit is geworden. Daarna bestreed ik, dat deze sanering wel
met zekerheid zou zijn te verwachten, indien wij geheel Java zouden bezetten. Het
logische gevolg daarvan is aan de ene kant, dat de republiek zou zijn weggevaagd
en aan de andere kant, dat hevige repercussies, zowel nationaal als internationaal,
het aan de z.g. goedwillende elementen in de republiek niet gemakkelijk zouden
maken om met de Nederlands-Indische regering te gaan samenwerken.
Daarna kwam het betoog, dat er voor ons maar één oplossing is, nl. te proberen
weer on speaking terms te komen met de republiek en wel met dezelfde mensen,
waarmee wij tevoren hebben gesproken en waarin ook internationaal de republiek
is belichaamd: Soekarno, Sjahrir, Setyadjit en ook Sjarifoedin (hoewel ik de laatste
naam in de ministerraad, geloof ik, niet heb genoemd). Ik heb in mijn uiteenzetting
weggelaten de andere methode, die wel in de nota stond vermeld, nl. die van
afwachten. Dat was eigenlijk een beetje jammer, omdat dat een gedachtengang is,
die heel sterk bij de K.V.P.-ministers leeft en naar mijn overtuiging op het ogenblik
ook de politiek van Van Mook beheerst, in de veronderstelling dat de internationale
repercussies tengevolge van wandaden van de republiek straks belangrijk minder
zullen zijn, zodat men dan rustig verder zou kunnen voortgaan. De hoofdzaak van
het politiek programma, zoals ik dat ontwikkelde, lag eigenlijk in de bestrijding van
de uitspraak in de jongste regeringsverklaring2., nl. dat men het bestuur over de nieuw
bezette gebieden wil opdragen aan een interim-regering. Ik heb betoogd, dat daar
sprake is van een vicieuze cirkel.
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Zolang Nederland dit stelt, is er geen sprake van dat de republiek deel zal willen
nemen aan een interimregering en het onder bestuur stellen van ex-republikeinse
gebieden van een interimregering, waarin Oost-Indonesië en Borneo de voornaamste
exponenten zijn, is voor de republiek nog meer onaanvaardbaar dan tijdelijk onder
Nederlands bestuur laten van deze gebieden.
Ik vond het van betekenis om daar uitvoerig op in te gaan, omdat ik weet dat er
ook onder onze partij-ministers zijn, die in deze richting denken. Ik heb hier tegenover
gesteld dat het noodzakelijk is, dat wij verklaren, dat het gebied van de republiek ten
gevolge van deze militaire actie onaangetast zal blijven en dat de invoeging van deze
bezette gebieden in de republiek hand in hand zal gaan met de opbouw van een
politiemacht, die de veiligheid kan verzekeren.
Bij het voeren van onderhandelingen zouden wij dienen aan te knopen aan het
punt, waarop wij tijdelijk uit elkaar zijn gegaan. Dit komt in feite neer op de brief
van 8 Juli1.. Wij zullen de republiek er toe moeten trachten te bewegen opnieuw te
aanvaarden hetgeen op 8 Juli was aangenomen, hoewel ik er direct heb bijgevoegd
dat ik dat op zichzelf al moeilijk genoeg vind.
Verder heb ik ook het betoog van Van Royen nog eens onderstreept, uitgaande
van mijn reeds vroeger uitgesproken stelling, dat wij het samen niet hebben
klaargespeeld en nu beslist op internationale hulp zijn aangewezen2.. Ik heb dat niet
volledig genoeg in deze inleiding uitgewerkt. Immers, ik had bij de doelstelling der
sanering duidelijk laten uitkomen dat het ging om het uitpeilen van de laag, waarmee
wij opniew zouden willen en moeten werken, uit de huidige extremistische
overheersing. Later, in zijn antwoord kwam Van Mook op dit punt terug en bestreed
mijn betoog alleen door de opmerking, dat hij het, gezien de ervaring, onwaarschijnlijk
achtte dat dit proces zou gelukken. Wij zouden bij onderhandeling weer opnieuw
komen te staan voor de situatie, dat de delegatie iets aanvaardt en de achterban in
Djocja dit verwerpt. Jammer genoeg heb ik daarop in de ministerraad zelf later geen
antwoord gegeven, dat duidelijk genoeg was.
Zaterdagmorgen, voor zijn vertrek naar Amerika, heb ik daar over nog wel een
uitvoerig telefonisch gesprek gehad met Van Mook en hem toen uiteengezet, dat de
waarde van buitenlandse hulp en
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in het bijzonder van Amerika er juist in lag, dat, indien onder voorzitterschap van
de drie-mogendheden-commissie, Nederlandse en republikeinse delegaties tot een
afspraak komen, het voor Djocja onmogelijk is om dan eenvoudig neen te zeggen.
De internationale hulp is juist noodzakelijk om dit uitpellingsproces mogelijk te
maken. Ik geef Van Mook toe, dat wij het samen niet kunnen.
Ten aanzien van het orde en rust-vraagstuk heb ik mij in dit betoog vrijwel
aangesloten bij de laatste voorstellen van Van Mook van 15 Juli en opgemerkt, dat
wij thans in de nieuw bezette gebieden de mogelijkheid hebben om dit in practijk te
brengen, op voorwaarde dat wij in uitzicht stellen dat deze gebieden later weer in de
republiek zullen worden ingevoegd. 1.
Ten aanzien van het bestuur in Batavia heb ik nog een korte opmerking gemaakt,
nl. dat het aanbeveling verdiende in Batavia één orgaan te hebben, in plaats van twee,
dus niet meer naast elkaar de landvoogd en de commissie-generaal. Ik bepleitte in
aansluiting daaraan het collegiale bestuur, zoals Van Mook vroeger reeds heeft
voorgesteld2., maar dan enigszins anders dan hij had bedoeld, nl. zo, dat deze
commissarissen-generaal ook inderdaad de facto deel hebben aan het algemeen
bestuur.
Merkwaardig was, dat in de verdere discussie Van Mook eigenlijk de enige was,
die op dit betoog van mij reageerde. Dat leek op zichzelf vrij onbevredigend. Toch
geloof ik, dat daar wel een verklaring voor was, nl. dat het probleem Djocja in de
geest van de mensen centraal staat en dat zij aan al het verdere, dat ik daar stelde, in
wezen nog niet toe zijn. Een felle reactie ontstond echter ook niet, hoewel hetgeen
ik opmerkte rechtstreeks inging tegen allerlei gevoelens, die er leven. Moet ik daaruit
de conclusie trekken, dat de commissie-generaal reeds zo ver beneden de horizon
van de meeste ministers is gezakt, dat hetgeen uit onze hoek komt geen ernstige
overweging meer verdient? Ik geloof, dat ook dat onjuist is. Mijn eerste verklaring
is waarschijnlijk de beste.
Aan het eind van de ministerraad stelde Beel vast, dat er een paar punten waren,
waarover vaste conclusies konden worden getrokken, nl. dat Van Mook naar Amerika
moest gaan en dat wij op dit ogenblik bereid moesten zijn om de ontwikkeling af te
wachten, zoals die was geworden na de resoluties van de Veiligheidsraad, d.w.z.
voort-
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gezette militaire actie voorlopig achterwege te laten. Hierop kwam ook van de zijde
van Van Mook geen tegenspraak en het kwam mij voor, dat hij bereid is de uitgezette
koers met dezelfde energie te vervolgen, als waarmee hij de maand Augustus is
afgestevend op de bezetting van Djocja. Evenwel kreeg ik uit latere berichten uit
Batavia de indruk, dat men daar over het algemeen aftreden van Van Mook
verwachtte, indien hij geen volmacht zou krijgen om geheel Java te bezetten. Het is
in deze ministerraad wel duidelijk geworden, dat deze veronderstelling beslist verkeerd
is. Is Van Mook dus alleen maar een opportunist, die aan zijn zetel kleeft? Dit is een
taxatie van deze figuur, die nergens op lijkt. Men kan het ook zo stellen, dat hij de
mogelijkheden van het ogenblik uitstekend weet te schatten en bereid is
dienovereenkomstig te handelen. De hoofdvraag blijft dan of het oorspronkelijke
doel onveranderd in zijn geest blijft leven, zodat hij te vergelijken is met een zeiler,
die op een kanaal tegen wind in laveert, maar dezelfde hoofdrichting en hetzelfde
einddoel in de gaten blijft houden. Het is duidelijk, dat hij zijn schip niet tegen de
wal heeft willen laten lopen en nu bereid is over een andere boeg te varen.
Morgen komt hij terug uit Amerika en het is van de grootste betekenis te weten,
welke ervaringen hij daar heeft opgedaan. Ik acht deze voor de Nederlandse politiek
in Indonesië, zoal niet beslissend, dan toch van het allergrootste belang.

Zondag 14 September 1947
Vanmorgen kwam het bericht door de radio, dat Van Mook zijn terugkeer heeft
uitgesteld, ten einde gelegenheid te hebben voor overleg met de Australische minister
van buitenlandse zaken Evatt. Dit is waarschijnlijk zeker het uitstel van de terugkeer
waard, omdat Australië het door de republiek aangewezen land van de
drie-mogendheden-commissie is geworden, dat, te zamen met het door ons
aangewezen België, het derde land zal moeten kiezen. Australië is ons tot heden
slecht gezind. Misschien dat een openhartig gesprek tussen Van Mook en Evatt hierop
enige gunstige invloed kan hebben Nu schijnt Van Mook Woensdagmorgen terug te
keren en dus wel langer uit Batavia weg te kunnen blijven dan aanvankelijk werd
vermoed.
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Maandag 15 September 1947
Een afzonderlijke beschouwing wil ik nog wijden aan de situatie binnen de Partij
van de Arbeid. Uit een brief, die ik vanmorgen van mijn vrouw kreeg, lees ik
verzuchtingen naar aanleiding van mijn eerste rapporten naar Batavia, dat het
schijnbaar alles partijpolitiek is en dat het de vraag is of Indonesië daarbij nog mee
speelt. Deze indruk wekt het hele geval naar buiten blijkbaar wel vaker. De strijd
om het behoud van het Kabinet en de daarmee gepaard gaande worsteling tussen
K.V.P. en ons, is voor een buitenstaander blijkbaar alleen partijpolitiek. In
werkelijkheid wordt onze houding geheel bepaald door het Indonesische probleem.
Wij hebben nu eenmaal een andere opvatting omtrent de te volgen politiek dan de
K.V.P. en geloven dat de onze de enige is, welke tot voor Nederland draaglijke
resultaten kan voeren. Ik ben hierin door het magistrale artikel van Kraemer in het
Septembernummer van Wending1. weer uitermate versterkt. Nu spreekt het dus vanzelf,
dat wij proberen de invloed, die de Partij van de Arbeid op de Nederlandse politiek
in Indonesië kan uitoefenen, niet eerder uit te schakelen dan op het ogenblik, dat
men er volstrekt geen perspectief meer in ziet.
Het besluit van 20 Juli is een fout geweest. Weglopen op dat ogenblik had echter
naar ons inzicht van toen alleen ten gevolge kunnen hebben dat het vechten volstrekt
onvermijdelijk zou zijn. Nu deze slag eenmaal is gevallen en het gaat om de opbouw
van een positieve politiek, die ons hieruit voert, ligt de situatie, althans naar mijn
overtuiging, volstrekt anders. De speelruimte, die er voor een draaglijke oplossing
bestaat, is vrij gering. Komen wij daar buiten, dan heeft het dragen van
verantwoordelijkheid voor de Partij van de Arbeid niet de minste betekenis meer
voor de verkrijging van een draaglijk resultaat. Dan is het moment van aftreden
onherroepelijk gekomen.
Het komt er dus nu op aan het denkbeeld van een positief programma, dat al
geruime tijd in de geesten van de leiding der partij rondwaart en waarvoor Logemann
en Piet Sanders al vóór mijn terugkeer enkele punten hadden genoteerd, op te stellen
en te laten aanvaarden. Het eerste ontwerp voor dit geval heb ik het vorige week-end,
toen ik in Noord-Holland was, geschreven. Natuurlijk is het te beschouwen als het
resultaat van verschillende voorafgaande besprekingen. Gedachten uit een brief van
De Niet aan Jonkman,
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waarvan ik een afschrift kreeg, zijn er ten dele en op enigszins andere wijze in terug
te vinden en ook het notaatje van 4 September, dat ik gebruikte in de ministerraad
van Donderdag, was er een grondslag voor1.. Toch is de gehele opbouw anders
geworden. Het was m.i. noodzakelijk het doel van ons Indonesisch program scherp
te stellen. Natuurlijk heb ik daarbij vastgehouden aan de vestiging van de souvereine
Verenigde Staten, zoals overeengekomen in het accoord van Linggadjati. Ik heb er
echter aan toegevoegd een verwijzing naar de toelichting daarop van de
commissie-generaal2.. Ik distantieer de partij dus duidelijk van de motie Romme-Van
der Goes van Naters3.. In de tweede plaats de noodzakelijkheid van principiële
aanvaarding van de door de Veiligheidsraad aangeboden internationale medewerking.
Immers, daarin liggen de waarborgen voor de mogelijkheid tot werkelijke sanering
van de republiek. In de tweede paragraaf een aantal constateringen, die als
uitgangspunten voor de rest dienen: het mislukken van de beperkte militaire actie,
als middel om de sanering van de republiek te bereiken en als middel om een
onhoudbare toestand in een houdbare te veranderen. Ten slotte loopt deze paragraaf
uit op drie mogelijkheden, nl. a doorvechten met wilsoplegging aan de republiek, b
aanvaarden van de internationale medewerking en c afwachten. In de volgende
paragraaf worden deze mogelijkheden nader beschouwd, waarbij wordt aangetoond
dat afwachten neerkomt op werken in de richting van voortgezette militaire actie,
aangezien er geen heil van te verwachten is, althans niet met de zekerheid, zoals die
door velen wordt gesteld.
Dan volgen de beide voornaamste paragrafen, nl. eerst één, waarin gezegd wordt
wat de regering moet verklaren en doen, alvorens met de republiek weer ‘on speaking
terms’ te kunnen komen, en in de tweede wordt een aantal grondslagen voor de
toekomstige onderhandelingen gegeven.
De beide laatste paragrafen geven dan ten slotte een poging aan om onder
internationale medewerking weer te beginnen, waar wij op 8 Juli de zaak hebben
laten liggen4., daarbij de republiek op enkele punten duidelijke genoegdoening gevend.
In de eerste plaats

1.
2.
3.
4.

Zie p. 849.
Zie p. 166, noot 1.
De motie, waarbij het akkoord van Linggadjati werd ‘aangekleed’, zie p. 184, noot 1.
Zie p. 850, noot 1.
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de voorbereiding van de buitenlandse betrekkingen, ook gedurende de
overgangsperiode, in de tweede plaats de vestiging van de souvereine Verenigde
Staten uiterlijk 1 Juli 1949 en verschuiving van deze datum alleen onder goedkeuring
van de drie-landen-commissie.
Dit ontwerp heb ik op Dinsdag 9 September eerst besproken met Logemann en
Sanders. Logemann heeft toen de redactie van de beide laatste paragrafen nog eens
onder handen genomen en ik die van de andere. Donderdagmiddag, 11 September,
is dit ontwerp besproken met Van der Goes, Vorrink, Joekes en Logemann en
goedgekeurd, na enkele voorstellen tot redactiewijziging van Joekes.
In deze bespreking heb ik duidelijk gesteld, dat naar mijn stellige overtuiging dit
programma voor de Partij van de Arbeid het uiterste behoort te zijn. Indien de
partijministers dit niet in deze vorm zouden aanvaarden, dan zal dit voor mij de reden
zijn om mijn functie neer te leggen. Vorrink voegde hier echter aan toe, dat in dat
geval naar zijn mening een breuk tussen de partij en de ministers onvermijdelijk zou
zijn. Ook hij staat tegenover dit program op dezelfde wijze.
Van der Goes meende nog dat hij met dit program zou moeten gaan werken bij
Beel. Ik verwacht daar echter niet het minste heil van en kon dat op een vrij prettige
manier de nek omdraaien door de mededeling, dat ik aan Beel reeds had verteld, dat
ik met een positief programma bezig was, waarop Beel mij had gevraagd om, zo
gauw dat klaar was, daar met hem over te spreken. Ik merkte toen tegen Van der
Goes op dat ik dat kon doen als commissaris-generaal, zodat er dan ook geen sprake
van was dat uit de partij-hoek vandaan invloed op de regering werd uitgeoefend,
d.w.z. de bevoegdheden van parlement en Kabinet niet uit elkaar werden gehouden.
In deze bespreking heb ik ook het personeelsprobleen aan de orde gesteld. In een
zuiver particulier gesprek met een van mijn kinderen over mijn eigen toekomst was
ik ten slotte gekomen tot de gedachte, dat het, hoe het verder ook loopt, niet wenselijk
is dat ik persoonlijk langer bestuursverantwoordelijkheid blijf dragen. Naast Van
Mook ben ik degene, die met de Indonesische politiek regelrecht het langst is gemoeid
geweest. Beel is wel twee jaar minister, maar er is toch geen sterveling, die hem
gedurende het eerste jaar voor de Indonesische politiek verantwoordelijk zal stellen.
In de publieke opinie waren dat Logemann, Van Mook en ondergetekende. Logemann
is nu bij wijze van spreken een jaar in quarantaine geweest en Van Mook neemt in
wezen een heel andere positie in, omdat hij niet ge-
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bonden is aan enige politieke partij in Nederland. Van het partijpolitieke gezichtspunt
uit, ben ik dus degene, die het langste geexposeerd is geweest. Daarom is aftreden
op dit ogenblik voor mij een begrijpelijk gebaar. Een volgend punt, waarover
gediscussieerd moet worden, is de positie van Jonkman. Nu Witteman benoemd is
tot minister van binnenlandse zaken, dreigt het gevaar dat Beel zich voorstelt Jonkman
zodanig te assisteren, dat deze de zaak kan volhouden. Een erger propositie, waarover
op het ogenblik ook wordt gemompeld, is, dat Beel overzeese gebiedsdelen zou
nemen en Jonkman minister zonder portefeuille voor de hervorming van het
Koninkrijk zou worden. Gelukkig was bij deze bespreking al direct bekend, dat Drees
deze figuur niet aanvaardt. Daarmee is deze wel van de baan. Het eerstgenoemde
blijft dan echter dreigen.
In de bespreking heb ik gesteld, dat ik op het ogenblik, vanuit het gezichtspunt
van het belang van Indonesië en gelet op hetgeen een politieke mogelijkheid is, als
het beste beschouw dat Logemann in een collegiaal bestuur naar Batavia gaat, dus
in mijn plaats als commissaris-generaal optreedt, Joekes op overzeese gebiedsdelen
Jonkman vervangt en ondergetekende de Indonesische politiek in de Kamer behandelt.
Daarbij zou dan de voorwaarde zijn, dat er een uitermate nauw samenspel tussen
deze mensen zal ontstaan. Ik heb er op gewezen dat mijn terugtreden in de partij als
een nederlaag zal worden gevoeld, die alleen maar aanvaardbaar kan worden gemaakt
door de vervanging van mij door Logemann. Gebeurt dat laatste niet, dan zal men
dat als de zoveelste capitulatie van de P.v.d.A. voor de Katholieken interpreteren.
Koos Vorrink was het met deze zienswijze gelukkig eens.

Zaterdag 20 September 1947
Het programma-zelf, zoals ik dat aan de club heb aangeboden, leverde geen al te
grote moeilijkheden op. Ik had de indruk dat Joekes, buiten Logemann dan natuurlijk,
de enige was, die het serieus had bestudeerd. Uit de aard der zaak had hij dit gedaan
van het gezichtspunt van de Nederlandse lezer uit, zodat ook bij hem de neiging
bestond, die ik in de latere bespreking met de ministers nog veel sterker terugvond,
om deze tekst als wat te republikeins ingesteld te beschouwen. Van de uitgangspunten
voor de onderhandelingen vond hij b.v. dat het punt j betreffende het staken van alle
vijandelijke overheidspropaganda, dat ik als laatste punt had gesteld,
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eigenlijk vooraf hoorde te gaan aan de door mij in het begin van punt 6 geplaatste
bereidverklaring om de troepensterkte met 25 % te verminderen. Natuurlijk is deze
gedachtengang wel te volgen, maar toch kon ik niet verder teruggaan dan te verklaren,
dat alle maatregelen in punt 6 genoemd als één geheel moeten worden beschouwd
en dat de volgorde van opsomming onverschillig is. Zo waren er nog een aantal
punten, die er toe leidden om aan de paragrafen met voorstellen een speciale
toelichting te doen voorafgaan, opdat de betekenis van een en ander duidelijk zou
zijn. Immers, ook moest tot uitdrukking komen, dat deze voorstellen zouden worden
gedaan in de veronderstelling, dat beide partijen tot onderhandelen bereid zouden
zijn.
Op Zaterdagavond van de 13e ging ik eten bij Samkalden en had met hem ook
nog een gesprek over dit stuk, dat wij samen doorliepen. Het had, behoudens een
paar kleine correcties, ook zijn instemming, maar hij was in het bijzonder
geïnteresseerd in de betekenis van dit stuk. Zijn vrees was, dat men van regeringszijde
weinig neiging zou vertonen zich hierop vast te leggen. De fractie zou daarom dit
stuk moeten aanvaarden en er dan ook inderdaad vóór gaan staan. Dat laatste bleek
wel nodig op de bespreking, die wij Maandag 15 September om half vier over deze
zaak hadden met de ministers Drees, Vos en Neher, in gezelschap van het viertal.
Drees en ik vonden elkaar op deze bespreking blijkbaar niet al te best en ik voelde
mij duidelijk geprikkeld door het feit, dat Drees inderdaad probeerde zijn handen
compleet vrij te houden. Er achter zit natuurlijk in wezen, dat hij aan de republiek
niet gelooft en de verhalen van Van Mook hebben hem daarin natuurlijk versterkt.
Hij kan zich dus blijkbaar niet indenken in de mentaliteit van mensen, die menen dat
wij het ook in de huidige omstandigheden buiten de republiek om niet kunnen
klaarspelen. Hij kan zich eenvoudig niet voorstellen, dat wij toch weer het
republikeinse gezag zullen moeten herstellen over de gebieden, die wij thans hebben
bezet. Het uitspreken van dat feit prikkelt hem tot tegenspraak. Over dit punt en het
herstel van de politie hebben wij lang zitten praten, zonder dat het eigenlijk tot een
andere conclusie leidde dan dat ik de punten over de veiligheidsorganisatie en het
herstel van het republikeins bewind in volgorde zou omdraaien: het laatstgenoemde
staat dus nu het laatste. Verder wilde Drees het begrip republikeinse politie niet
aanvaarden en stelde daarvoor geregeld federale politie in de plaats.
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Het was eigenlijk niet goed mogelijk hem aan het verstand te brengen, dat de
deelstaten onmogelijk kunnen afzien van het gebruik van een eigen politiemacht. Ik
heb dit in de definitieve tekst nu in het midden gelaten door te spreken over
Indonesische politie, die desgevraagd met onze bijstand wordt opgetuigd. Het derde
punt van verschil lag in de vorming van de interimregering. Het is nu eenmaal een
feit, dat de uitspraak in de regeringsverklaring van begin Augustus1., dat de
nieuw-bezette gebieden onder bestuur van de interim-regering zullen worden gebracht,
afkomstig is van Drees. Het is dus wat moeilijk hem daarvan nu afstand te laten doen.
Logemann viel mij daarin voortreffelijk bij en betoogde ook dat er geen sprake van
kon zijn van de republiek te verwachten, dat deze genoegen zou nemen met het
bestuur van dit gebied door een interimregering, waarin de republiek zelf geen plaats
zou innemen, terwijl deze opzet voor de republiek bovendien een afdoende beletsel
zou zijn om er in plaats te nemen. Ook over dit punt kwamen wij niet tot een uitspraak
en Drees bracht het niet verder dan te zeggen dat hij er geen bezwaar tegen had,
indien later bij de onderhandelingen zou blijken dat het noodzakelijk was op dit punt
alsnog toe te geven. Ik heb hem er echter op gewezen, dat de laatste paragraaf van
dit stuk de strekking had om de onderhandelingsdelegaties aan te duiden, welke
oplossing door de Nederlandse regering wordt aanvaard.
De moeilijkheid is voor Drees waarschijnlijk, dat hij te mijnen aanzien het gevoel
heeft, dat ik in te sterke mate geneigd ben het definitieve plan in eens op de tafel te
leggen. Dat stempelt mij dan volgens Beel - en ook in gedachten bij Drees - tot een
slecht onderhandelaar. Ik heb eigenlijk vergeten er op te wijzen, dat de methode van
de nota van 27 Mei in de practijk geen andere is. Immers, ook daar hebben wij gesteld
hoe wij het verlangen en in de verdere besprekingen heeft de regering daarvan ook
niet afgeweken. Die methode lijkt mij de juiste, maar in besprekingen als deze
schemert dan telkens om de hoek, dat de mensen zich de gewone methode van het
tawarren voor de geest halen. Aan het slot, tegen zes uur, moesten wij er mee
ophouden, maar ik had het gevoel dat er eerlijk gezegd niet erg veel was bereikt.
Aan het begin had ik duidelijk gesteld, dat de betekenis van dit stuk niet was, dat
de partij dit als het ware aan de K.V.P. zou opleg-

1.

Zie p. 849, noot 2.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

859
gen, maar dat het voor ons toch noodzakelijk was te weten of de ministers bereid
waren de strijd voor dit programma te voeren. Verder had het voor mij persoonlijk
de betekenis, dat, indien ik die zekerheid niet had, ik geen verdere
verantwoordelijkheid in ambtelijk verband zou kunnen aanvaarden. In een lang
telefoongesprek, dat ik een paar dagen later met Koos Vorrink had, merkte hij op
dat ik in deze vergadering tegenover Drees niet erg gelukkig was geweest, omdat ik
irriterend had gewerkt door met mijn mandaat te zwaaien. Ik geloof, dat dat
gedeeltelijk wel juist is, maar aan de andere kant is de methode van Drees ook
buitengewoon prikkelend, omdat hij in een dergelijke bespreking niet ronduit vertelt
dat het noodzakelijk is, dat hij zijn handen enigszins vrijhoudt, maar dat hij tegenover
ons de punten zelf zakelijk bestrijdt en zich dus min of meer op de stoel van Beel
plaatst.
Bij het uiteengaan van de vergadering, die in de kamer van Drees plaats vond, zei
hij tegen Logemann dat wij er wel om moesten denken, dat hij tegen ons lastig was,
maar dat hij dat voor Beel minstens evenzeer was. Dat kan wel waar zijn, maar toch
is in zulk een bespreking een al te ministeriële instelling en een te grote angst om
zich te binden verkeerd, althans zij maakt de samenwerking tussen ministers en
politieke leiding niet gemakkelijker.
Woensdag kwam Van Mook uit Amerika terug en haalde ik hem 's morgens om 9
uur van Schiphol af. Donderdagmorgen was er ministerraad, waaraan ook Van Poll
en ik deelnamen en, waarin hij verslag uitbracht van zijn Amerikaanse reis. De
bespreking met Marshall en Lovett was goed verlopen. Een aanduiding voor de
stemming kan men vinden in het totaal ontbreken van enig verwijt over het voeren
van de militaire actie. De heren hebben dat als een feit aanvaard, zonder er over na
te kaarten. Het belangrijkste resultaat van het gesprek was wel, dat Amerika zich
bereid verklaarde, zij het ook na enige aandrang van de zijde van Van Mook en Van
Kleffens, om het lidmaatschap van de drie-mogendheden-commissie te aanvaarden.
Met betrekking tot de financiële hulp zijn geen positieve resultaten verkregen. Alleen
heeft Marshall verzekerd, dat, indien de zaak eenmaal weer enigszins op gang komt,
er zonder twijfel Amerikaanse hulp bij het verkrijgen van credieten van de Wereldbank
en ook particulier crediet zal worden gegeven.
Het merkwaardigste punt van discussie in deze vergadering ontstond over de
opmerking van Marshall, dat Nederland het de Ameri-

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

860
kaanse regering zeer veel gemakkelijker zou maken door aan het begin van de
komende procedure te verklaren, dat men de conclusies van de
drie-mogendheden-commissie zou aanvaarden. Van Mook ondersteunde deze
gedachte, waarmee de arbitrage - zij het ook vrijwillig - wordt aanvaard. Natuurlijk
vond dit in de ministerraad bestrijding. Van Maarseveen had bezwaren, maar ook
Drees en Beel. Er werden allerlei formules voorgesteld, maar terecht merkte Van
Mook op, dat men beter niets kan zeggen dan een of andere formule hanteren, waarin
toch weer slagen om de arm worden gehouden. Zijn voorstel om te zeggen, dat wij
de uitspraak als richtlijn voor ons handelen zullen beschouwen, achtte men te zeer
identiek met de aanvaarding van de arbitrage-formule dan dat men zou mogen
verwachten, dat een andere uitleg daarvan niet als kwade trouw zou kunnen worden
opgevat. Ten slotte werd aangenomen dat men een formule zou hanteren, ook in de
regeringsverklaring, ongeveer gelijkend op een voorstel, dat Beel deed, nl. zeggen,
dat men groot vertrouwen had in de arbeid van de drie-mogendheden-commissie en
dat Nederland er niet aan twijfelt dat het resultaat daarvan de oplossing van de
moeilijkheden kan brengen.
Ook het gesprek met Evatt, de Australische minister van buitenlandse zaken, was
bevredigend verlopen. Australië heeft in de gaten, dat het min of meer tussen twee
stoelen terecht is gekomen: het heeft in de practijk zo pro-Russisch gespeeld, dat de
andere partij de bezwaren daartegen duidelijk laat voelen, terwijl de Russische groep
Australië toch niet aanvaardt. Misschien heeft dit feit enige invloed gehad op de
houding van Evatt tegenover Van Mook. Aanvankelijk wilde hij Engeland als derde
mogendheid, maar Van Mook wist hem er van te overtuigen dat de
drie-landen-commissie dan te sterk een zaak van het British Empire zou worden,
hetgeen ook Engeland niet welkom zou zijn. Op het laatst hield hij nog de schijn op
door te zeggen dat hij er Engeland nog over wilde raadplegen, maar het was duidelijk
dat de beslissing bij hem al was gevallen, zoals ook het latere verloop heeft geleerd.
Inmiddels is Amerika uitgenodigd en heeft het aangenomen.
In het bijzonder werd nog in het geding gebracht de kwestie van de
interimregering1., waarnaar ik Van Mook uitdrukkelijk heb gevraagd. Ik begreep
natuurlijk wel, dat hij hieraan zou vasthouden. Toch was het mogelijk een onderscheid
geproduceerd te krijgen
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tussen de interimregering, zoals die in de nota van 27 Mei was bedoeld, en het geval,
dat Van Mook wilde maken met vertegenwoordigers van Oost-Indonesië, West-Java,
enz. Ook Vos drukte heel sterk in deze richting, maar, hoewel Van Mook enigszins
toegaf, eindigde hij toch met de opmerking dat hij zijn handen vrij wilde houden.
Het is dus duidelijk, dat de regering hem in dit opzicht geen beperking heeft opgelegd,
zij het ook dat er van de kant van het Kabinet geen grote tegenspraak tegen mijn
standpunt werd geproduceerd.
Ik vond, dat deze ministerraad niet erg veel opleverde en Van Mook kon niet
anders dan de indruk overhouden dat hij op alle fronten had gewonnen, zij het dan
dat de hoofdopzet van zijn reis, nl. de kwestie van de bezetting van Djocja, was
mislukt. Ik vind het echter een merkwaardig psychologisch verschijnsel, dat hij wat
in wezen een grote nederlaag is uiterst gemakkelijk heeft verwerkt en de reis naar
Amerika met de daarop aansluitende discussies in de ministerraad hem ten slotte
toch het gevoel van de sterkste in het spel zullen hebben gegeven. Daar komt
natuurlijk bij, dat hij duidelijk het besef kon hebben dat zijn positie op dit moment
in geen enkel opzicht ook maar enigermate wordt bedreigd.

7 October 1947
Er is in de laatste dagen van mijn dagboek niets terecht gekomen. Het is merkwaardig
hoe de vreemde rommelige sleur van het leven in Holland mij er van terug houdt.
Het is het mengsel van onbelangrijkheid en in geconcentreerde vorm toch zeer
verspreide daden, die verband houden met heel het gebeuren in Indonesië, dat mij
blijkbaar toch niet sterk genoeg meer pakt om mij er geregeld op te concentreren.
Mijn vrouw is weer thuis, de problemen van mijn persoonlijk leven en de vermenging
met de sterker naar voren tredende luchtkarteringsproblematiek, geeft weer die
eigenaardige verscheurdheid van mijn vroeger bestaan, die mij blijkbaar belet om
rustig van tijd tot tijd mijn gedachten te formuleren.
Toch wil ik dat blijven proberen en wil er nog eens over peinzen of het dan in deze
vorm zal worden voortgezet.
Vrijdagavond, 19 Sept., had ik om 5.30 een gesprek met Van Mook over de
luchtkartering. Dat gesprek was natuurlijk betrekkelijk eenvoudig. De Amerikanen
hebben gevraagd om de Archipel te mogen
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fotograferen, met uitzondering van Java, Sumatra en Madoera. Zij doen dit met de
z.g. trimetrogooncamera in schalen, die van het midden naar de kant van de strook
variëren van 1: 40000 tot 1: 200000. De Britten deden in 1945/46 heel Java, de kleine
Soenda-eilanden en het zuidelijk gedeelte van Sumatra op de schaal 1: 40000,
uitsluitend verticaal1.. Thans vragen ook zij voor Celebes en Borneo en de rest van
Sumatra een vergunning. Tegen de Amerikanen hebben wij al ja gezegd en Verstelle
heeft in Tokio een vrijwel definitief contract in het hoofdkwartier van generaal Mac
Arthur besproken. Nu gaat het er echter om Britten en Amerikanen samen te brengen
onder onze leiding. De regering stelt voor om dit min of meer onder mijn leiding te
coördineren. Ik kan dat wel aanvaarden en vind het voor mijzelf een prettig soort
werk. Ik zou dan nu naar Washington moeten gaan om de Amerikaanse regering er
toe te brengen met de Britse te co-ordineren en daarna naar het hoofdkwartier van
Mac Arthur in Tokio moeten doorreizen. Van Mook achtte dit ook de beste oplossing
en was het met buitenlandse zaken en mij geheel eens, dat wij bij deze besprekingen
met de Amerikanen voorop dienden te stellen, dat wij hun werk in ieder geval zouden
aanvaarden en dus ook de overeenkomst met hen zullen ondertekenen, onafhankelijk
van de vraag of deze coördinatie al dan niet tot stand zou komen.
Politiek haalde dit gesprek met Van Mook niet veel uit. Ik had duidelijk het gevoel,
dat hij het niet de moeite waard vond, omdat hij al wel wist dat wij niet in Batavia
zouden terugkeren. Zonder enige twijfel had Beel dit reeds met hem besproken.
Trouwens ook bij het afscheid van Van Mook op Zondag, 21 September, 's middags
om vijf uur op Schiphol bleek mij dat uit alles. Toen ik hem vroeg mijn vrouw van
mij te groeten, zei hij, dat hij vertrouwde, dat zij nu gauw zou weten aan welke kant
van de aardbol zij moest zitten. Uit van die kleine gebaren bij die gelegenheid bleek
mij nog weer eens, hoe sterk Van Mook Beel had ingepakt en dat deze laatste zich
ook in de waardering van Van Mook kennelijk prettig voelde. Dat ik mij daarin niet
al te zeer had vergist, bleek mij later uit een mededeling van mijn vrouw, tegen wie
hij in het gesprek na zijn terugkeer in Batavia op Dinsdag, 23 September, met grote
nadruk verklaarde, dat hij voor Beel de grootste bewondering had en dat de K.V.P.,
nu zij verantwoordelijkheid kreeg te dragen, er politiek al beter in

1.

Zie p. 62.
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groeide. Dat gesprek, dat speelde op Woensdag 24 September, de dag voor haar
vertrek, was van dien aard, dat mijn vrouw, toen Van Mook zijn voornemen te kennen
gaf haar Donderdagmorgen op Kemajoran uit te willen wuiven, verklaarde dat liever
niet te hebben. Een oprecht gemeende, maar, naar ik vrees, niet zeer tactvolle uitlating
van een vrouw, die onder de gang van zaken bitter heeft geleden.
Met deze uitlating kom ik tegelijkertijd aan de afwikkeling van het instituut
commissie-generaal.
Op Dinsdag, 23 September, zou de lang verwachte regeringsverklaring door Beel
in de Kamer worden afgelegd. Het was mij allang duidelijk, dat de commissie-generaal
had te verdwijnen1..

1.

Op 23 september 1947 verklaarde Beel in de Tweede Kamer dat de wet op de
commissie-generaal niet meer aansloot aan de zozeer veranderde omstandigheden. De regering
overwoog de instelling van een collegiaal orgaan, waarin Van Mook zijn verantwoordelijkheid
mede door anderen zou zien gedragen. De beide leden der commissie-generaal hadden zich
bereid verklaard hun mandaat ter beschikking te stellen. De regering zou beide heren
verzoeken haar voorshands van advies te blijven dienen. Zie Handelingen der Staten-Generaal
1947-1948, Tweede Kamer, p. 16.
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[Bijlagen]
Bijlage I
Wet van 2 September 1946, houdende instelling van een Commissie-Generaal voor
Nederlandsch Indië.1..
WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is gebleken eene
Commissie-Generaal in te stellen welke, tijdelijk belast met de uitoefening van
bevoegdheden van het Opperbestuur, de voorbereiding zal hebben te bevorden van
een nieuwe rechtsorde voor Nederlandsch-Indië;
Zoo is het dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan
bij deze:

Artikel 1.
(1) Ingesteld wordt eene Commissie-Generaal voor Nederlandsch-Indië.
(2) Wij behouden Ons voor, bevoegdheden van het Opperbestuur over
Nederlandsch-Indië tijdelijk ter uitoefening in Onzen naam aan de
Commissie-Generaal op te dragen.

Artikel 2.
(1) De Commissarissen-Generaal worden, ten getale van drie, op voordracht van
den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen door Ons benoemd en ontslagen.
(2) Bovendien heeft de Luitenant-Gouverneur-Generaal, ingevolge Ons Besluit van
23 December 1943 (Staatsblad No. D 65) het algemeen bestuur van
Nederlandsch-Indië uitoefenend, ambtshalve zitting in de Commissie-Generaal.

Artikel 3.

1.

Gepubliceerd in het Staatsblad op 7 september 1947 onder no. G 233.
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(1) De Commissie-Generaal neemt Onze instructie en Onze aanwijzingen in acht
bij de uitvoering van hare opdracht.
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Vertrek van Dr. H.J. van Mook van Schiphol op 21 september 1947.
Van links naar rechts: Schermerhorn, Fievez, Beel, Van Mook, Neher en Van Poll.
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(2) Deze betreffen in het bijzonder de opdracht der Commissie-Generaal terzake van:
(a) de voorbereiding van een nieuwe staatkundige ordening voor
Nederlandsch-Indië en in verband daarmede van de Rijksconferentie;
(b) besprekingen met van ouds bestaande en met nieuw gevormde staatkundige
organisaties zoomede met vertegenwoordigers van de verschillende volkeren en
bevolkingsgroepen, betrekking hebbende op de vestiging van de toekomstige
staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk;
(c) aanrakingen met vertegenwoordigers van volkenrechtelijke organisaties en
bevriende Mogendheden.

Artikel 4.
Alvorens hun ambt te aanvaarden, leggen de benoemde Commissarissen-Generaal
in Onze handen, of in die van Onzen Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen,
daartoe door Ons gemachtigd, den navolgenden eed (verklaring en belofte) af:
Ik zweer (beloof) dat ik de Koningin gehoorzaam en getrouw zal zijn;
Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Grondwet van het Koninkrijk der
Nederlanden en de wetten;
Ik zweer (verklaar), dat ik om tot Commissaris-Generaal voor Nederlandsch-Indië
benoemd te worden directelijk of indirectelijk, aan geene personen, hetzij in of buiten
de Regeering van het Koninkrijk, onder wat naam of voorwendsel ook, eenige giften
of gaven beloofd of gegeven heb, noch beloven of geven zal;
Ik zweer (beloof) dat ik, om iets in dit Staatsambt te doen of te laten, van niemand
hoegenaamd eenige beloften of geschenken aannemen zal, directelijk of indirectelijk;
Ik zweer (beloof) dat ik het belang van het Koninkrijk in het algemeen en dat van
Nederlandsch-Indië in het bijzonder bij de uitvoering van mijn taak steeds voor oogen
zal houden, en dat ik mij in alles zoo zal gedragen zooals een braaf en eerlijk
Commissaris-Generaal betaamt;
‘Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig!’
(‘Dat verklaar en beloof ik!’)

Artikel 5.
De Commissie-Generaal vervult hare opdracht in Nederlands-Indië zoomede elders
in zooverre zulks in hare instructie wordt bepaald.

Artikel 6.
De Luitenant-Gouverneur-Generaal verstrekt aan de Commissie-Generaal alle terzake
van hare taak gevraagde inlichtingen.
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Artikel 7.
Waar de Commissie-Generaal bij de vervulling van hare opdracht rechtstreeks in
aanraking komt met onderwerpen van algemeen bestuur van Nederlandsch-Indië,
heeft zij het recht adviezen ter zake tot den Luitenant-Gouverneur-Generaal te richten.
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Artikel 8.
(1) Indien een besluit der Commissie-Generaal niet eenparig is genomen of indien
haar besluit afwijkt van het gevoelen van den Luitenant-Gouverneur-Generaal,
kan onverwijld na de vaststelling van het besluit Onze beslissing worden
ingeroepen, onderscheidenlijk door de minderheid en door den
Luitenant-Gouverneur-Generaal.
(2) In dat geval blijft de uitvoering van het besluit opgeschort.

Artikel 9.
De Commissie-Generaal brengt omtrent hare verrichtingen regelmatig verslag uit
aan Ons, overeenkomstig Onze instructie.

Artikel 10.
Voor zooveel naast deze wet en de instructie, bedoeld in artikel 3, nadere voorschriften
noodig zijn ten einde de uitvoering van de taak der Commissie-Generaal te
bevorderen, worden deze door Ons vastgesteld.

Artikel 11.
Deze wet treedt in werking op den dag, volgende op dien van hare afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle
Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize het Loo, den aden September 1946.
WILHELMINA.1.

1.

Deze wet is gecontrasigneerd door alle op dat ogenblik aanwezige ministers.
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Bijlage II
Instructie voor de Commissie-Generaal
KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 SEPTEMBER 1946.
No. 111.1.
WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLADEN, PRINSES
VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Op de voordracht van Onzen Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen van 11
September 1946, Kabinet, Letter M 47;
Gelet op artikel 3 van de wet van 2 September 1946, houdende instelling van een
Commissie-Generaal voor Nederlandsch-Indië (Staatsblad no. G 233);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Vast te stellen de volgende instructie voor de Commissie-Generaal voor
Nederlandsch-Indië:

Afdeeling I.
van den stijl der Commissie-Generaal.
1.
De stijl der Commissie-Generaal is collegiaal. De leden der Commissie treden niet
op naar buiten zonder daartoe gemachtigd te zijn door de Commissie.
Zij vervult haar taak in innige samenwerking met den Luitenant
Gouverneur-Generaal.
De Commissie-Generaal kan aan ieder van haar leden opdragen voor en namens
haar aangelegenheden te behandelen en haar tegenover derden te vertegenwoordigen.
Zij kan daartoe ook den Luitenant Gouverneur-Generaal uitnoodigen.
De aldus gedelegeerde Commissarissen-Generaal en de krachtens het vorige lid
optredende Luitenant Gouverneur-Generaal houden de Commissie-Generaal op de
hoogte van hun verrichtingen.

1.

Deze instructie is gepubliceerd onder bijlage A van de Memorie van Antwoord op hoofdstuk
XIII der Rijksbegroting voor de dienstjaren 1946 en 1947 (ingezonden 5 december 1946).
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2.
Wij belasten een der Commissarissen-Generaal met het voorzitterschap der
Commissie.

3.
De Commissarissen-Generaal bezitten gelijken rang en waardigheid als Ministers;
zij hebben in Nederlandsch-Indië preseance boven alle andere Nederlandsche en
Nederlandsch-Indische autoriteiten met uitzondering van den Luitenant
Gouverneur-Generaal, die als vertegenwoordiger van de Koningin boven hen voorrang
heeft.

4.
De Commissie-Generaal wordt bijgestaan door een Secretaris-Generaal, die op haar
voordracht door Onzen Minister wordt benoemd en ontslagen en wiens geldelijke
dienstvoorwaarden door Onzen Minister worden geregeld.
De Secretaris-Generaal geniet preseance op gelijken voet als de Algemeen
Secretaris van het Gouvernement van Nederlandsch-Indië.

5.
De Commissie-Generaal heeft Batavia als standplaats.
Het Secretariaat-Generaal der Commissie wordt aldaar gevestigd en ingericht.

6.
De Commissie-Generaal vraagt voor haar Secretariaat-Generaal zoodanig personeel
aan als zij noodig oordeelt.
Voor zoover deze personen in Nederland worden aangetrokken, geschiedt hun
benoeming en ontslag op haar voordracht door Onzen Minister, die ook de geldelijke
dienstvoorwaarden van dit personeel regelt.
Het personeel, dat in Indië aan het Secretariaat-Generaal wordt toegevoegd, wordt
ter beschikking gesteld door den Luitenant Gouverneur-Generaal.

7.
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De Commissie-Generaal, zoomede de Commissarissen-Generaal persoonlijk, wanneer
zij een opdracht vervullen als in artikel 1 bedoeld, zijn bevoegd dienstreizen te maken
in Nederlandsch-Indië, zoomede in de omringende landen.
Wanneer de Commissie-Generaal zich van haar standplaats begeeft, bericht en
verklaart zij zulks vooraf aan Onzen Minister.
De Commissie-Generaal en de aldus gedelegeerde Commissarissen-Generaal
persoonlijk kunnen zich op dienstreizen doen vergezellen door personeel, behoorende
tot het Secretariaat-Generaal, zoomede door andere personen, welke daartoe door
den Luitenant Gouverneur-Generaal ter beschikking worden gesteld.
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8.
Van voorgenomen bijeenkomsten geeft de Commissie den Luitenant
Gouverneur-Generaal tijdig kennis.

9.
De vergaderingen der Commissie-Generaal zijn geheim. De aanwezigen zijn verplicht
tot geheimhouding van het behandelde, behoudens de bevoegdheid van de Commissie
- waaneer zulks naar haar oordeel nuttig is - deze verplichting op te heffen.
Van het verhandelde worden door de zorgen van den Secretaris-Generaal notulen
opgemaakt, welke na goedkeuring door den Voorzitter en den Luitenant
Gouverneur-Generaal volledig en onverwijld per luchtpost worden gezonden aan
Onzen Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen. De hoofdzaken van het verhandelde
worden Onzen Minister telegrafisch medegedeeld.
De Commissie-Generaal streeft bij haar werkzaamheden steeds naar eenparigheid
van de besluiten en de formuleering van haar inzichten, alsmede naar
overeenstemming met het gevoelen van den Luitenant Gouverneur-Generaal.
Bij het nemen van besluiten zijn - behalve de Secretaris-Generaal en eventueel
ander personeel van het Secretariaat-Generaal - geen andere personen buiten de
Commissarissen-Generaal en den Luitenant Gouverneur-Generaal aanwezig.

10.
De Commissie heeft de bevoegdheid landsdienaren ter vergadering op te roepen, om
haar alle inlichtingen te verstrekken, welke zij behoeft.

11.
De Commissie-Generaal is bevoegd haar besluiten te doen uitvoeren door de personen
en op de wijze als door haar wordt goed gevonden. Door tusschenkomst van den
Luitenant Gouverneur-Generaal kan zij zich daartoe bedienen van Indische
landsdienaren.

12.
De Commissie-Generaal heeft het recht Ons voorstellen te doen omtrent alle
aangelegenheden, welke liggen op het terrein van haar werkzaamheden, alsmede
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omtrent hare instructie en andere zaken, welke de goede uitoefening van haar
werkzaamheden kunnen bevorderen.

13.
De Commissie-Generaal brengt Ons geregeld verslag uit van haar werkzaamheden
en haar bevindingen, welk verslag zij kan voorzien van alle beschouwingen, welke
zij nuttig acht. Zij doet zulks aldus, dat Onze Minister in staat wordt gesteld de
Staten-Generaal daarover zoo volledig mogelijk in te lichten.
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Afdeeling II.
van de taak der Commissie-Generaal.
14.
Ter bevordering van de voorbereiding van een nieuwe rechtsorde voor
Nederlandsch-Indië dragen Wij de Commissie-Generaal op:
1) af te wikkelen aanrakingen met vertegenwoordigers van Onze bondgenooten
in den tweeden wereldoorlog, welke met de oorlogvoering gepaard gingen, voor
zoover dit zich in of nabij Nederlandsch-Indië voltrekt;
2) waar noodig aanrakingen met volkenrechtelijke organisaties en met
vertegenwoordigers van bevriende mogendheden op te nemen, wanneer het een
onderwerp betreft, hetwelk in het bijzonder Nederlandsch-Indië aangaat, daarbij
evenwel rekening houdende met het feit, dat het diplomatiek contact tusschen
het Koninkrijk en bedoelde organisaties en mogendheden berust bij de daarvoor
over en weer bestaande diplomatieke vertegenwoordigingen;
3) mede te werken aan de voorbereiding van een nieuwe staatkundige ordening
voor Nederlandsch-Indië, in het bijzonder door besprekingen te voeren en waar
noodig afspraken te maken met van ouds bestaande en met nieuw gevormde
staatkundige organisaties en met vertegenwoordigers van de verschillende
vollieren en bevolkingsgroepen, voor zoover het Opperbestuur en de
Nederlandsche wetgever hiervoor mede verantwoordelijk zijn;
4) voor te bereiden de Rijksconferentie, waarop in onderling overleg tusschen
vertegenwoordigers uit alle rijksdeelen de hervorming van het Staatsbestel van
het geheele Koninkrijk zal worden overwogen;
5) mede ervoor te waken, dat de grondrechten van de verschillende volkeren en
bevolkingsgroepen van Nederlandsch-Indië worden gewaarborgd en dat op
cultureel, sociaal, economisch en financieel gebied en op het gebied der defensie
ook de belangen van de andere Rijksdeelen, van het Koninkrijk als geheel en
van de internationale samenleving beschermd en behartigd worden;
6) na te gaan, welke belangen bij een omzetting van de oude Rijkseenheid in een
op den grondslag van een vrijwillig aanvaard volledig deelgenootschap
gevestigden meer federatieven staatsbouw gemeenschappelijk door middel van
Rijksorganen behartigd zullen moeten worden en de verzorging daarvan voor
te bereiden.

15.
Bij de vervulling van haar opdracht gaat de Commissie uit:
a) volkenrechtelijk: van het Handvest der Vereenigde Naties en van de met de
Geallieerden aangegane overeenkomsten;
b) staatsrechtelijk: van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden en de
daarop steunende wetgeving;
c) staatkundig van:
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1.
2.
3.
4.

de Koninklijke rede van 7 December 1942;
de Regeeringsverklaring van 10 Februari 1946;
de Troonrede van 23 Juli 1946;
de aide-memoire van 6 Augustus 1946; en
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5.

het Regeeringsbeleid, schriftelijk en mondeling uiteengezet bij de
behandeling in de Staten-Generaal van het wetsontwerp tot instelling
der Commissie-Generaal.

16.
Daarvan uitgaande laat de Commissie zich leiden door deze richtlijnen:
1. de nieuwe rechtsorde, welke zij voorbereidt, zal eenerzijds moeten passen bij
de omstandigheden, zooals de tweede wereldoorlog die elders in de wereld, in
het bijzonder elders in Azië, heeft geschapen, zal anderzijds Nederlands roeping
overzee, met name ten aanzien van de Indonesische volkeren, moeten erkennen;
2. de vernieuwing van de samenwerking van de Nederlandsche en Indonesische
volkeren en de andere bevolkingsgroepen van Nederlandsch-Indië zal op de
eerste plaats de instemming van de vertegenwoordigers der Indonesische
volkeren, alsmede die van de andere bevolkingsgroepen moeten verwerven;
3. de vaststelling van wat de Commissie afspreekt en voorbereidt zal vervolgens
van de samenwerking van Nederlandsche Regeering en Staten-Generaal
afhankelijk zijn.

17.
In gevallen van ernstige twijfel over de beteekenis van uitgangspunt en richtlijnen
raadpleegt de Commissie Onzen Minister.
Indien uitgangspunt en richtlijnen niet houdbaar mochten blijken of niet tot een
overeenkomst mochten kunnen leiden, verzoekt zij om verduidelijking, wijziging of
aanvulling der instructie.

18.
De Commissie bouwt voort op de Malino-conferentie en bevordert het welslagen
van de bijeenkomst te Pangkal Pinang.

19.
De Commissie bevordert de hervatting van besprekingen met vertegenwoordigers
van de nieuw gevormde staatkundige organisatie, welke zich aandient als de Republiek
Indonesia.
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In geval van ernstigen twijfel omtrent de aanvaardbaarheid van bepaalde
vertegenwoordigers raadpleegt zij Onzen Minister.
Onze Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Het Loo, den 13den September 1946.
w.g. WILHELMINA.
De Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen,
w.g.J.A. JONKMAN.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

872

Bijlage III
Tekst der Nederlandse ontwerp-overeenkomst dd. 3 november 1946
De Commissie-Generaal,
ten deze vertegenwoordigende de Nederlandsche Regeering,
en
de Indonesische delegatie,
ten deze vertegenwoordigende de Regeering van de Republiek Indonesië,
in aanmerking nemende
dat beide partijen het oprechte verlangen koesteren de goede betrekkingen tusschen
de volkeren van Nederland en Indonesië te verzekeren in nieuwe vormen van
vrijwillige samenwerking, welke de beste waarborgen bieden voor een goede en
krachtige ontwikkeling van beide landen in de toekomst en die het mogelijk maken
de historische relatie tusschen beide volkeren op nieuwe grondslagen te bestendigen;
spreken af de navolgende overeenkomst aan te gaan en deze op den kortst
mogelijken termijn aan de goedkeuring van de volksvertegenwoordigingen te
onderwerpen:

Artikel 1
De Nederlandsche regeering erkent de regeering van de Republiek Indonesia als de
facto uitoefenende het gezag over Java, Madoera en Sumatra, met uitzondering van
de door geallieerde of Nederlandsche troepen bezette gebieden.

Artikel 2
De Nederlandsche regeering en de regeering van de republiek werken samen tot de
spoedige vestiging van een vrijen, democratischen staat op fe-
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Tekst der op 15 november 1946 geparafeerde ontwerp-overeenkomst van
Linggadjati
De Nederlandsche regeering,
ten deze vertegenwoordigd door de Commissie-Generaal,
en
de regeering van de Republiek Indonesië,
ten deze vertegenwoordigd door de Indonesische delegatie,
het oprechte verlangen koesterend de goede betrekkingen tusschen de volkeren van
Nederland en Indonesië te verzekeren in nieuwe vormen van vrijwillige
samenwerking, -welke de beste waarborgen bieden voor een goede en krachtige
ontwikkeling van beide landen in de toekomst en die het mogelijk maken de relatie
tusschen beide volkeren op nieuwe grondslagen te bevestigen;
spreken het navolgende af en zullen deze overeenkomst op den korst mogelijken
termijn aan de goedkeuring van de volksvertegenwoordigingen onderwerpen:

Artikel 1
De Nederlandsche regeering erkent de regeering van de Republiek Indonesië als de
facto uitoefenende het gezag over Java, Madoera en Sumatra.
De door de geallieerde of Nederlandsche troepen bezette gebieden zullen
geleidelijk, door wederzijdsche samenwerking, in het republikeinsche gebied worden
ingevoegd. Hiertoe zal aanstonds een aanvang worden gemaakt met de noodige
maatregelen zoodat, uiterlijk op het tijdstip in artikel 12 genoemd, de invoeging zal
zijn voltooid1..

Artikel 2
De Nederlandsche regeering en de regeering van de republiek werken samen tot de
spoedige vestiging van een souvereinen, democratischen

1.

De tekst van het tweede lid is eerst te Batavia op 15 november 1946 aldus vastgesteld. Te
Linggadjati luidde deze nog: ‘Daartoe zullen de door de geallieerde of Nederlandsche troepen
bezette gebieden geleidelijk, doch uiterlijk op het in artikel 12 vermelde tijdstip, door
wederzijdsche samenwerking in het republikeinsche gebied worden ingevoegd’.
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deratieven grondslag, genaamd de Vereenigde Staten van Indonesië.

Artikel 3
De Vereenigde Staten van Indonesië zullen omvatten het geheele grondgebied van
Nederlandsch-Indië, met dien verstande, dat, indien de bevolking van eenig
gebiedsdeel langs democratischen weg te kennen geeft niet of nog niet tot de
Vereenigde Staten van Indonesië te willen toetreden, voor dat gebiedsdeel een
bijzondere verhouding tot deze staten en het Koninkrijk der Nederlanden in het leven
kan worden geroepen.

Artikel 4
De samenstellende staten van de Vereenigde Staten van Indonesië zullen zijn de
Republiek, Borneo en de Groote Oost, onverminderd het recht van de bevolking van
eenig gebiedsdeel om langs democratischen weg te kennen te geven, dat zij haar
plaats in de Vereenigde Staten van Indonesië op anderen voet geregeld wenscht te
zien.

Artikel 5
Met inachtneming van de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Nederlandsche
regeering in dit stadium, zullen partijen in overleg treden omtrent de wijze van
deelneming der niet tot het gezagsgebied van de Republiek behoorende gebiedsdeelen
en der niet of onvoldoende door de Republiek vertegenwoordigde bevolkingsgroepen
aan de in artikel 2 vermelde samenwerking.

Artikel 6
Bij de vestiging van de Vereenigde Staten van Indonesië zullen de door geallieerde
of Nederlandsche troepen bezette gebieden op Java en Sumatra worden ingevoegd
in het gebied van de Republiek, behoudens de bevoegdheid van de Vereenigde Staten
van Indonesië om een bijzondere regeling te treffen ten aanzien van het grondgebied
van haar hoofdstad.

Artikel 7
De Nederlandsche regeering en de regeering van de Republiek zullen ter behartiging
van de gemeenschappelijke belangen van Nederland en Indonesië samenwerken tot
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de vorming van een Nederlandsch-Indonesische Unie, waardoor het Koninkrijk der
Nederlanden, omvattende Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao,
wordt omgezet in genoemde
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staat op federatieven grondslag, genaamd de Vereenigde Staten van Indonesië.

Artikel 3
De Vereenigde Staten van Indonesië zullen omvatten het geheele grondgebied van
Nederlandsch-Indië, met dien verstande, dat, indien de bevolking van eenig
gebiedsdeel, ook na overleg met de overige gebiedsdeelen, langs democratischen
weg te kennen geeft niet of nog niet tot de Vereenigde Staten van Indonesië te willen
toetreden, voor dat gebiedsdeel een bijzondere verhouding tot deze staten en het
Koninkrijk der Nederlanden in het leven kan worden geroepen.

Artikel 4
Samenstellende staten van de Vereenigde Staten van Indonesië zullen zijn de
Republiek, Borneo en de Groote Oost, onverminderd het recht van de bevolking van
eenig gebiedsdeel om langs democratischen weg te kennen te geven dat zij haar
plaats in de Vereenigde Staten van Indonesië op anderen voet geregeld wenscht te
zien.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en in het eerste lid van dit artikel kunnen
de Vereenigde Staten van Indonesië een bijzondere regeling treffen ten aanzien van
het grondgebied van haar hoofdstad.

Artikel 5
De grondwet van de Vereenigde Staten van Indonesië zal worden vastgesteld door
een constitueerende vergadering, die zal zijn samengesteld uit op democratische
wijze aangewezen vertegenwoordigers van de Republiek en van de andere toekomstige
deelgenooten der Vereenigde Staten, met inachtneming van het bepaalde in het
volgend lid van dit artikel.
Partijen zullen in overleg treden omtrent de wijze van deelneming aan deze
constitueerende vergadering door de Republiek, door de niet tot het gezagsgebied
van de Republiek behoorende gebiedsdeelen en door de niet of onvoldoende
vertegenwoordigde bevolkingsgroepen, een en ander met inachtneming van de
onderscheiden verantwoordelijkheid van de Nederlandsche regeering en van de
regeering van de Republiek.
(Vervallen)

Artikel 6
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De Nederlandsche regeering en de regeering van de Republiek zullen ter behartiging
van de gemeenschappelijke belangen van Nederland en Indonesië samenwerken tot
de vorming van een Nederlandsch-Indonesische Unie, waardoor het Koninkrijk der
Nederlanden, omvattende Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao,
wordt omgezet in genoemde
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Unie, bestaande uit eenerzijds het Koninkrijk der Nederlanden, omvattende Nederland,
Suriname en Curaçao, en anderzijds de Vereenigde Staten van Indonesië.
Het vorenstaande laat onverkort de mogelijkheid tot nadere regeling van de
verhouding tusschen Nederland, Suriname en Curaçao.

Artikel 8
De Nederlandsch-Indonesische Unie zal beschikken over eigen organen ter behartiging
van de gemeenschappelijke belangen van het Koninkrijk der Nederlanden en de
Vereenigde Staten van Indonesië.
Deze organen zullen worden samengesteld door de regeeringen van het Koninkrijk
der Nederlanden en van de Vereenigde Staten van Indonesië, eventueel mede door
de volksvertegenwoordigingen dier landen.
Als gemeenschappelijke belangen zullen worden aangemerkt samenwerking inzake
buitenlandsche betrekkingen, defensie en, voor zoover noodig, financiën, alsmede
nopens onderwerpen van economischen en cultureelen aard.

Artikel 9
De Koning der Nederlanden zal zijn het Hoofd van de Nederlandsch-Indonesische
Unie.
Wanneer bij overlijden des Konings geen bevoegde troonopvolger naar de grondwet
van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat, kan te dezer zake een afwijkende regeling
worden vastgesteld.

Artikel 10
Ter behartiging van de belangen der Vereenigde Staten van Indonesië in Nederland
en van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië zullen door de onderscheiden
regeeringen Hooge Commissarissen worden benoemd.

Artikel 11
Het statuut van de Nederlandsch-Indonesische Unie zal voorts onder meer bepalingen
bevatten over:
a. de verzekering van de rechten van beide partijen jegens elkander en de
waarborgen voor de nakoming hunner onderlinge verplichtingen;
b. de wederzijdsche uitoefening van het staatsburgerschap door Nederlandsche en
Indonesische staatsburgers;
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c. een regeling houdende voorziening voor het geval in de organen der Unie geen
overeenstemming kan worden verkregen;
d. een regeling van de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de organen
van het Koninkrijk der Nederlanden bijstand zullen verleenen aan de Vereenigde
Staten van Indonesië, zoolang deze niet of onvoldoende over eigen organen
beschikken;
e. de verzekering in beide deelen van de Unie van de fundamenteele menschelijke
rechten en vrijheden, waarnaar ook het Handvest der Vereenigde Naties verwijst.
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Unie, bestaande uit eenerzijds het Koninkrijk der Nederlanden, omvattende Nederland,
Suriname en Curaçao, en anderzijds de Vereenigde Staten van Indonesië.
Het vorenstaande laat onverkort de mogelijkheid tot nadere regeling van de
verhouding tusschen Nederland, Suriname en Curaçao.

Artikel 7
Ter behartiging van de in het voorgaande artikel genoemde belangen zal de
Nederlandsch-Indonesische Unie beschikken over eigen organen.
Deze organen zullen worden samengesteld door de regeeringen van het Koninkrijk
der Nederlanden en van de Vereenigde Staten van Indonesië, eventueel mede door
de volksvertegenwoordigingen dier landen.
Als gemeenschappelijke belangen zullen worden aangemerkt samenwerking inzake
buitenlandsche betrekkingen, defensie en, voor zoover noodig, financiën, alsmede
nopens onderwerpen van economischen en cultureelen aard.

Artikel 8
Aan het hoofd van de Nederlandsch-Indonesische Unie staat de Koning der
Nederlanden.
De besluiten ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen zullen door de
organen der Unie worden genomen in naam des Konings.

Artikel 9
Ter behartiging van de belangen der Vereenigde Staten van Indonesië in Nederland
en van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië zullen door de onderscheiden
regeeringen Hooge Commissarissen worden benoemd.

Artikel 10
Het statuut van de Nederlandsch-Indonesische Unie zal voorts onder meer bepalingen
bevatten over:
a. de verzekering van de rechten van beide partijen jegens elkander en de
waarborgen voor de nakoming hunner onderlinge verplichtingen;
b. de wederzijdsche uitoefening van het staatsburgerschap door Nederlandsche en
Indonesische staatsburgers;
c. een regeling, houdende voorziening voor het geval in de organen der Unie geen
overeenstemming kan worden verkregen;
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d. een regeling van de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de organen
van het Koninkrijk der Nederlanden bijstand zullen verleenen aan de Vereenigde
Staten van Indonesië, zoolang deze niet of onvoldoende over eigen organen
beschikken;
e. de verzekering in beide deelen van de Unie van de fundamenteele menschelijke
rechten en vrijheden, waarnaar ook het handvest der Vereenigde Naties verwijst.
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Artikel 12
Het statuut zal worden ontworpen door een conferentie tusschen vertegenwoordigers
van het Koninkrijk der Nederlanden en van de toekomstige Vereenigde Staten van
Indonesië.
Het statuut treedt in werking na goedkeuring door de onderscheiden
volksvertegenwoordigingen.

Artikel 13
De Nederlandsche regeering en de regeering van de Republiek zullen ernaar streven,
dat de vestiging van de Vereenigde Staten van Indonesië en van de
Nederlandsch-Indonesische Unie haar beslag krijgt vóór 1 Januari 1949.

Artikel 14
Na de totstandkoming van de Nederlandsch-Indonesische Unie zal de Nederlandsche
regeering onmiddellijk stappen nemen voor de toelating van de Vereenigde Staten
van Indonesië als lid van de Organisatie der Vereenigde Naties.

Artikel 15
De republiek staat in voor de fundamenteele democratische vrijheden en rechten als
vrijheid van meeningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van handel en beweging,
bescherming van lijf en goed, vrijheid van onderwijs, van allen, die verblijven in het
gebied, waarover zij de facto gezag uitoefent.
Niet-Indonesische bezittingen en ondernemingen zullen in de republiek geen
andere bejegening ondervinden dan Indonesische; deze gelijkheid geldt op
overeenkomstige wijze voor Indonesische bezittingen en ondernemingen op het
grondgebied van het Koninkrijk.
De republiek erkent de aanspraken van alle niet-Indonesiërs op herstel in hun
rechten en teruggave van hun goederen, voor zoover deze worden uitgeoefend of
zich bevinden in het gebied, waarover zij de facto gezag uitoefent. Een gemengde
commissie zal worden ingesteld om dit herstel of deze teruggave te bewerkstelligen.

Artikel 16
In afwachting van de totstandkoming van de Vereenigde Staten van Indonesië en
van de Nederlandsch-Indonesische Unie zal de staats- en volkenrechtelijke positie
van het Koninkrijk der Nederlanden gehandhaafd blijven, met dien verstande, dat
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de Nederlandsche regeering zal bevorderen, dat aanstonds wettelijke maatregelen
zullen worden getroffen, teneinde de Indische regeering te hervormen op zoodanige
wijze, dat zij in haar samenstelling en werkwijze zoo goed mogelijk aansluit op de
erkenning van de Republiek en op de ontworpen staatsrechtelijke structuur.
Eveneens zullen op korten termijn voorzieningen in het leven worden geroepen,
teneinde de samenwerking op het gebied van de buitenlandsche betrekkingen, de
defensie, de economische en cultureele belangen en de financiën te organiseeren.
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Artikel 11
Het statuut zal worden ontworpen door een conferentie tusschen vertegenwoordigers
van het Koninkrijk der Nederlanden en van de toekomstige Vereenigde Staten van
Indonesië.
Het statuut treedt in werking na goedkeuring door de onderscheiden
volksvertegenwoordigingen.

Artikel 12
De Nederlandsche regeering en de regeering van de Republiek zullen ernaar streven,
dat de vestiging van de Vereenigde Staten van Indonesië en van de
Nederlandsch-Indonesische Unie haar beslag krijgt voor 1 Januari 1949.

Artikel 13
De Nederlandsche regeering zal onmiddellijk stappen nemen opdat, na de
totstandkoming van de Nederlandsch-Indonesische Unie, de Vereenigde Staten van
Indonesië als lid van de Organisatie der Vereenigde Naties wordt toegelaten.

Artikel 14
De regeering van de Republiek erkent de aanspraken van alle niet-Indonesiërs op
herstel in hun rechten en teruggave van hun goederen, voor zoover deze worden
uitgeoefend of zich bevinden in het gebied, waarover zij de facto gezag uitoefent.
Een gemengde commissie zal worden ingesteld om dit herstel of deze teruggave
te bewerkstelligen.

Artikel 15
Teneinde de Indische regeering te hervormen op zoodanige wijze, dat zij in haar
samenstelling en werkwijze zoo goed mogelijk aansluit op de erkenning van de
Republiek en op de ontworpen staatsrechtelijke structuur, zal de Nederlandsche
regeering bevorderen dat aanstonds wettelijke maatregelen worden getroffen om, in
afwachting van de totstandkoming der Vereenigde Staten van Indonesië en der
Nederlandsch-Indonesische Unie, de staats- en volkenrechtelijke positie van het
Koninkrijk der Nederlanden daarop te laten aansluiten.
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Artikel 17
Aanstonds na het totstandkomen van deze overeenkomst zullen beide partijen
in overleg treden omtrent de mate en het tempo van de vermindering van de
troepensterkte aan beide zijden en omtrent de samenwerking op militair gebied.

(Ontbreekt)
SLOTBEPALING
Deze overeenkomst wordt opgesteld in het Nederlandsch en in het Indonesisch.
Beide teksten hebben gelijk gezag.
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Artikel 16
Aanstonds na het totstandkomen van deze overeenkomst zullen beide partijen
overgaan tot vermindering van de troepensterkte aan beide zijden.
Zij zullen in overleg treden omtrent de mate en het tempo van deze vermindering
en omtrent de samenwerking op militair gebied.

Artikel 17
Voor de in deze overeenkomst beoogde samenwerking tusschen de Nederlandsche
regeering en de regeering der Republiek zal een organisatie in het leven worden
geroepen, bestaande uit een door elk van beide regeeringen aan te wijzen delegatie,
met een gemeenschappelijk secretariaat.
De Nederlandsche regeering en de regeering der Republiek zullen alle geschillen,
welke naar aanleiding van deze overeenkomst mochten rijzen en die niet door partijen
in onderling overleg in een conferentie tusschen genoemde delegaties tot een oplossing
kunnen worden gebracht, door arbitrage doen beslechten. In dat geval zal die
conferentie worden aangevuld met een door de genoemde delegaties in onderling
overleg of, mocht dit overleg geen resultaat opleveren, door den voorzitter van het
Internationale Hof van Justitie te benoemen voorzitter van andere nationaliteit met
beslissende stem.
SLOTBEPALING
Deze overeenkomst wordt opgesteld in het Nederlandsch en in het Indonesisch.
Beide teksten hebben gelijk gezag.
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Bijlage IV1.
Analyse en perspectieven inzake het Indonesische vraagstuk medio
Februari 1947
De wetenschap aangaande de zeer zware verantwoordelijkheid, welke thans op de
Nederlandsche regeering rust, in het bijzonder indien het niet komt tot onderteekening
van het politiek accoord van Linggadjati, brengt de Commissie-Generaal ertoe zich
ook haar verantwoordelijkheid te realiseeren, al kan die niet verder reiken dan het
op zoo nauwkeurig mogelijke wijze mededeelen van de inzichten harer leden. Zij
doet dit thans door de inzending van deze nota, die geheel wordt onderschreven door
den Luitenant-Gouverneur-Generaal en de leden Schermerhorn en Van Poll der
Commissie-Generaal en die aan de heeren De Boer en Posthuma aanleiding gaf tot
het schrijven van afzonderlijke beschouwingen, waarvan die van Prof. Posthuma
hierbij is gevoegd.
Wij stellen daarbij voorop, dat het onze eerste plicht is de regeering in te lichten
omtrent de toestanden in Nederlandsch-Indië, terwijl het meer op den weg der
regeering ligt den invloed van bepaalde maatregelen op houding en gedraging van
het Nederlandsche volk te schatten. Toch spreekt het vanzelf dat ook de
Commissie-Generaal zich bij het vormen van een beeld niet geheel los kan maken
van de gevolgen van een en ander in Nederland zelf, noch van de krachten, die in
het Nederlandsche volk werkzaam zijn en die hun invloed op het gebeuren in
Indonesië uitoefenen. Vandaar dat men hieronder ook overwegingen zal aantreffen,
die ontleend zijn aan door ons geschatte krachten en reacties in het Nederlandsche
volk.

I. Huidige toestand
A. Politiek
Nu de regeering van de Republiek Indonesië bij den in ons CG 79 vermelden brief2.,
die U inmiddels ook in afschrift per luchtpost is toegezonden, te kennen heeft gegeven
dat zij de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati wenscht te onderteekenen, doch
niet op de in den brief van de Commissie-Generaal van 3 Februari j.l. vervatte
voorwaarden, in het bijzonder aangezien zij afwijst de verbindendverklaring van de
toelichting der Commissie-Generaal en de regeeringsverklaringen van 10 en 19

1.
2.

Dagboek, p. 190; hierboven p. 306.
Het republikeinse antwoord van 14 februari 1947; zie p. 301, noot 1.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

883
December jl., is er een nieuwe toestand ontstaan, die ernstige overweging verdient.
Het spreekt vanzelf, dat daarbij een schatting van de motieven, die aan Indonesische
zijde tot deze weigering hebben geleid, van de grootste beteekenis is voor de verder
door Nederland te ondernemen stappen. Vóór de parafeering van het ontwerp,
gedurende de onderhandelingen, wezen talrijke verschijnselen op den wensch aan
Indonesische zijde om tot samenwerking met Nederland te geraken. Dit ging zóó
ver, dat de Republiek bij deze onderhandelingen er ten slotte toe gekomen is afstand
te doen van haar beide voornaamste pretenties, nl. die van het bezit van eigen
souvereiniteit en die van de omvatting van heel het grondgebied van
Nederlandsch-Indië.
De psychologische situatie op 15 November, aan het slot van de besprekingen,
was dan ook voor de beoogde samenwerking uit Nederlandsch gezichtspunt bijzonder
gunstig. Dit wordt waarschijnlijk het duidelijkst gedemonstreerd met het feit, dat
verklaarde voorstanders van die samenwerking aan beide zijden zich toen gedrongen
achtten in redevoeringen te waarschuwen, dat er nog vele moeilijkheden te wachten
stonden.
Ware de overeenkomst op 15 November onmiddellijk onderteekend, dan had deze
psychologische situatie op de gunstigste wijze gebruikt kunnen worden.
De politieke situatie in Nederland maakte dit echter onmogelijk. Van dit feit kan
men zich volledig bewust zijn en nochtans constateeren, dat hetgeen door den
Luitenant Gouverneur-Generaal vóór het vertrek van de Commissie-Generaal werd
voorzien, nl. het verloren laten gaan van het beste oogenblik voor den aanvang van
de samenwerking en het scheppen van onzekerheid omtrent de onderteekening,
hetgeen aan Republikeinsche zijde afglijden ten gevolge zou kunnen hebben, is
werkelijkheid geworden. Dit afglijden en de hier en daar vrij felle reacties aan
Republikeinsche zijde kunnen sterk gestimuleerd zijn door de tusschen 15 November
en zo December 1946 in Nederland hoog opgelaaide oppositie tegen Linggadjati.
Deze oppositie heeft ook de Republikeinsche oppositie tegen de overeenkomst voedsel
verschaft en de leiders van de Republikeinsche regeering hebben niet de kracht gehad
om de propaganda, die kennelijk in strijd was met hetgeen overeengekomen was,
naar behooren tegen te spreken. Hoe het met hun innerlijke overtuiging stond, is
daarbij moeilijk te schatten.
Het is echter wel zeker dat de op 15 November bestaande wilsovereenstemming,
het resultaat van lange en vaak moeizame onderhandelingen, in sterker mate dan bij
een normale civiele overeenkomst het geval pleegt te zijn het stempel droeg van een
compromis.
Het ligt daarom voor de hand dat de agitatie rondom Linggadjati het gemakkelijkst
weerklank vond bij de losgeslagen Indonesische massa's in semi-militair verband en
zoodoende bijdroeg tot de steeds in aantal toenemende schendingen van het bestand.
Erger was echter, dat ook talrijke bewijzen in onze handen zijn geraakt in den vorm
van bevelen van verantwoordelijke Republikeinsche militaire leiders, die in flagranten
strijd waren met het bestand, zoodat de meening, dat althans bij hen
wilsovereenstemming inzake de ontwerp-overeenkomst slechts in een zeer beperkt
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aantal gevallen bestaat, lang niet zonder grond is.
In hoeverre deze wilsovereenstemming ook op sociaal-economisch gebied
ontbreekt, is moeilijker te schatten dan uit sommige uitlatingen zou kunnen worden
afgeleid. Men dient hierbij in aanmerking te nemen, dat noch in de besprekingen
noch in den tekst van artikel 14 de werkelijke toestand der ondernemingen, zooals
die tijdens de revolutie is ontstaan, tot uitdrukking kwam. De politieke leiders in de
Republiek moeten Linggadjati aanvaard krijgen langs eenigszins democratischen
weg in een land met politiek ongeschoolde massa's, die zich echter juist op
sociaal-economisch gebied beginnen te laten gelden. Zij vormden sterkere
arbeidersorganisaties; zij drongen door in den middenstand; zij traden op als
ondernemers. Dit maakt het onvermijdelijk, dat men in het begin van het proces van
overgang der geesten van den bestaanden toestand naar dien, welke in het vooruitzicht
zou moeten worden gesteld, uitlatingen doet, die meer door de feitelijke dan door de
toekomstige situatie zijn geïnspireerd. Men zal aan Nederlandsche zijde verstandig
doen aan deze uitlatingen geen grooter gewicht toe te kennen dan zij in dit verband
verdienen.
Zonder eenigen twijfel zullen ook bij onderteekening van Linggadjati op allerlei
terreinen nog uiterst taaie en moeilijke besprekingen noodzakelijk zijn.
De periode, waarin volstrekt eenzijdig van Europeesche zijde, zonder belangrijke
beïnvloeding van inheemsche zijde, maatregelen konden worden getroffen, is in
geheel Zuid-Oost Azië, en ook in Nederlandsch-Indië, voorbij. Men zal voor de
onvermijdelijke discussies het geduld dienen op te brengen. Men kan daarbij
vertrouwen hebben in onze grootere kennis en ons beter organisatievermogen en zal
daardoor in de organen en diensten, die moeten worden ingericht, ten slotte toch
resultaten bereiken, die niet al te ver liggen van hetgeen in onze oogen als
noodzakelijk en wenschelijk wordt beschouwd.
Wij achten het fundamenteel deze blijvende moeilijkheid der onderhandeling in dit
land als onvermijdelijk te aanvaarden. Allerlei uitingen in deze revolutionaire periode
als bewijs van het ontbreken van een zoodanige wilsovereenstemming aan te voeren,
dat een onderteekend accoord geen voldoende waarborgen voor Nederland zou
bieden, gaat ons te ver.
Door het gebeurde in de afgeloopen maanden is de wilsovereenstemming, die op
15 November bestond, zeker verzwakt. Toch meenen wij ook uit het afwijzen van
de thans door Nederland gestelde voorwaarden nog niet tot ontbreken van deze
wilsovereenstemming te mogen concludeeren. Allerlei zijdelingsche informaties
hebben den indruk versterkt, dat de procedure, voorgeschreven door de motie
Romme-Van der Goes van Naters, aan Republikeinsche zij de het groote
aangrijpingspunt heeft geleverd voor ieder, die meende Linggadjati te moeten en
kunnen afwijzen. Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat de geheele linkerzijde hier
zich thans op hetzelfde standpunt heeft gesteld als de Nederlandsche Communistische
Partij, terwijl in December juist aan dien kant een zeer uitgeproken campagne vóór
onderteekening van Linggadjati was gevoerd.
Op grond hiervan en van de overtuiging, dat de wilsovereenstemming,
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die op 15 November in breede lagen zeer duidelijk bestond, niet diepgaand in een
periode van drie maanden teloor kan gaan, meenen wij dat het noodzakelijk is, bij
een nuchtere vergelijking van het resultaat der verschillende mogelijkheden, ook in
beschouwing te nemen de vraag in hoeverre Nederland aan de formeele bezwaren
van Republikeinsche zijde, die tegen de procedure bestaan, tegemoet kan komen.
Tracht men nu de motieven voor de verwerping van ons voorstel te peilen, dan
wordt daarbij in de eerste plaats ook in den antwoordbrief het argument aangevoerd
van de eenzijdige verklaring, aan welke door de Nederlandsche regeering blijkens
de verklaring van Minister Jonkman op 19 December zelfs prioriteit is verleend
boven de overeenkomst zelve. Door de Nederlandsche procedure zou de overeenkomst
zelve tot een document van ondergeschikte beteekenis zijn geworden. Immers in
gevallen van twijfel is het laatste woord aan de Nederlandsche regeeringsverklaring.
Het argument, dat er belangrijke verschillen zouden bestaan tusschen de
regeeringsverklaring, de toelichting van de Commissie-Generaal en de oorspronkelijke
overeenkomst, wordt zeker niet zoo sterk gehanteerd als zulks in Nederland in de
publieke opinie van gezaghebbende zijde geschiedt. Wel wijst men op bepaalde
verschillen en noemt daarbij dan het voorbeeld van Nieuw-Guinea, van de arbitrage,
van de regeling van den bijstand aan de afzonderlijke staten, van den buitenlandschen
dienst. Deze punten worden in één adem genoemd, hoewel zij een uitermate
verschillend karakter bezitten. In dit verband verdient het vermelding dat geen
opmerkingen werden vernomen over de structuur van de Unie, noch over de positie
van de Kroon. Dit zou kunnen wijzen op het feit, dat hetgeen daarover in de
regeeringsverklaringen en de toelichting der Commissie-Generaal wordt gezegd,
minder afwijkt van hetgeen met de Indonesische delegatie werd afgesproken dan
sommige publicisten in Nederland het publiek meenen te moeten doen gelooven.
Er is echter ook een andere verklaring, nl. dat de pijnlijke punten aan
Republikeinsche zijde niet zoozeer worden gevoeld in hetgeen in de toekomstige
regeling verborgen ligt, als wel in hetgeen direct vandaag voelbaar zal zijn. Vandaar
hun bezwaren tegen de regeling inzake den buitenlandschen dienst, hoewel dit punt
afdoende en zeer uitvoerig is behandeld en vastgelegd, zoowel in de notulen als in
de correspondentie, welke de wederpartij wèl bereid is te honoreeren.
Vraagt men naar de wezenlijke verschillen, dan gelden deze slechts een enkel
punt, dat ook van onze zijde als zoodanig is gesignaleerd: Nieuw-Guinea. Toch zijn
er natuurlijk verschillen, zooals die betreffende de regeling van den bijstand, de
omschrijving van de arbitrage. Deze punten betreffen echter alle de nadere uitwerking
naar Nederlandsche opvatting van punten, die bij de discussies in het midden zijn
gelaten en die binnen den kortst mogelijken termijn regeling behoeven. De grief, die
men van Indonesische zijde tegen onze wijze van doen stelt, is dat deze uitwerking
eveneens een tweezijdig op te lossen vraagstuk is en object van samenwerking en
niet van eenzijdige verklaring. Ook hier gaat het dus in wezen in de eerste plaats om
de procedure, meer dan om den materieelen inhoud van de uitwerking, hoewel ook
deze laatste natuurlijk wel mede een rol speelt.
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Dat dit echter slechts betrekkelijk is, moge blijken uit de discussie tusschen de
wederzijdsche juridische medewerkers, waarbij aan Indonesische zijde moest worden
toegegeven dat onze interpretatie inzake de arbritrage de juiste was. Doch ook met
deze erkenning bleef hunnerzijds het bezwaar, dat bij de thans gevolgde procedure
van een dictaat van Nederlandsche zijde kon worden gesproken.
Voor zoover er dus van twee Linggadjati's kan worden gesproken, bestaat het
onderscheid in wezen niet uit afwijkingen tusschen het eene en het andere, doch kan
er hoogstens sprake zijn van een origineel en een naar onze opvatting noodzakelijk
nader uitgewerkt Linggadjati.
Peilt men nu aan de hand van bovenstaande beschouwingen de
wilsovereenstemming, die er al of niet tusschen de beide regeeringen bestaat, dan
kunnen naar onze overtuiging de bovenstaande overwegingen en bezwaren van
Republikeinsche zijde nog niet tot de conclusie voeren, dat er in den materieelen
inhoud van de opvattingen der beide regeeringen niet voldoende wilsovereenstemming
aanwezig zou zijn om tot de onderteekening van Linggadjati te geraken.

B. Materieele toestand
Volgens de ons door het Departement van Economische Zaken verschafte gegevens
is de voedseltoestand juist in de laatste drie maanden vóór het afkomen van de
volgende hoofdoogst (half April - half Mei) op zijn allercritiekst. Er zijn op Java
verschillende streken, waar uitgesproken hongersnood heerscht, bijv. een gedeelte
van Madoera, de ommelanden van Soerabaja, Batavia en Buitenzorg. Volgens
betrouwbare gegevens sterven thans in het door ons bezette Soerabaja en in Batavia
verscheidene Indonesiërs per dag van honger. Van medische zijde werd medegedeeld,
dat in de kampongs in Batavia toestanden bestaan, die doen denken aan de
verschijnselen in Nederland gedurende den hongerwinter. Hongeroedeem is een lang
niet zeldzaam verschijnsel.
Er is door het Departement van Economische Zaken berekend en door Lord Killearn
aanvaard, dat het alleruiterste minimum aan rijst, hetwelk in de laatste twee maanden
van 1946 en de eerste vier maanden van 1947 in de gebieden onder Nederlandsche
controle uit het buitenland of uit Republikeinsche gebieden in Java moet worden
ingevoerd, 20000 ton per maand is. Wij hebben in November en December bij
toewijzingen van resp. 8000 en 14000 ton in werkelijkheid ontvangen 7000 en 15000
ton. Onze allocatie is voor de eerste drie maanden van 1947 opgevoerd tot 17000
ton. Ondanks de voorkeursbehandeling van onze schepen in de afscheephavens, heeft
het afschepen van de ons toegewezen veel te kleine hoeveelheden gestagneerd en
ondervinden wij thans ernstige gevolgen in de aanvoeren. In Januari kwam slechts
10000 ton aan en in de eerste helft van Februari 3 800 ton. Er is thans totaal geen
reserve meer; iedere vertraging in den aanvoer veroorzaakt ernstige storing in de
voedselvoorziening en een achteruitgang van den toch reeds vrijwel onhoudbaren
toestand. Als voorbeeld zij vermeld, dat een schip met een belangrijke hoeveelheid
rijst, dat volgens plan op 17 Januari Soerabaja zou kunnen bereiken, pas op 14
Februari is
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gearriveerd, waardoor sedert 4 Februari in de stad Soerabaja geen rijst gedistribueerd
kon worden.
Met betrekking tot het Republikeinsche gebied, zij het een indicatie dat ook daar
de prijs van de rijst varieert van ƒ 1.20 tot ƒ 4.50 per liter, met een uitzondering voor
Oost-Java, waar deze ƒ 0.50 bedraagt. Men neemt aan dat er nabij de havens van
Probolinggo en Banjoewangi verscheidene duizenden tonnen rijst moeten liggen,
terwijl ook de thans in Oost-Java afgekomen ruime maisoogst voor de hongergebieden
beschikbaar zou moeten worden gesteld.
Het is duidelijk, dat hiermede het uiterst moeilijke transportvraagstuk gemoeid is.
De opvoer naar Bandoeng langs den weg door middel van autotransport gaat achteruit
en kan de behoeften niet meer dekken, hoofdzakelijk ten gevolge van het uitvallen
van een vrij belangrijk aantal trucks en het ontbreken van reservedeelen. Het deficit
in het transport bedraagt thans 70 à 80 ton per week.
Het handelsverkeer tusschen de steden, die wij bezet houden, en de ommelanden
is nog altijd gestagneerd. Deze stagnatie is thans in Soerabaja, Semarang, Padang en
Medan nagenoeg absoluut. In Batavia, Bandoeng en Palembang heeft wel eenig
verkeer plaats, doch op zeer stroeve wijze, terwijl voortdurend stagnaties optreden.
De hierover reeds geruimen tijd met de Republiek in gang zijnde besprekingen zijn
sedert kort in een nieuw stadium gekomen, nu men ook van Republikeinsche zijde,
vooral ten aanzien van Batavia, op bevrijding van dit verkeer aandringt. De behoefte
aan via de steden geïmporteerde goederen wordt in het binnenland grooter en de
aanschaffing hiervan door middel van Republikeinsche guldens laat de koers daarvan
zoodanig dalen, dat dit voor de Republiek catastrophaal wordt.
Dat verder de deviezenpositie en de financieele positie van Nederlandsch-Indië
met groote snelheid de algeheele uitputting tegemoet gaat, is Uwe Excellentie
voldoende bekend. Het invoersaldo in de Straits Settlements en Malakka uit Sumatra
en Java van 140 millioen Straits dollar gedurende het tijdvak 1 Januari 1946 - 1
October 1946 toont voldoende de enorme deviezen-drainage van dit land. Voor
zoover het den uitvoer uit Java en Sumatra van ondernemingsproducten betreft, geldt
sedert kort het nieuwe uitvoerverbod, waarbij de Marine voldoende materieel heeft
om overtreding hiervan in groote trekken te verhinderen. Toch kan ook dat geen
uitkomst bieden, omdat de binnen het aldus afgesloten Republikeinsche gebied
aanwezige voorraden niet kunnen worden gerealiseerd. Uitvoerverbod noch afsluiting
geven een oplossing in het belang van de volkshuishouding.
Bekijkt men aldus de materieele positie, dan is het duidelijk dat de bestaande
toestand niet langer dan nog één à twee maanden kan worden gehandhaafd. Hetzij
langs den weg van onderteekening van Linggadjati met het daaraan gepaard gaand
programma van eischen, aan de Republiek te stellen met betrekking tot voorziening
in deze nooden, hetzij door het op eigen kracht doorbreken van den ban, waarin wij
ons thans bevinden, zal vóór half April een oplossing moeten worden verkregen,
eenerzijds omdat dit de uiterste datum is tot wanneer nog voedsel beschikbaar is in
onze eigen gebieden; anderzijds omdat militaire operaties na dezen datum den nieuwen
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oogst zouden bedreigen. Afdoende zakelijke overweging van de gevolgen van beide
methoden is niet goed mogelijk. Toch zal men zich hieraan moeten wagen, wil de
keuze, die de Nederlandsche regeering heeft te doen, niet al te zeer gelijken op een
sprong in het duister.

C. Geestelijke toestand
In de Nederlandsche gemeenschap alhier was een belangrijk gedeelte, dat zich op
redelijke wijze met Linggadjati verzoend had, en wel op grond van de wetenschap,
dat dit misschien de weg was, waarlangs tenminste eindelijk nog resultaten vielen
te bereiken. Men heeft een zucht van verlichting geslaakt, toen er eindelijk een
resultaat was. Men was vóór alles de onzekerheid en het wachten moede. Vrij veel
menschen, ook in ondememerskringen, hadden de hoop, dat men nu ten minste een
kans kreeg om binnen afzienbaren tijd te beginnen, althans te weten, waar men aan
toe was. Voor al deze menschen is de gang van zaken hoogst teleurstellend geweest.
Nu zit alles naar het schijnt weer vast en het geduld van deze menschen raakt uitgeput.
Bij hen komt iets van de redeneering naar voren: het schijnt langs den weg van
Linggadjati niet te gaan en daarom moet er aan het gepraat maar een einde komen
en dienen er nu krachtiger maatregelen te worden genomen. Dat is de
geestesgesteldheid van de groote massa Nederlanders in dit land.
Hoewel wij het van hieruit slecht kunnen schatten, meenen wij toch te moeten
aannemen dat ook in Nederland een groot gedeelte van ons volk resultaten wenscht
en het praten moe is. De honderdduizenden soldaten-brieven, die per maand over
ons land worden uitgestrooid, zullen in zeer groote meerderheid bovendien in ons
volk nog de meening vestigen dat het leger dit vraagstuk zeer gemakkelijk kan
oplossen en dat daarbij een groot gedeelte van de Indonesische bevolking hen als
bevrijders zal begroeten.
De persconferentie van generaal Spoor heeft dezen indruk slechts kunnen
bevestigen. Dat generaal Spoor in zulk een persconferentie niet in de gelegenheid
was de schaduwzijde van deze oplossing aan te geven, spreekt wel vanzelf.
Daartegenover staat het feit, dat in het bijzonder in de communistische, maar ook
wel degelijk in de socialistische partij, in Nederland een vrij sterk wantrouwen bestaat
tegen het toegeven aan de strekkingen, die in boven geschetste geestesgesteldheid
liggen. Bedenkt men, dat deze beide partijen, in het bijzonder in de groote havensteden
van Nederland en in het algemeen onder de arbeidersbevolking, uitgezonderd in het
Zuiden, een uiterst belangrijk percentage, zooal niet de absolute meerderheid
uitmaken, dan is het duidelijk dat hier ruimte is voor uiterst bedenkelijke spanningen,
die tot explosies kunnen voeren. Militair ingrijpen zal waarschijnlijk door de
Communisten uit tactische overwegingen altijd worden bestreden. Door de Partij
van de Arbeid zal vermoedelijk dit alleen aanvaard worden, indien hiervoor degelijk
te verantwoorden gronden aanwezig zijn. Dat kà het geval zijn, indien het bewijs
van gebrek aan de minimaal noodzakelijke wilsovereenstemming op zakelijke punten
van voldoende gewicht afdoende zal zijn geleverd, en niet alleen wordt vermoed of
afgeleid uit toespraken.
Aan Indonesischen kant is de geestesgesteldheid voor ons moeilijk te
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peilen en slechts op te maken uit opmerkingen, die men van betrouwbare
tusschenpersonen krijgt. Tegenover alle wandaden en bedenkelijke uitlatingen staan
nog altijd enkele feiten, die er op wijzen dat er toch nog een zeker vertrouwen is, dat
alles in orde zal komen, zij het ook dat dit nu een eigenaardig geloof aan een soort
wonder schijnt te zijn, dat hen ook wel weer uit deze impasse, die zij zelf mede
geschapen hebben, zal voeren. Dat het volkomen mis zal gaan, gelooven velen van
hen nu nog niet. Hebben zij daarvoor nog juist te veel vertrouwen in ons? Vertrouwen
op eigen kracht is het zeker niet!
De leidende laag hoopt nog altijd op samenwerking, zij het ook dat in Djocja,
zoolang dit zoo geïsoleerd is als thans het geval is, deze stemrning nooit
richtinggevend kan zijn. Slechts een veel breeder persoonlijk aanrakingsvlak tusschen
beide volken kan dat ook in het binnenland veranderen. Dat daarvoor nog altijd de
psychische mogelijkheid aanwezig is, kan men afleiden uit het feit dat onlangs een
Nederlandsch-Indisch evacuatie-officier in uniform door Djocja wandelde zonder
begeleiding en zonder eenige bijzondere bejegening te ondervinden.
Daartegenover staat, dat de daden der Nederlanders met een zekere
overgevoeligheid argwanend worden beschouwd. De Klap in Soerabaja heeft de
republikeinen niet sterker doen neigen tot toegeven, maar wel achterdocht gebracht
en wrok vanwege de enorme verwarring, die in het achterland door vluchtelingen is
ontstaan. Nu spreekt het vanzelf, dat de uitingen van deze laatste gevoelens in het
openbaar meer aan den dag zullen treden dan de verlangens naar verantwoorde
samenwerking op voet van gelijkheid, zooals die in Batavia nog regelmatig in kleinen
kring worden waargenomen.
Bij de vraag naar de geestesgesteldheid aan de Republikeinsche zijde komt ook
in het geding hoe men de thans afgegeven order staakt het vuren heeft te
interpreteeren. Sommigen zijn geneigd hierin een handige manoeuvre te zien,
gekoppeld als deze is aan hun bereidheid om Linggadjati te onderteekenen, zooals
het 15 November was. Wij meenen echter naast deze gedachte, die niet geheel valt
te verwerpen, er op te moeten wijzen dat, indien de uitval te Soerabaja op 24 Januari
niet zou hebben plaats gevonden, omstreeks dienzelfden datum met de afkondiging
van dezen order had kunnen worden gerekend. Sjarifoedin had zich voor dat doel op
26 Januari naar Djocja begeven, na uitdrukkelijke afspraak hieromtrent met de
Commissie-Generaal en voor wij en hij kennis droegen van het gebeuren bij Soerabaja.
Op dat oogenblik verkeerde, naar onzen indruk, de republikeinsche delegatie, en in
ieder geval Sjahrir, nog in de meening dat het zou gelukken Linggadjati te doen
onderteekenen op de door ons verlangde basis. Toen zou het ‘staakt het vuren’ zeker
geen politieke manoeuvre zijn geweest. In hoeverre dit het thans, op 15 Februari,
wel is, hangt samen met de vraag of de Republiek den vreedzamen weg geheel heeft
afgeschreven of niet. In het eerste geval is het inderdaad alleen maar een handige
politieke zet, die ons in de noodzakelijkheid brengt bij actie het bestand op te zeggen.
In het laatste geval past deze daad geheel bonafide in de opeenvolging van
noodzakelijke handelingen om tot onderteekening van Linggadjati te geraken.
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D. Conclusies uit beschrijving toestand
In het bijzonder uit hetgeen onder B en C hierboven is vermeld, vloeit voort dat de
bestaande toestand onhoudbaar is. Binnen twee à vier weken zal er een definitieve
beslissing moeten vallen, die, hetzij voert tot onderteekening van het accoord van
Linggadjati, hetzij tot een aantal militaire maatregelen onzerzijds, die verruiming
van den materieelen toestand ten gevolge moeten kunnen hebben. Welke deze militaire
maatregelen zouden moeten zijn, willen wij om der wille van de geheimhouding niet
in deze nota vermelden, doch wij verwijzen daartoe naar het betreffende CG-telegram.
Met het oog op het feit, dat met groote waarschijnlijkheid kan worden aangenomen
dat het inslaan van laatstgenoemden weg een definitief einde maakt aan alle
onderhandelingen met de Republiek en aan ieder vooruitzicht op onderteekening van
Linggadjati, hetgeen de ernstige gevolgen met zich mede kan brengen, waarover wij
hieronder nog nader spreken, heeft de Commissie-Generaal zich ernstig beraden of
en, zoo ja, hoe een laatste poging kan worden beproefd de voor ons volk zoo
rampzalige dwangpositie te voorkomen, die het gevolg zou zijn van het niet
onderteekenen van de ontwerp-overeenkomst.
Wij meenen dat drie begaanbare paden aanwezig zijn - waarvan er twee reeds in
CG 771. werden aangeduid2. - maar dat zij niet dezelfde aantrekkelijkheid en bezwaren
hebben. In den boezem der Commissie-Generaal bestaat te dezer zake geen
eenstemmigheid en zij legt ook uit dien hoofde deze overwegingen ter beslissing aan
de regeering voor.
Als vierde mogelijkheid ziet de Commissie-Generaal, dat de Indonesiërs, wanneer
wij zonder meer op het thans ingenomen standpunt blijven staan, wetend wat de
gevolgen van een volgehouden weigering tot teekenen op de bekende voorwaarden
zijn, alsnog zullen bijdraaien. De Commissie-Generaal acht deze kans na de
openbaargemaakte eenstemmige beslissing van hun Kabinet echter zoo klein, dat zij
deze daarom verder niet in haar beschouwingen wenscht te betrekken.
In de beide volgende paragrafen zullen nu achtereenvolgens beschouwingen worden
gewijd aan de methoden, die tot onderteekening van Linggadjati kunnen voeren, en
aan het geval dat deze onderteekening uitblijft en militaire maatrgelen zullen moeten
worden genomen.

1.
2.

Van 14 februari 1947.
Deze twee wegen waren:
1. de samenstelling ener nota, die al datgene uit onze stukken zou bevatten, dat zakelijk
betekenis had voor de ontwerp-overeenkomst en waarmede de Republikeinse
delegatie zou moeten instemmen;
2. een vorm van overeenstemming, waarbij de Republikeinse delegatie te kennen zou
geven dat zij, zonder haar eigen wensen of standpunten prijs te geven, zou verklaren
dat zij de Nederlandse regering voor niets meer of anders verbonden zou houden
dan datgene, waartoe deze zich blijkens de aangeboden stukken wenste te verbinden
(methode-Van Poll).
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II. Wegen, die kunenn voeren tot onderteekening van Linggadjati
Laat men de overwegingen, die onder A. van paragraaf I zijn genoemd, als
waarschijnlijke motieven voor de houding der Republiek tegenover onze eischen
spreken, dan kan men deze samenvatten in de betrekkelijk korte formule dat men
hierin een sterk element van wilsoplegging voelt, die voor de noodzakelijke
wilsovereenstemming psychologisch schadelijk werkt. De uitweg uit de impasse zal
daarom in de eerste plaats betrekking moeten hebben op de wijziging van de
procedure. Nu was de meening van den Luitenant-Gouverneur-Generaal, reeds
onmiddellijk na den terugkeer van de Commissie-Generaal in Batavia, dat aan dit
procedurebezwaar tegemoet zou kunnen worden gekomen door den zakelijken inhoud
uit de toelichting van de Commissie-Generaal en uit de regeeringsverklaringen te
lichten en samen te vatten in een beperkt aantal punten, die in een slot-protocol
zouden kunnen worden opgenomen, dat door de beide partijen zou kunnen worden
onderteekend, waarnaar in een noot op de overeenkomst zou moeten worden
verwezen.
Het schijnt ons toe uit Uw telegram CG 14 van 15 Februari dat ook de gedachten
van Uwe Excellentie in dezelfde richting gaan. Immers, bij de memorie van antwoord
op het voorloopig verslag van de Eerste Kamer legt Uwe Excellentie een
artikelsgewijze toelichting op de basisovereenkomst over, die tekstueel ontleend is
aan de toelichting van de Commissie-Generaal en aan de regeeringsverklaringen.
Hierbij wordt Uwerzijds als motiveering gesteld, dat zoowel de Eerste Kamer als de
regeering van de Republiek de uitlegging van de overeenkomst uit de stukken
onoverzichtelijk achten. Daarmee gelooven wij dat de eerste stap wordt gezet op
denzelfden weg, welke door den Luitenant-Gouverneur-Generaal aanvankelijk is
bedoeld. Wij willen thans op de voor- en nadeelen dezer methode, zooals die zijn
aangeduid in ons CG 77 nader ingaan.
a. Een dergelijk protocol geeft ons de mogelijkheid den zakelijken inhoud van
bedoelde stukken scherper en ondubbelzinniger te formuleeren dan in toelichting en
regeeringsverklaring geschiedt. Het argument, dat een Kamer-rede, die gericht is op
geestelijke beïnvloeding van een parlement, en die daartoe zekere oratorische deugden
dient te bezitten, welke de tekst niet in de eerste plaats tot een document met juridische
kwaliteiten behoeven te stempelen, kan men ook in dit geval een zekere kracht niet
ontzeggen. Het opmaken van een protocol elimineert de hieruit voortvloeiende
bezwaren.
b. In den gedachtengang van den Luitenant-Gouverneur-Generaal zou over den tekst
van het protocol een bespreking met de Indonesische delegatie moeten worden
gehouden, die, zonder discutabel te stellen wat essentieel is, toch formeel het element
van wilsoplegging in belangrijke mate vermindert. Het is mogelijk te achten dat deze
formeele tegemoetkoming onzerzijds de Indonesische delegatie over bepaalde
materieele bezwaren, die nog in onzen tekst zouden schuilen, kan doen heenstappen.
Het ligt voor de hand dat, na de in Uw CG 14 aangekondigde toelichting, deze zou
moeten dienen als
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protocol; in dat geval zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn den tekst binnen zekere
grenzen discutabel te stellen. Het voordeel, dat door deze procedure het element van
wilsoplegging in belangrijke mate wordt verminderd, moet dus waarschijnlijk
vervallen.
c. Aan de opstelling van een dergelijke verklarende tekst kan men bij toekomstige
meeningsverschillen toch nooit ontkomen. Het heeft daarom van Nederlandsche
zijde voordeelen, indien deze concretiseering reeds tevoren is gemaakt en wederzijds
is aanvaard.
d. In deze procedure ligt een voordeel t.a.v. onze internationale positie, omdat men
in het buitenland onze eisch tot instemming met de voorgelegde reeks van
documenten, welke zoo uitvoerig zijn, dat men zelfs aan de lezing er van in de
Departementen van Buitenlandsche Zaken der onderscheiden mogendheden
nauwelijks zal beginnen, niet zal begrijpen. Afwijzing van dezen eisch door de
Republiek zal bij menigeen in het buitenland, ook in Amerika, een zeker begrip
ontmoeten en aan het juist zoo versterkte prestige van Nederland weer enstig afbreuk
doen. Het op overzichtelijke wijze samenstellen van een protocol, dat de essentieele
punten bevat uit hetgeen thans voor buitenlandsche regeeringen en onze eigen
ambassades nog een eenigszins verward geheel is, waarin zij moeilijk een weg vinden,
is zeker een voordeel.
e. Hoewel misschien niet formeel, wordt toch in ieder geval materieel aan de motie
Romme-Van der Goes van Naters voldaan, zij het in anderen vorm. Het is dus
waarschijnlijk, dat geen nadere raadpleging van de Kamer voor deze procedure
noodzakelijk is. De publicatie van deze punten in de memorie van antwoord op het
voorloopig verslag van de Eerste Kamer levert tenslotte ook tegenover de Tweede
Kamer een aanvaardbare verdediging voor de formeele afwijking van de motie
Romme-Van der Goes van Naters. Als de Eerste Kamer op verduidelijking aandringt,
kan men er niet van uitgaan dat de zaak voor de Republiek duidelijk is.
a - b. De onder deze punten in CG 77 vermelde nadeelen vervallen waarschijnlijk
in verband met de mededeeling in Uw CG 14. Intusschen is het voor ons de vraag
of een artikelsgewijze toelichting uitputtend de wezenlijke punten van de toelichting
van de Commissie-Generaal en de regeerings-verklaringen kan behandelen.
c - d. Het staat vast, dat ook aan Republikeinschen kant geen neiging bestaat tot het
opnieuw treden in uitvoerige discussies. In dit verband dient opgemerkt dat wij nog
minstens een maand noodig hebben, voordat een andere weg dan die van voortzetting
der besprekingen kan worden ingeslagen. Daartegenover staat weer, dat naar onze
zijde begin Maart de beslissing inzake de te volgen weg moet zijn gevallen, met het
oog op de in Maart tegen of met de Republiek te treffen maatregelen, die de
dwangpositie, waarin wij ons nu bevinden, kunnen beëindigen.
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e. Het spreekt wel vanzelf dat ook zulk een protocol nooit kan voorkomen, dat in de
toekomst verschil van inzicht omtrent uitlegging en toepassing van de overeenkomst
ontstaat.
Wordt de in Uw CG 14 aangekondigde toelichting als protocol gebruikt, dan zal
aan de opsomming van bezwaren tegen deze procedure om de hierboven vermelde
redenen waarschijnlijk moeten worden toegevoegd: de handhaving van het door de
Republiek gelaakte element van wilsoplegging.
Gaarne laten de onderteekenaars dezer nota de waardeering van de voor-en nadeelen
van deze procedure aan het Kabinet over. Het zal geheel van de vraag naar het verloop
van eventueele bespreking hierover met de Indonesische delegatie afhangen, of de
bezwaren grooter zijn dan de voordeelen of omgekeerd. Is de tekst voor haar
aanvaardbaar, dan zijn de huidige moeilijkheden opgelost; heeft zij bezwaren, dan
is het gevaar van mislukking nog toegenomen. In ieder geval zou deze bespreking
kunnen leeren in hoeverre de veronderstelling juist is, dat meer het element van
wilsoplegging, die in de gevolgde procedure schuilt, tot bezwaren aanleiding heeft
gegeven, dan de materieele inhoud van hetgeen de Nederlandsche regeering als
wenschelijk en noodzakelijk in haar verklaringen heeft aangeduid.
Daarnaast is door de leden der Commissie-Generaal aan een anderen weg gedacht,
die door ons medelid Van Poll is geopperd, om aan de procedurebezwaren tegemoet
te komen, zonder ook maar iets te wijzigen in den materieelen inhoud van datgene,
waartoe de Nederlandsche regeering zich bereid is te verbinden.
Teneinde dit te bereiken wordt voorgesteld den laatsten zin van de ‘covering-letter’,
thans luidende:
‘Indien ook Uwe delegatie hiermede haar instemming kan betuigen, zullen deze
nota en het daarop van Uwe delegatie ontvangen antwoord geacht worden deel uit
te maken van de op 15 November 1946 te Batavia geparafeerde
ontwerp-overeenkomst, waarvan aan den voet der overeenkomst ware melding te
maken’, te vervangen door dezen zin:
‘Gaarne zou onze delegatie vernemen of Uwe delegatie bereid is ons mede te
deelen, dat ook zij en de regeering van de Republiek Indonesia de Nederlandsche
Regeering na de onderteekening van de overeenkomst niet gebonden achten aan iets
meer of iets anders dan datgene, waartoe deze zich blijkens het bovenstaande wenscht
te verbinden. Hiervan ware dan aan den voet der overeenkomst melding te maken’.
In aansluiting hierop zou de Commissie-Generaal dan trachten te suggereeren, dat
de Indonesische delegatie hierop als volgt zou antwoorden:
‘De Indonesische delegatie heeft de eer U te berichten, dat zij kennis heeft genomen
van Uw schrijven van..Februari 1947 alsmede van de stukken, waarnaar in dit
schrijven wordt verwezen. Voorzoover deze stukken een interpretatie bevatten van
de overeenkomst van Linggadjati, behouden onze delegatie en de regeering van de
Republiek zich uiteraard het recht voor bij de verdere uitwerking der overeenkomst
van haar gevoelen te doen blijken. Onze delegatie is intusschen wel bereid te
verklaren, dat zij en de regeering van de Republiek Indonesië na de kennisneming
van de bovenbedoelde stukken geen aanleiding vinden om de Nederlandsche regeering
aan iets meer of iets anders gebonden te achten dan waartoe deze
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zichzelf wenscht te verbinden, overeenkomstig den zakelijken inhoud van die
stukken’.
Op deze wijze zou de Nederlandsche regeering volkomen gedekt zijn tegen latere
pogingen om haar - hetzij door arbitrage, hetzij op andere wijze - aan iets anders te
binden dan waartoe zij zich bereid heeft verklaard: de Republiek toch zou hebben
erkend, dat de Nederlandsche regeering alleen daaraan gebonden is.
Deze procedure is in een vergadering van de Commissie-Generaal besproken met
Prof. Romme. Deze was echter van oordeel, dat een dergelijke oplossing niet zonder
meer in overeenstemming zou zijn met letter en geest van de motie Romme-Van der
Goes van Naters. Immers in dit geval zou van een wederzijdsche verbintenis, zooals
die bedoeld is, geen sprake zijn. Volgens ZHG zal het Kabinet zonder twijfel, indien
het dezen weg wenscht te volgen, de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierin
opnieuw hebben te raadplegen.
Het lijdt geen twijfel, dat hieraan een nadeel is verbonden, omdat daarbij de
oppositie zich opnieuw teweer zal stellen en dezen stap als een Nederlandsche
concessie zal aanmerken en gispen.
Het groote voordeel van deze procedure is echter, dat zij niet leidt tot langdurige
discussies hier te lande, die, met het oog op de spanningen aan beide zijden, tot groote
moeilijkheden aanleiding kunnen geven. Deze tijdwinst zou weliswaar door een
eventueele behandeling in de Tweede Kamer te loor gaan, doch daarbij bestaat de
mogelijkheid van een comité-generaal, dat het ontstaan van nieuwe agitatie rondom
Linggadjati in die periode zou kunnen voorkomen.
Voorts zal de Republiek deze methode waarschijnlijk aanvaarden, doch wij zouden
Uwe Excellentie, indien de regeering het volgen van dezen weg zou overwegen,
willen voorstellen eerst ondershands te doen informeeren of deze methode door de
Republiek zou worden aanvaard.
Een derde voordeel van deze werkwijze is, dat, indien de Republiek ook hierop
niet zal ingaan, onze positie internationaal versterkt zal worden. Immers, in dit geval
kan men van een oplegging niet spreken, doch uitsluitend van een eerlijk aangeven
welke richting Nederland wenscht in teslaan bij de vele mogelijkheden, die Linggadjati
bij de uitwerking daarvan biedt.
Tegenover de voordeelen van deze methode staat het nadeel, dat tegenover de
Indonesische wereld hierin een sterker concessie ligt dan in de eerste methode, zoodat
de Indonesische propaganda dezen weg als een overwinning op Nederland zou kunnen
beschouwen en deze concessie onzerzijds als het zoveelste bewijs van onze zwakheid
zou kunnen interpreteeren.
Stonden de Luitenant-Gouverneur-Generaal en de voorzitter van de
Commissie-Generaal aanvankelijk op het standpunt, dat de methode van het protocol
een uitweg zou kunnen bieden, na rijpe overwegingen zijn ook zij tot de conclusie
gekomen, dat, indien het Kabinet de mogelijkheid aanwezig acht den weg, door ons
medelid Van Poll gewezen, te begaan, deze de voorkeur zal verdienen, omdat die
weg de meeste kans biedt, dat men tot onderteekening van Linggadjati en tot
practischen arbeid zal kunnen geraken.
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Uw aankondiging in CG 14 van een artikelsgewijze toelichting maakt, naar het ons
voorkomt, nog een derde oplossing mogelijk, waarbij de door ons medelid Van Poll
aangewezen weg wordt gevolgd, niet ten aanzien van de toelichting der
Commissie-Generaal en de regeeringsverklaringen van 10 en 19 December, doch
ten aanzien van Uw aan de Eerste Kamer verstrekte artikelsgewijze toelichting. Deze
oplossing, die de voordeelen van de beide reeds besproken methoden in zich vereenigt,
mist enkele nadeelen, die de beide andere, elk voor zich, wel hebben.
Zoo wordt het bezwaar dat men over het protocol - nadat dit aan de Kamer is
overgelegd - niet, althans niet noemenswaard, kan discussieeren, aanzienlijk verzwakt,
doordat, indien bij de bespreking verschillen van interpretatie mochten blijken te
bestaan, welke een beletsel zouden zijn voor mede-onderteekening, de wijziging van
den ‘covering letter’ volgens het voorstel - Van Poll te berde kan worden gebracht,
waardoor het element van wilsoplegging dan toch zijn kracht verliest.
Het tijdverlies, voortvloeiend uit een eventueele behandeling in de Tweede Kamer,
zou minder zwaar wegen, omdat te zelfder tijd hier te lande de besprekingen met de
Indonesische delegatie gehouden kunnen worden.
Deze laatste oplossing zouden de Luitenant Gouverneur-Generaal, de voorzitter
van de Commissie-Generaal, ons medelid Van Poll, benevens Prof. Posthuma, willen
aanbevelen, omdat daardoor de kans, dat men met politieke middelen uit de huidige
impasse geraakt, toeneemt.
Zij worden daarbij geleid door de gedachte, dat in de practijk het verschil tusschen
de manieren, waarop de onderteekening van het politiek accoord tot stand komt,
belangrijk minder beteekenis zal blijken te bezitten dan men oogenschijnlijk moet
aannemen. Het gaat erom bij de toepassing tot uitwerkingen te komen, die in
duidelijke afspraken zullen moeten worden vastgelegd, zooals dit thans ook met de
order ‘staakt het vuren’ het geval is. Elke overtreding van zulke afspraken en iedere
chicane of kwade trouw zal ons na de onderteekening in de oogen van de wereld
meer in het gelijk stellen dan indien nu, na de parafeering, de onderteekening uitblijft.
In de tweede plaats geeft de onderteekening van Linggadjati de gelegenheid om
in de staten Oost-Indonesië en Borneo zoo spoedig mogelijk tot rustige ontwikkeling
te komen, gebaseerd op vertrouwen in Nederland. Pas na deze onderteekening zullen
talrijke Oost-Indonesiërs, die zich thans in Republikeinsch gebied bevinden, gevolg
geven aan hun neiging om weer een werkkring te zoeken in den nieuwen staat.
Uitlatingen van den heer Tadjoeddin Noor, voorzitter van de volksvertegenwoordiging
van Oost-Indonesië, die vrij radicale sympathieën heeft en onlangs Republikeinsch
gebied bezocht, wijzen zeer duidelijk in deze richting. Als de Federatie eenmaal
gevormd is, zal de oriëntatie op de Republiek verminderen. Het ligt dus in de lijn
verder met bekwamen spoed een voorloopige federatieve regeering in te richten. Dit
zal vanzelf een einde maken aan de neiging van de Republiek naar eigen
buitenlandsche vertegenwoordiging. Ten slotte is te verwachten dat vrij spoedig na
de onderteekening van Linggadjati bij de voorbereiding van de federatie zal blijken,
dat Sumatra een eigen plaats los van Java prefereert. Doch zelfs niet alleen dat, ook
ten aanzien van Madoera
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en de Soendalanden bestaat in dit opzicht geen zekerheid betreffende hun definitieve
keuze.
Eén ding is echter wel zeker, al deze uiterst belangrijke vraagstukken, die, sterker
dan de inhoud van de regeeringsverklaring, beslissend zullen zijn voor het
krachtenspel, dat zal werken bij de toekomstige structuur van de Vereenigde Staten
en van de Nederlandsch-Indonesische Unie, zullen pas na de onderteekening van
Linggadjati een tendens kunnen gaan vertoonen, die gunstig voor Nederland is, mede
omdat zij zal zijn gebaseerd op vertrouwen in onze politiek. Ten slotte had Sjahrir
gelijk, toen hij op de laatste politieke bespreking opmerkte dat, belangrijker dan de
discussie over verschilpunten tusschen de beide interpretaties, de vraag is of wij
bereid en in staat zijn als volkeren elkaar over en weer eenig crediet in den zin van
vertrouwen te schenken. Doet Nederland dat niet, dan zal in deze weken niet een
keuze tusschen verschillende vormen van wilsovereenstemming, doch alleen de
meest duidelijke wilsoplegging het onvermijdelijk alternatief zijn.

III. Beschouwingen over de gevolgen van militair optreden
Vooropgesteld zij hierbij, dat het in dit opzicht in beginsel hoofdzakelijk gaat om de
keuze van het tijdstip, waarop militair optreden noodzakelijk geacht wordt in verband
met de gevolgen op politiek en financieel terrein, zooals deze bepaald worden door
den waarschijnlijken omvang, die dit optreden zal hebben.
Indien zeer scherpe schendingen van de order ‘staakt het vuren’ ten gevolge van
locale activiteit van Indonesische leiders militair ingrijpen van Nederland noodzakelijk
maakt, dan is het mogelijk en waarschijnlijk dat zulk een actie tot die plaats beperkt
blijft en aan Indonesische zijde ook geen aanleiding tot wrokgevoelens op groote
schaal zal geven.
De acties in Palembang en Medan zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Zij waren
volkomen gemotiveerd. Natuurlijk sputtert men aan Republikeinsche zijde naar
buiten, doch het is uitstekend bekend bij de leiding dat men dit aan zichzelf te wijten
heeft. Hun propaganda doet er dan ook niet veel mee.
Anders staat dit bij de actie te Soerabaja. Daarbij hebben een militaire bestrijding
van het euvel der beschieting en een politieke door een misverstand elkander
doorkruist. Een aanvaard ultimatum ontnam aan Nederland op dat oogenblik het
recht tot actie, hoeveel recht daartoe er ook vóór het aanbieden van het ultimatum
moge hebben bestaan. Had men in dit geval gewacht of na inwilliging van het
ultimatum eventueel opnieuw beschietingen zouden zijn gevolgd, dan zou de actie,
die thans heeft plaats gevonden, even gerechtvaardigd zijn geweest als die in
Palembang. Thans was dit niet het geval en zijn wantrouwen en wrokgevoelens er
de gevolgen van. Slechts met moeite kon de actie in Soerabaja tot een locale beperkt
worden. De na deze actie gemaakte afspraak dient thans door beide partijen te worden
nagekomen. Geschiedt dit niet, dan moet èn kan opnieuw een actie
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volgen, waarin het gelijk aan onzen kant is.
Zoo ziet men, dat het onjuist is alle militaire activiteit van de Nederlandsche troepen
in Indonesië over één kam te scheren. Men ziet echter ook, dat het van het grootste
belang is de motiveering van deze acties materieel en formeel zoo scherp en zuiver
mogelijk te houden. Dit geldt niet alleen tegenover het buitenland, met het oog op
de van die zijde te verwachten repercussies, maar bovenal met het oog op de
psychische reacties van de Indonesische bevolking zelf.
Indien nu zij, die geen vertrouwen hebben in de gezagspositie van de
Republikeinsche regeering, die meestal ook dezelfden zijn, die den weg der algemeene
militaire oplossing prefereeren, gelijk krijgen, dan zullen deze Nederlanders ruime
gelegenheid tot militaire krachtsontplooiing op basis van gerechtvaardigde acties
krijgen. Het is echter duidelijk dat de grondigheid der motiveering sterker wordt,
naar mate men over meer en duidelijker onderlinge afspraken beschikt. In dit licht
gezien, moet het uitblijven van de onderteekening van Linggadjati een verzwakking
van het Nederlandsche standpunt beteekenen. Deze stelling valt alleen te bestrijden,
indien men aanneemt dat de gewelddadige bezetting van het geheele land, die men
tòch onvermijdelijk acht, thans zonder onderteekening van Linggadjati nog zou
kunnen worden aangevangen, terwijl straks, na deze onderteekening, onbevredigende
resultaten van allerlei taaie onderhandelingen ook alle tezamen niet gemakkelijk een
aanleiding tot militair ingrijpen kunnen vormen, ook al acht men dit dan met het oog
op de noodzakelijke, doch door onderhandelingen niet te verkrijgen, doeleinden nog
zoo onvermijdelijk.
In dezen laatsten gedachtengang gaat het dus inderdaad om de keuze van het
oogenblik van dit onvermijdelijk geacht algemeen militair ingrijpen. In dit opzicht
staan ondergeteekenden aan de zijde van hen, die meenen dat het uitlokken van een
direct militair conflict op dit oogenblik, gebaseerd op de bereidheid van de Republiek
tot onderteekening van Linggadjati, zooals dat op 15 November bestond en afwijzing
van de daarna door Nederland verlangde procedure, waarbij onzerzijds eerst het
bestand zou moeten worden opgezegd, Nederland in een zwakke positie zou brengen.
Dit geldt niet alleen internationaal, doch ook tegenover het ons goed gezinde gedeelte
van de Indonesische bevolking. Menschen, zooals kolonel Abdulkadir, hebben zich
allen hartelijk verheugd over het tot stand komen van Linggadjati. Door het opzeggen
van het bestand op de thans aanwezige basis zal men het bewuste gedeelte van deze
menschen en zeker alle jongeren vrijwel zeker van zich afstooten, hen in het kamp
der tegenstanders drijven of hen afzijdig stellen. Natuurlijk valt er wel op te rekenen
dat de lagere volksklassen het gezag zullen aanvaarden van hen, die de macht
uitoefenen. Voor de intellectueele laag, waarop het beheer van dit land ook vóór den
oorlog voor een belangrijk gedeelte medegesteund heeft, zal dit, indien Nederland
dezen weg zou verkiezen, niet meer gelden.
Er zou misschien nog een kans hebben bestaan de bevolking, ondanks militair
ingrijpen, aan onze zijde te krijgen, indien Nederland onmiddellijk daarna in staat
zou zijn direct na de bezetting in zeer ruime mate textiel, geneesmiddelen en vooral
voeding te verstrekken, zooals dit na de bevrijding van Nederland door het Militair
Gezag is geschied. Helaas kan hiervan
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geen sprake zijn, omdat al deze goederen niet in een voor deze millioenen-bevolking
tastbare hoeveelheid beschikbaar zijn.
Dit zou ook een uitspraak, dat Nederland zich desnoods zonder de Republiek in
zijn daden zal blijven richten naar de in Malino en Linggadjati uitgestippelde politiek,
tot een holle phrase maken ten aanzien van interne verhoudingen hier te lande, omdat
wij niet in staat zouden zijn dit te realiseeren. Om ons slechts tot een enkel voorbeeld
te beperken: een van de eerste uitvloeiselen van deze politiek zou dan toch zeker
moeten zijn een intensiveering van het onderwijs, in vergelijking tot den
vooroorlogschen tijd. Het is duidelijk, dat dit alleen maar tot stand kan worden
gebracht met behulp en door middel van de Indonesische bevolking zelf. Nederland
zal in de omstandigheden, die uit een oorlog voortvloeien, noch over de financieele
kracht, noch over het personeel beschikken om zelfs aan de meest bescheiden
vooroorlogsche eischen te voldoen.
De politiek van Malino en Linggadjati kan in dit land door Nederland alleen in
toepassing worden gebracht in samenwerking met de intellectueele groepen van het
Indonesische volk. Deze nu stooten wij van ons af, indien wij meenden gedwongen
te zijn tot het gewelddadig bezetten van het land.
Hoe onze positie in dit geval tegenover het buitenland zal zijn, lijkt ons het beste
te kunnen worden overgelaten aan het oordeel van onze buitenlandsche
vertegenwoordigers. De ondergeteekenden zouden ook uit dien hoofde deze
ontwikkeling zeer betreuren, omdat de goodwill, die Nederland juist bezig was te
winnen - waarschijnlijk dank zij Linggadjati en geholpen door zekere chicaneuze
practijken van de Republiek, vooral op commercieel gebied-voor een belangrijk
gedeelte teloor zou dreigen te gaan. Dat de landen in Azië Nederland oogenblikkelijk
de voet dwars zouden zetten, lijkt ons niet aan grooten twijfel onderhevig. Indië is
in staat onze luchtvaart, zoo al niet te stoppen, dan toch in ieder geval zeer ernstig
te belemmeren. Egypte, met Ceylon en misschien Singapore, houden een regelrechte
bedreiging in van onze scheepvaartverbindingen. De militaire voorraden, die thans
nog in Britsch-Indië liggen en via Singapore worden aangevoerd en die gedeeltelijk
slecht kunnen worden gemist, zouden misschien onder een boycot vallen, hetzij in
India, hetzij in Singapore. De goederen, die thans nog in Australië liggen en waarvan
op redelijke gronden mag worden verwacht, dat die na onderteekening van Linggadjati
Java zullen bereiken en kunnen worden gebruikt voor rehabilitatie der bevolking,
zullen bij conflict zonder twijfel onder een verscherpte boycot blijven liggen. Reeds
thans geschiedt de reparatie van onze vliegtuigen in Australië in een zoodanig
langzaam tempo, dat de gedachte aan sabotage bij den betrokken dienst alhier wordt
geopperd.
Met deze en dergelijke verschijnselen dient men, bij een nuchtere overweging van
hetgeen ons te wachten staat, ernstig rekening te houden. Deze voorbeelden zouden
nog met talrijke andere kunnen worden aangevuld. Wij behoeven slechts op de
rijstsituatie te wijzen en de gevolgen van het stopzetten van den import, die tot Mei
onmisbaar is, om te kunnen nagaan welke catastrophale gevolgen een ontijdige en
in de oogen van het buitenland onvoldoende gemotiveerde militaire actie dat
buitenland ons kan be-
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zorgen. Hetgeen van Engeland en Amerika valt te verwachten, laten wij in dit verband
buiten beschouwing en meenen dit aan het oordeel der beide ambassadeurs te moeten
overlaten.
Hoe staat de balans aan de financieel-economische zijde? Voor de positie van
Indonesië en van Nederland beide is het noodzakelijk, dat het economisch apparaat
van dit land binnen den kortst mogelijken tijd weer in functie komt op een wijze, die
de profijten daarvan in deviezen volledig aan Nederland en Indonesië beide ten goede
doet komen. De nuchtere vraag is of een nu te beginnen militaire actie, die
noodzakelijk groote afmetingen zal aannemen, daartoe betere kansen biedt dan de
onderteekening van Linggadjati op een andere basis dan thans door de regeering
verlangd.
Uit ons betreffende geheime telegram valt af te leiden dat de bezetting van de
beide, daarvoor genoemde gebieden op Java tot 1 Mei zal duren. Het overige gedeelte
van Java en een enorm gedeelte van Sumatra zal tot Juli of Augustus buiten onze
macht blijven. Het spreekt vanzelf dat gedurende de maanden April, Mei en Juni de
opzegging van het bestand en de bezetting der beide bedoelde gebieden door de
Republiek als een teeken van een komende volledige militaire bezetting van het land
zal worden beschouwd. In die drie maanden, welke tijdsduur zeker niet voor
belangrijke verkorting in aanmerking komt, kan, overeenkomstig de daarvoor bij
hen aanwezige plannen, de geheele Westersche investeering, voor zoover deze
vernietigbaar is, aan de vernietiging worden prijs gegeven. Bescherming hiertegen
kan niet geboden worden; zelfs van alle vitale punten binnen de nieuw te bezetten
gebieden kan deze niet verzekerd worden geacht. Wat op het oogenblik de vernietiging
van waterkrachtcentrales, irrigatiewerken e.d. beteekent, kan men zich gemakkelijk
indenken, indien men daarbij overweegt dat met de vervanging daarvan soms enkele
jaren gemoeid kunnen zijn.
Doch niet alleen dat langs dezen weg een groot gedeelte van het geïnvesteerde
Nederlandsche vermogen verloren gaat, ook daar, waar dit in de door ons bezette
gebieden behouden blijft, zal er bij dezen gang van zaken van werkelijke openstelling
van het land in het geheele jaar 1947 zeker nog geen sprake kunnen zijn. Immers
reeds thans is het militaire transportsysteem ontoereikend en zijn er groote aantallen
transportmiddelen buiten gebruik door gebrek aan reservedeelen en tracht men door
het z.g. ‘kannibaliseeren’ van auto's een maximum-aantal op den weg te houden. Bij
verhoogde militaire activiteit zal men eerder voor civiele doeleinden in gebruik zijnde
wagens in beslag moeten nemen voor het leger dan dat men de aanwezige militaire
transportmiddelen voor civiele doeleinden zou kunnen gebruiken, zooals het geval
zou kunnen zijn, indien de geleidelijke openstelling van dit land langs den weg van
Linggadjati zou kunnen worden verkregen.
Resumeerend kunnen ondergeteekenden daarom, ondanks alle bezwaren, die de
huidige gang van zaken op financieel-economisch gebied met zich meebrengt, en de
zeer beperkte mogelijkheden, die de toekomst in dit opzicht voor ons verborgen
schijnt te houden, niet anders dan vaststellen dat een militair optreden, dat na
opzegging van het bestand uit den aard der zaak niet meer uit beperkte acties zal
kunnen bestaan, doch door de tegenpartij
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in een systematischen strijd tegen onze verbindingslijnen zal worden veranderd, uit
financieel-economisch oogpunt de grootst mogelijke onheilen in zich bergt. Daarom
meenen de ondergeteekenden de vraag of langs militairen weg het economisch
apparaat van dit land weer in functie kan worden gebracht, ten einde de Nederlandsche
investeeringen te redden, ontkennend te moeten beantwoorden. Zij achten dezen
militairen weg onder vrijwel alle omstandigheden catastrophaal.
Vraagt men ten slotte nu of Nederland onder geen enkele omstandigheid tot
gewelddadige bezetting van dit land moet overgaan, dan vertoont het standpunt van
ondergeteekenden onderling wel eenige nuance-verschillen. Het is natuurlijk zeker,
dat ergens een grens ligt, waarbij Nederland heeft te overwegen, of het de gevolgen
van een oorlog wenscht te aanvaarden, of dit land, of gedeelten daarvan, aan zichzelf
wil overlaten en de in Malino en Linggadjati uitgestippelde politiek in de overige
deelen van den Archipel wil doorzetten. Ook dit is een vraagstuk van koele berekening
der gevolgen van beide methoden, ook van de gevolgen, zooals die zich in het
Nederlandsche volk zullen openbaren, indien Linggadjati blijkt niet onderteekend
te kunnen worden op de door de Nederlandsche regeering gestelde voorwaarden.
Geen der onderteekenaars zal intusschen de verantwoordelijkheid voor dit gebeuren
wenschen te aanvaarden, zonder dat in de paragraaf II genoemde wegen duidelijk
zijn verkend.
Inzonderheid de Luitenant Gouverneur-Generaal en ook de voorzitter der
Commissie-Generaal staan op het standpunt, dat met dit uitgangspunt een algemeene
strijd onder alle omstandigheden voor beide landen volstrekt catastrophaal is, niet
alleen omdat de financieel-economische gevolgen voor Nederland niet te dragen
zijn, maar bovenal omdat een oorlog niet in staat is het probleem, waarmee wij
worstelen, tot oplossing te brengen. Ook indien Nederland de Republiek zou neerslaan
en zich dusdoende van de medewerking van dit volk voor het bestuur van het land
berooven, dan nog zouden wij op dat moment tezamen in hetzelfde Zuid-Oost-Azië
van vandaag staan te midden van een proces, dat voortschrijdt en dat door ons in dit
land door deze militaire actie niet zou worden gestopt, doch eerder aangewakkerd.
Wij zouden nòg tegenover hetzelfde vraagstuk staan als vandaag, doch alleen uitgeput
en geruïneerd tegenover een Indonesisch volk, dat niet anders dan met haat kan zijn
vervuld. Daarom en dáárom alleen al, kan een oorlog door ons niet worden aanvaard,
hoogstens als een fataliteit worden ondergaan.
Beteekent dit dat wij onder alle omstandigheden voor geweld terugdeinzen en dit
Nederlandsche leger hier voor niets in Indië aanwezig is? Wij vertrouwen dat uit het
bovenstaande duidelijk is, dat wij deze vraag volstrekt ontkennend beantwoorden.
Het gaat slechts om de keuze van de redenen waarom en het tijdstip waarop door
ons militaire macht zal moeten worden gebruikt. Wij meenen aan Nederland verplicht
te zijn in overweging te geven zoodanige wegen te kiezen, dat het steeds mogelijk
zal zijn op goede gronden te verwachten, dat wij ons tot partieele en locale acties
zullen kunnen beperken. Dit zal zeker niet het geval zijn, indien wij thans het militair
bestand opzeggen en zonder onderteekening van Linggadjati die militaire maatregelen
nemen, die onvermijdelijk een noodzakelijk
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zijn om onze positie in de thans door ons op Java en Sumatra bezette gebieden
houdbaar te maken. De vraag, in hoeverre in dit opzicht het middel erger zal blijken
te zijn dan de kwaal, wordt ook in het bovenstaande niet met absolute zekerheid
beantwoord, doch de waarschijnlijkheid dat dit alles geen oplossing brengt en slechts
grootere moeilijkheden schept, die zich op andere wijze manifesteeren, lijkt ons in
dit betoog wel geleverd.
w.g. SCHERMERHORN
VAN MOOK
VAN POLL

17 Februari 1947
Aangezien de beschouwingen in de nota van de heeren Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn,
de Luitenant-Gouverneur-Generaal Dr. H.J. van Mook en M.J.M. van Poll voor een
groot deel teruggrijpen op onderhandelingen, die zijn gevoerd en indrukken, die zijn
verkregen, in een tijd, waarin ik nog geen deel had aan de besprekingen van de
Commissie-Generaal en -ook afgezien hiervan - een aantal passages in de nota
voorkomen, die ik niet - of althans niet met het daaraan gegeven accent - zou willen
onderschrijven, meen ik mij te moeten beperken tot de verklaring dat ik mij wel kan
vereenigen met het op de pagina's 14 en 151. van de nota gedane voorstel, waarbij
langs den weg, aangegeven door het medelid Van Poll, gecombineerd met een
artikelsgewijze toelichting van het Nederlandsche regeeringsstandpunt, voorgesteld
wordt alsnog te trachten tot een zoodanige overeenstemming te komen, dat eenerzijds
verdere onderhandelingen kunnen plaatsvinden en anderzijds - bij een mogelijke
mislukking van deze onderhandelingen - niet alleen tegenover de goedwillende
Indonesiërs, doch ook tegenover het buitenland, duidelijk in het licht treedt wat nu
eigenlijk de wezenlijke geschilpunten zijn.
Dat overigens het volgen van deze procedure onder geen omstandigheden mag
leiden tot het verschuiven van definitieve beslissingen over het in de nota op pagina
72. genoemde uiterste tijdstip van half April a.s., is een eisch, die ik daarbij nog
weleens zeer nadrukkelijk meen te moeten onderstrepen.
W. G. POSTHUMA

1.
2.

Hierboven p. 894-895.
Hierboven p. 887-888.
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Bijlage V1.
De Nieuwsgier van Vrijdag 21 Maart 1947, 2e jaargang, no. 166.
F. de Boer stelt mandaat ter beschikking
Adviseurs wenschen geen benoeming tot commissaris-generaal
Officieel wordt medegedeeld, dat de heer F. de Boer, lid van de commissie-generaal,
in den onbevredigenden gang van zaken sinds November 1946, zoowel in Nederland
als hier te lande, aanleiding heeft gevonden om zijn mandaat ter beschikking te
stellen.
Voorts wordt officieel gemeld, dat prof. S. Posthuma en prof. mr. J.H.W. Verzijl
in den jongsten gang van zaken aanleiding hebben gevonden tot het besluit, thans
geen benoeming in de commissie-generaal meer te aanvaarden. Over de motieven
van dit besluit wenschten zij zich op het oogenblik nog niet uit te laten.
Aldus een officieel communiqué.
Met zeer groot leedwezen vernemen wij, dat de heer De Boer zijn mandaat ter
beschikking heeft gesteld - een daad, die het gezag van de commissie-generaal
verzwakt en in de toch reeds moeilijke en geïrriteerde situatie een nieuw element
van onzekerheid en geprikkeldheid brengt. Het feit, dat de heer De Boer zijn mandaat
ter beschikking stelt - een formule, die een anderen inhoud heeft dan een
ontslagaanvrage - geeft eenige hoop, dat er mogelijkheden bestaan om den weg terug
in te slaan. Niet vele, dunkt ons.
De mededeeling van de heeren Posthuma en Verzijl heeft in ieder geval een geheel
andere beteekenis dan de stap van den heer De Boer. Hun houding is volkomen
duidelijk. Terwijl er geen reden te is gelooven, dat's heeren De Boer's inzichten in
de overeenkomst van Linggadjati, aan wier totstandkoming hij heeft medegewerkt
en die hij heeft geparafeerd, zijn veranderd, kan van de beide aspirant-commissarissen
worden gezegd, dat zij van den aanvang af géén voorstanders van Linggadjati waren.
Zij beiden hebben een benoeming aanvaard op de basis van de motie-Romme. Zij
beschouwden de volledige aanvaarding van de Nederlandsche interpretatie door de
republiek als het ‘uiterste minimum’. Het is consequent, dat zij thans geen
verantwoordelijkheid willen dragen voor een onderteekening of uitvoering op andere
basis dan deze, en dit is hun goed recht.
In het bijzonder prof. Posthuma is met groot scepticisme aan zijn taak begonnen.
Dit leidde er meteen toe, dat van den aanvang van zijn optreden af - de facto als lid
der commissie, al droeg hij den titel van adviseur - in

1.

Dagboek, p, 241; hierboven p. 383.
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camera, zooal geen verdeeldheid, dan toch aanzienlijke wrijving ontstond. Die was
sedert de aankomst van prof. Verzijl eer toe- dan afgenomen. Wij betreuren het
vertrek van deze heeren niet. Wie dit werk begint, moet het doen met onuitputtelijk
vertrouwen en nimmer falend geloof in een nieuwe toekomst op de basis van
Linggadjati. De fout ligt niet bij de beide hoogleeraren, maar bij de Nederlandsche
regeering, die, blijkbaar in de verwachting van Linggadjati alsnog een ‘nationale
zaak’ te maken, twee figuren aanwees, die deze fundamenteele instelling volkomen
misten, Dat kon nooit goed gaan. Na de 1e kamer-rede van den heer Jonkman, waarin
de minister o.a. zeide dat hij zijn pogingen opgaf om de oppositie te overtuigen, en
aldus de ‘nationale zaak’-werkbasis opgaf, was het alleen nog de vraag, wanneer de
heeren zouden vertrekken. Nogmaals: het zou schromelijk onrechtvaardig zijn deze
beide bekwame Nederlanders van dezen gang van zaken een verwijt te maken. De
fout ligt primair in den Haag.
Hiermede komen wij nu vanzelf tot den heer De Boer. Wij gelooven, dat de
achtergrond van den stap, die hij genomen heeft in de eerste plaats terug te voeren
is tot een scherpe reactie op hetgeen zich afgespeeld heeft sedert Linggadjati werd
geparafeerd. In de eerste (niet in de voornaamste) plaats een persoonlijke, emotioneele
reactie: hetniet-politieke lid van de commissie-generaal is diep onder den indruk
gekomen van de wijze, waarop de groote ‘men’ in Nederland niet slechts de
bekwaamheid en goeden wil van hem en zijn medeleden, maar hun integriteit en
vaderlandsliefde in twijfel stelde. Wie zich alleen herinnert hoe op de grofste wijze
is geïnsinueerd, dat de heer Van Mook en de uit Nederland gezonden
vertegenwoordigers der regeering persoonlijk rechtstreeks belang zouden hebben bij
Linggadjati, weet geen tiende van wat er alzoo over deze met de hoogste
verantwoordelijkheid bekleede figuren is gezegd. De heer De Boer is van deze
‘critiek’ zeer onder den indruk gekomen. Hij wist dat ze bestond - maar hij had nooit
aan den lijve ondervonden, wat het geestelijke gepeupel der natie bij gelegenheid
aandurft.
Hij was nu niet langer in de rol van den toeschouwer, die het hoofdschuddend
aanziet: hij zat er middenin. Wij willen dit aanstippen; wij gaan er niet verder op in.
Wat belangrijk was, is dat door de ontwikkeling der gebeurtenissen het goede
moment om met een schoone lei te beginnen voorbijging. Dit is veler opinie. Toen
de regeering zich aan de motie-Romme gebonden had, was er, als wij het goed
begrijpen, voor hem ook geen wijken meer. Hij was voorstander, en van harte, van
Linggadjati; men had echter dit Linggadjati, althans wat het voor hem impliceerde,
nu van zijn beste perspectieven beroofd. Nu echter eenmaal een koers vastgesteld
was, behoorde men die ook te volgen. Voor wie zoo nu en dan wel eens iets uit de
omgeving van de commissie-generaal verneemt, heeft de volgende hypothese veel
aantrekkelijks: de heer De Boer meent dat het prestige van de regeering onmogelijk
gediend kon zijn met een compromis, vulgo een terugkomen op haar beslissing hoezeer zij die beslissing op zichzelve mocht betreuren. Dit standpunt schijnt
uiteindelijk geleid te hebben tot den thans gepubliceerden, maar reeds eenige dagen
geleden genomen stap.
Wij zeggen het met diep verdriet (en met volledig begrip naar wij hopen
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van een volstrekt open en eerlijk karakter als dat van dezen man): deze stap verraadt
een tekort aan besef van publieke verantwoordelijkheid. Men kan niet uit dit schuitje
stappen zonder brokken te maken. De ontwikkeling van den toestand legt een zwaarder
last op de commissie-generaal dan zij had kunnen hopen: dat bij de toch al ontzaglijke
moeilijkheden, waarvoor zij zich gesteld ziet, nog andere worden gevoegd, die haar
hadden kunnen blijven bespaard, is jammer - maar, als het zoo, is zal men ook dit
moeten nemen. De heer De Boer heeft dit niet gedaan. Dit is de essentie van het
publieke ambt, en zij teekent zich scherper af naarmate de verantwoordelijkheden
stijgen, dat men zich niet steeds kan veroorloven te handelen naar persoonlijke
overwegingen, hoe belangrijk en respectabel die ook zijn. Wij weten dat het succes,
dat hij hier mee in bepaalde kringen zal oogsten, hem in den grond der zaak evenveel
of even weinig interesseert als de laster, waarvan hij zijn deel heeft gekregen. Hij
had, juist omdat het er thans meer dan ooit op aan komt dat zij, die van goeden wille
zijn, het uiterste geven, zich niet moeten verwijderen van zijn medeleden. Hij speelde
in de commissie een welhaast unieke en onvervangbare rol als man uit het
bedrijfsleven, die Indië kende. De verplichtingen, die hem dit oplegt, had hij niet
mogen afsnijden, tenzij zijn inzicht terzake van Linggadjati was gewijzigd. Dat is
niet het geval, voor zoover wij weten. Naar onze meening had de heer De Boer deze
stap niet mogen doen. Wij respecteeren zijn motieven, maar niet zijn besluit.

Indonesische waardeering
Aneta had gelegenheid uit den kring der Indonesische delegatie te vernemen, dat
men het daar ten zeerste zou betreuren, indien de stap van den heer De Boer, wiens
goed Nederlandsch standpunt men steeds evenzeer als zijn rechtschapen
ontvankelijkheid voor de zienswijze en de gerechtvaardigde Indonesische verlangens
heeft gewaardeerd, zou leiden tot zijn ontslag. Men wees er Aneta op, dat juist het
feit, dat de heer De Boer, die de Nederlandsch-Indonesische verhouding niet slechts
volgens haar politieke mérites, doch in nuchter-realistischen zin placht te beoordeelen,
zich ten volle achter het resultaat van Linggadjati kon scharen, voor Indonesische
beoordeelaars van beteekenis is geweest.

W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn

905

Bijlage VI
Analyse en perspectieven inzake het Indonesische vraagstuk medio
Mei 1947
In de vergadering op Vrijdag 16 Mei 1947 om 9 uur n.m. ten Paleize Koningsplein
merkte de Minister van Overzeese Gebiedsdelen op, dat de uitspraken van de
verschillende sprekers hem hadden bevestigd hoe moeilijk de overeenkomst van
Linggadjati was en, erger nog, hoe de moeilijkheden eigenlijk eerst na de
ondertekening zijn begonnen.
Deze opmerking stimuleerde de poging, welke hieronder gedaan wordt, om de
huidige situatie te schetsen. Dit geschiedt ten vervolge op de nota, welke op 17
Februari 1947 onder dezelfde titel door de Commissie-Generaal aan den Minister
van Overzeese Gebiedsdelen werd aangeboden.
De urgentie van het opmaken van een balans is duidelijk, omdat talloze
Nederlanders en ook Indonesiërs zich afvragen en betwijfelen, of de tot heden
gevolgde weg bij de behandeling van het Indonesische vraagstuk nog voldoende
perspectieven biedt, of dat geheel nieuwe wegen dienen te worden ingeslagen.
Ook de regering ziet zich voor deze vraag gesteld. Het opmaken van een balans
is bovendien nodig, omdat het uit een oogpunt van onderhandelingstactiek
noodzakelijk is bij eventuele voortzetting van de sedert 25 Maart aangevangen
pogingen vast te stellen, welke constructies, bestuursvormen en regelingen de regering
aangeboden, aanvaard en nagekomen wenst te zien en welk het alternatief is, dat de
Commissie-Generaal bij haar onderhandelingen kan hanteren, opdat zij die ruggesteun
ontvangt, die bij een onderhandelingspositie als de onderhavige onontbeerlijk is.

I. Huidige toestand
A. Politiek
Na een gedachtenwisseling tussen Nederland en de Republiek Indonesië, die
onzerzijds op 3 Februari is ingeluid, werd op 17 Maart 1947 de Commissie-Generaal
gemachtigd de overeenkomst van Linggadjati te ondertekenen op de voorwaarden,
genoemd in de brief van de voorzitter van de Republikeinse delegatie van 15 Maart
aan de Commissie-Generaal.
Op 25 Maart vond de ondertekening plaats volgens een door de
Commissie-Generaal opgesteld en door de Republikeinse delegatie aanvaard protocol.
De daarop aansluitende onderhandelingen tussen de beide delegaties vallen in drie
perioden uiteen:
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I. 26 - 30 Maart
Deze besprekingen waren in hoofdzaak gewijd aan een regeling van de situatie te
Modjokerto, inclusief de bezetting van Patjet en Trawas. Op beide punten werd
overeenstemming bereikt. Verder werd besloten tot versnelde evacuatie van
geïnterneerden en tot het uitgeven van een gemeenschappelijke proclamatie op 30
Maart, waarin werd uitgesproken, dat niemand letsel zal ondervinden van het feit,
dat hij zich heeft aangesloten bij of onder de bescherming heeft gesteld van een der
beide partijen.
Daarna is de Republikeinse delegatie gedeeltelijk naar het Pan-Aziatisch Congres
in New Delhi, gedeeltelijk naar het binnenland vertrokken.

II. 14-17 April
In deze dagen werd zeer intensief vergaderd en werden de volgende punten besproken:
a. Uitwisseling van bezoeken.
b. Organisatie der buitenlandse betrekkingen.
c. Het financieel en economisch bestuur van Indonesië.
d. De militaire aangelegenheden, inclusief de militaire samenwerking ex art. 16.
e. Herstel van de spoorwegverbindingen, o.a. Batavia-Bandoeng, en regeling van
de waterleiding te Soerabaja en Semarang.
f. Instelling van de Commissie ex art. 14 voor de teruggave van de eigendommen
van niet-Indonesiërs.
Inzake ieder dezer onderwerpen werd na de discussies een memorandum opgemaakt
door ons secretariaat. Deze memoranda zouden worden behandeld in de
Kabinetszitting in Djocja, waartoe de Republikeinse delegatie zich op 18 April naar
Djocja begaf. Zij keerde eerst op 2 Mei terug.

III. 3 Mei tot heden
In deze periode vond slechts één vergadering der delegaties plaats, waarin door ons
antwoorden werden gevraagd op de sub II genoemde memoranda, zonder dat wij
reeds toen die druk uitoefenden, waartoe die antwoorden ons aanleiding hadden
kunnen geven. Wij hadden besloten eerst ons standpunt te bepalen. Het bezoek van
de Nederlandse Ministers heeft ons ervan weerhouden vóór hun vertrek nader op de
zaken in te gaan. Dit geschiedde inmiddels op 24 Mei.
Vragen wij ons af, welke afspraken in deze besprekingen zijn gemaakt, dan kan het
volgende worden vermeld, waarbij afzonderlijk de vraag blijft bestaan of hetgeen
afgesproken is ook werkelijkheid is geworden.
1. De situatie te Modjokerto is geregeld op basis van demilitarisatie van het
Regentschap Modjokerto en herstel van het Republikeins bestuur aldaar, met
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gebruikmaking van gemengde politie. Onze bezetting van Patjet en Trawas
werd teruggetrokken (26-30 Maart).
2. Er werd een regeling vastgesteld tot versnelling van de evacuatie van
ge-interneerden.
3. Gemeenschappelijke proclamatie op 30 Maart over maatregelen tegen aanhangers
van de andere partij.
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4. De situatie te Padang is na de ondertekening ten gevolge van locale besprekingen
belangrijk verbeterd.
5. Het Republikeins bestuur in Buitenzorg werd hersteld onder handhaving van
de Nederlandse militaire bezetting1..
6. Herstel van de spoorwegverbinding Batavia - Bandoeng werd reeds in de eerste
vergadering na de ondertekening besproken en vond toen algemene instemming.
Daarna werd deze kwestie, na aanvankelijk slepende onderhandelingen, op 8
en 9 Mei door bemiddeling van de onder-minster van Verkeer, Setyadjit,
geregeld. In uitzicht is gesteld, dat de verbinding omstreeks 1 Juni tot stand zal
komen2..
7. Er is ingesteld een Commissie voor bestuursoverdracht en personeelsovername
(14 April aanhangig gemaakt, besloten op 7 Mei).
8. Uitwisseling memoranda betreffende militaire besprekingen. Op ons
memorandum van 15 April kwam op 15 Mei een op één punt na voor ons
bevredigend antwoord. Dit éne punt betreft de legering van TRI-eenheden in
de door ons bezette gebieden.
9. Opheffing van de Australische boycot, waarover op 9 April voor het eerst werd
gesproken en 7 Mei bevredigende overeenstemming werd bereikt. Echter is er
tot op heden, 20 Mei, nog niets gebeurd3..
10. Opheffing van de Republikeinse organen voor de buitengewesten en afzetting
van Gouverneurs voor Borneo, enz., waarover op 14 April voor het eerst is
gesproken, doch waaromtrent de Republiek nog geen principiële uitspraak deed.
11. Instelling Indonesische Commissie ex art. 14. Op 9 April werd door ons
aangedrongen op instelling dezer Commissie. Op 14 Mei verschafte de
Republikeinse delegatie ons de namen der leden voor de hoofdcommissie en
voor 6 subcommissies. De Nederlands-Indische leden werden inmiddels ook
aangewezen.
12. Buitenlandse vertegenwoordigingen. Dit is aanhangig gemaakt in de
vergaderingen tussen 14 en 17 April, doch heeft nog niet tot overeenstemming
geleid.
13. Financieel-economische besprekingen. Deze zijn ingeleid door officieuze
besprekingen tussen de Directeur van het Departement Econo-

1.

2.

3.

Door het onwettig optreden van mr. Koestomo uit naam van de Partai Rajat Pasoendan in
de nacht van 22 op 23 mei is de toestand in Buitenzorg echter weer hoogst onzeker geworden
en kan formeel niet anders worden beschouwd (dan) als volledig teruggebracht onder
Nederlands gezag.
Hoewel er op dit ogenblik niets van bekend is, is het uiterst waarschijnlijk dat door de
Koestomo-actie in Buitenzorg, waarbij ook het station, dat tot heden altijd onder Republikeins
bewind is geweest, werd bezet, de getroffen regeling niet effectief zal kunnen worden.
Op 24 mei is een door de Lt. Gouverneur-Generaal en de Minister-President van de Republiek
ondertekende brief gericht tot de Australische regering met het verzoek om bemiddeling
teneinde te geraken tot opheffing van de boycot. Opmerking verdient, dat, nadat de
Australische regering zich lange tijd geheel afzijdig heeft gehouden, deze thans heeft laten
weten bereid te zijn tot zulk een bemiddeling.
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mische Zaken, Mr. Van Hoogstraten, en de Republikeinse Minister van Welvaart,
Dr. Gani. Vóór het vertrek der Republikeinse delegatie op 17 April scheen
overeenstemming mogelijk op basis van officieuze toenaderingsvoorstellen van
de hand van Mr. Van Hoogstraten. Na terugkeer bleek dit onmogelijk.

Gaat men nu de betekenis van de verschillende behandelde onderwerpen na, dan ziet
men dat het onder ten eerste genoemde dwingend voortvloeide uit de omstandigheden,
die zich rondom de ondertekeningsdatum bij Modjokerto hadden ontwikkeld. De
onder ten derde genoemde proclamatie is te beschouwen als een voorwaarde, welke
moet worden vervuld, wil men weer gezamenlijk in dit land kunnen leven en
werknemers vrij van vrees over en weer kunnen werken.
Ten tweede en ten zesde betreffen regelingen, die hoofdzakelijk in het Nederlandse
belang door ons zijn geëist. In mindere mate geldt dit voor ten vierde. Ten vijfde is
een voldoening onzerzijds aan een republikeins verzoek. Ten zevende en ten elfde
betekenen niet meer dan de instelling van organen, die in de overeenkomst van
Linggadjati voorgeschreven regelingen tot uitvoering hebben te brengen, zij het ook
dat de Republiek de plicht heeft erkend het aanwezige personeel het recht te geven
onder Republikeins bestuur in hun functie hersteld of gehandhaafd te worden.
Ten negende, de opheffing van de Australische boycot, is dezerzijds voorgesteld
als een Republikeins belang. Het valt echter niet te ontkennen, dat ook andere dan
Republikeinse gebieden bij deze opheffing enig belang hebben.
Ten tiende is een van onze kant gestelde eis van staatkundige aard, waarvan door
de Republikeinse delegatie weliswaar de principiële juistheid is erkend, doch waarvan
de uitvoering slechts schoorvoetend tot stand komt, tegen zeer felle druk uit het
Republikeinse binnenland in.
Op al deze bovenstaande punten is óf volledig óf in beginsel overeenstemming
bereikt en er wordt aan de uitvoering gewerkt.
Dit laatste kan men nog niet zeggen van de militaire besprekingen (ten achtste).
Er is een maand verlopen, alvorens ons memorandum van 15 April werd beantwoord.
Dezer dagen zullen de besprekingen moeten aanvangen om op basis van deze beide
memoranda tot practische uitvoering te geraken.
Op het gebied van de beide belangrijkste punten, nl. de buitenlandse
vertegenwoordiging en de economische vraagstukken, is nog in het geheel geen
overeenstemming bereikt. De afstand tussen de zienswijzen der beide delegaties is
ten gevolge van het verblijf der Republikeinse delegatie in Djocja gedurende de
tweede helft van April eerder vergroot dan verkleind.
Uit deze summiere schildering van de gang van zaken blijkt in de allereerste plaats,
dat het tempo, waarin langs deze weg resultaten kunnen worden bereikt, veel te laag
is. In de gehele procedure der onderhandelingen treedt telkens een belangrijk
tijdverlies op. Met alle beslissingen is vrijwel steeds een maand gemoeid, hetgeen
uit de tijdsaanduiding bij ieder van de punten blijkt.
Dat dit ook met het tot stand komen van de ondertekening het geval is geweest,
is op zichzelf begrijpelijk, hoewel evenzeer te betreuren. Ook de
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beslissing over de, voor onze onderhandelingspositie zo belangrijke overkomst der
Ministers, heeft na ons eerste dringende verzoek ongeveer een maand op zich laten
wachten. Een gunstige uitzondering maken de suggesties inzake buitenlandse
vertegenwoordiging, die in CG 60 een snelle beantwoording vonden. Geheel anders
staat het echter met de financieel-economische besprekingen, waarvoor de richtlijnen
te laat werden verstrekt.
De traagheid aan Republikeinse zijde is echter bijzonder storend. De regeling van
een eenvoudige zaak als het herstel van de spoorverbinding Batavia-Bandoeng duurde
drie weken na 14 April en zelfs 6 weken na de eerste kennisgeving van de wens
daartoe en deze is eigenlijk pas tot stand gekomen, toen één man aan de zijde van
de Republiek, Setyadjit, dit bepaald wenste en de verantwoordelijkheid aanvaardde.
De verbetering van de toestand van water- en electriciteitsvoorziening van Soerabaja,
Semarang en Batavia bevindt zich nog steeds in het stadium van bespreking tussen
de daarvoor aangewezen deskundigen. Beziet men de data, waarop de besprekingen
tussen de delegaties plaats vonden en de tijdsinterval, gedurende welke de
verschillende Ministers om verschillende redenen in Djocja moesten zijn, dan is het
duidelijk dat het huidige systeem niet tot enige snelheid van beslissing kan leiden.
Weliswaar heeft de Republiek getracht aan dit bezwaar tegemoet te komen door de
delegatie te vergroten, zodat steeds een gedeelte aanwezig kan zijn, doch de ervaring
heeft geleerd dat het, zowel in Batavia alsook in Djocja, in zo sterke mate op de
persoon van Minister-President Sjahrir aankomt, dat hij volkomen terecht in een
gesprek na zijn vorige reis uit Djocja opmerkte, dat hij daar eigenlijk niet weg kan,
omdat anders in Djocja ons standpunt en de gang van zalven niet begrepen wordt en
dat, indien hij hier weg is, hier ook niemand beslissingen neemt.
Naast deze moeilijkheden van het onderhandelingsapparaat op zichzelf, staat de
vraag in hoeverre men aan republikeinse zijde in staat is om hetgeen dan na een
zekere moeite tussen de delegaties wordt afgesproken ook inderdaad na te komen.
Voor zover dit ten onzen gunste werkt is het tot heden betrekkelijk minimaal. Het
gunstigste beeld vertoont nog de evacuatie van geïnterneerden, die thans voltooid
is, met uitzondering van de gezinshereniging van Oost-Indonesiërs en een onbekende
groep van gestraften. De evacuatie van personen, zoals die onder het Cheribon-accoord
vielen, is thans geëindigd. De indruk is, dat de Republiek in de laatste paar maanden
het voor haar mogelijke hieraan heeft gedaan.
Een volkomen tegenovergesteld beeld geeft volgens het schrijven van 18 Mei No.
560 Kabinet van de Legercommandant de militaire toestand in het regentschap
Modjokerto. Daar wordt door de Republikeinse militairen op grote schaal inbreuk
gemaakt op de afspraak. Het schijnt dat het civiele Republikeinse bestuur hiertegen
volstrekt onmachtig is en het beklaagt zich hierover openlijk tegenover onze
autoriteiten. Volgens deze brief zijn in het tijdvak van 24 April tot en met 22 Mei in
het gebied van Modjokerto de volgende handelingen van de zijde van de TRI verricht:
a. 15 bruggen vernield
b. 43 versperringen opgesteld
c. 27 mineringen verricht
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d. een mijn geplaatst in een dijklichaam
e. op 12 Mei een brug opgeblazen, de verbindingen met Modjokerto doorgesneden
en hevig mortier- en mitrailleurvuur op de jodiumfabriek gelegd
f. 14 vexatiegevallen van de bevolking (kidnappen, berovingen, gedwongen
voedselleveranties aan de TRI, verplichte heffingen om het gebied te betreden,
gedwongen afstand voor rijstoogst aan de TRI, gedwongen evacuatie)
g. 3 gevallen van sabotage achter de frontlijn
h. elke dag in genoemd tijdvak Nederlandse patrouilles een of meermalen beschoten
met geweer- en mitrailleurvuur.

Het is duidelijk dat blijkbaar op andere wijze tegenover ons door militaire instanties
wordt opgetreden dan door de Republikeinse regering, te goeder trouw naar wij
voorshands aannemen, met ons wordt afgesproken. Deze aanname van goede trouw
is in dit geval niet zo gevaarlijk, omdat immers de gehele regeling inzake Modjokerto
bij complete uitvoering in het voordeel van de Republiek werkt, terwijl het aan
Republikeinse zijde ook duidelijk moet zijn dat de thans door hun militairen toegepaste
handelwijze slechts ten gevolge kan hebben, dat het door ons toegezegde herstel van
het complete Republikeinse bestuur en terugtrekking onzer militairen onmogelijk
wordt gemaakt.
Een verschijnsel als het onderhavige behoeft men niet alleen uit een zekere
eigengereidheid van het Republikeinse militaire apparaat te verklaren. Men kan er
ook het gevolg in zien van hun overtuiging, dat, ondanks de tussen de delegaties
getroffen regeling, in Modjokerto er toch gevochten zal worden en dus militaire
voorbereidingen in het naar het Zuiden gelegen terrein door de TRI moeten worden
getroffen. Deze laatste veronderstelling is in overeenstemming te brengen met een
opmerking, die de heer Sjahrir tegenover de voorzitter van de Commissie-Generaal
maakte in het evenaangehaalde gesprek, waarin hij zei dat zelfs Sjarifoedin de regeling
van Modjokerto niet had begrepen en verschillende anderen er een Nederlandse
listigheid in zagen om dit regentschap vrij van republikeinse militairen te krijgen,
teneinde er daarna met de Nederlandse gemechaniseerde macht zeer gemakkelijk
doorheen te komen. Domineert inderdaad een dergelijke opvatting in Djocja, dan
kan men begrijpen dat de angst voor ons militair optreden de overhand heeft over
het vertrouwen in de civiele regeling inzake Modjokerto.
In deze sfeer past ook de opmerking van Sjahrir, dat velen in Djocja zo ver weg
zijn, dat zij iedere redelijk klinkende gedachte van de Nederlanders als
ongeloofwaardig beschouwen en er a priori slechte bedoelingen achter zoeken.
Kijkt men nu naar andere verschijnselen in de praktijk, dan vertonen zij
vergelijkbare beelden. Neem bijv. de toestand rondom en in Medan. Deze is volstrekt
onhoudbaar. De waterleiding blijft afgesloten. Bij de nadering van de droge tijd zal
ook het water uit de putten langzaam maar zeker verdwijnen. De voedselblokkade
is daar vrijwel compleet. De vernieling van ondernemingen in Deli schijnt door te
gaan. Daartegenover staat dat, toen door middel van het gemeenschappelijk
secretariaat Dr. v.d. Velde in aan-
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raking werd gebracht met de Republikeinse Minister van Binnenlandse Zaken,
laatstgenoemde zich ogenblikkelijk bereid verklaarde naar Sumatra te gaan en zich
met Dr. v.d. Velde samen naar de Republikeinse hoofdplaats Siantar te begeven, ten
einde te trachten deze zaak te regelen. Intussen is Mr. Roem naar Sumatra vertrokken.
Het is dus niet onmogelijk dat door zijn bemiddeling Dr. v.d. Velde weer voor het
eerst na lange tijd de mogelijkheid van contact met de Republikeinse autoriteiten te
Siantar zal krijgen. Of men dan echter mag verwachten, dat hetgeen door Dr. v.d.
Velde te Siantar wordt afgesproken ook inderdaad wordt nagekomen en uitgevoerd,
is een andere vraag, waarop wij niet zonder meer bevestigend durven te antwoorden.
In het politieke beeld, zoals zich dat aan ons voordoet, zien wij aldus twee groepen
van mensen in en rondom de delegaties, die met meer of minder duidelijkheid en
oprechtheid streven naar een bepaald eindresultaat, doch waarvan aan republikeinse
zijde geenszins vaststaat dat hetgeen werd overeengekomen ook in werkelijkheid
zal kunnen worden omgezet. Dit laatste feit is bij de Republikeinse delegatie bekend
en geeft hun daarom waarschijnlijk reeds bij de onderhandelingen een grotere
terughoudendheid tegenover onze voorstellen dan door hen persoonlijk voor
verstandig wordt gehouden. De angst beheerst de Republikeinse onderhandelaars in
veel sterker mate dan zij naar buiten kenbaar maken: angst voor hun eigen achterban,
die met hen voor een belangrijk gedeelte wordt beheerst door angst voor de
Nederlandse militaire macht en die in de intellectuele en halfintellectuele laag bestaat
voor het organisatievermogen, de kennis en de ervaring van de Nederlanders, die
straks op basis van samenwerking weliswaar naast hen komen te staan, zogenaamd
als adviseur of op voet van gelijkheid, maar, in hun ogen, vanzelf de op een nieuwe
wijze optredende heersers zullen worden.
Naast de vraag of en in hoever het afgesprokene ook gerealiseerd zal worden, staat
het probleem welke de overwegingen zijn, die de Republikeinse delegatie bij de
onderhandelingen, in het bijzonder met betrekking tot de financieel-economische
vraagstukken en die van het buitenlands beleid, tot op heden een houding deden
aannemen, die in menig opzicht met de afspraken van Linggadjati niet of nauwelijks
in overeenstemming is te brengen.
Reeds in de nota van 17 Februari werd op blz. 41. gewezen op het feit, dat de
pijnlijke punten aan Republikeinse zijde niet zozeer werden gevoeld in hetgeen in
de toekomstige regeling verborgen ligt, als wel in hetgeen direct vandaag voelbaar
zal zijn. Dit is in de praktijk der afgelopen maanden geheel juist gebleken en wij
hebben van Nederlandse zijde hiermede onvoldoende rekening gehouden door al te
sterk onze aandacht te blijven concentreren op de moeilijkheden van de dag, gelovende
daarmede een opheldering van de toestand te kunnen verkrijgen.
Wij hebben daarbij over het hoofd gezien, dat psychologisch de moeilijkheden
dieper liggen dan in het vlak van het sociaal-economisch leven. Tot 30 November
1946, gestimuleerd door de vertegenwoordigers van de
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Engelse regering, is er tussen de Nederlandse regering en die van de Republiek
onderhandeld op voet van gelijkheid. Bij de Republiek is de indruk gewekt, dat twee
gelijkwaardige partners tegenover elkaar staan.
Het resultaat, zoals dit is neergelegd in de overeenkomst van Linggadjati, houdt
echter een duidelijke ongelijkwaardigheid in, nl. dat de Republiek zich bereid verklaart
mede te werken aan de vorming van een souvereine staat op federatieve grondslag,
waarvan zij deelstaat zal zijn, terwijl in de overgangsperiode de souvereiniteit van
het Koninkrijk der Nederlanden de jure blijft bestaan. Verder liggen er in de
overeenkomst een aantal bepalingen, die verplichtingen inhouden voor de Republiek
en voor Nederland, waarbij zij weder als gelijke verdragspartners optreden, bijv. de
verplichtingen, die de Republiek op zich neemt ten aanzien van teruggave van
niet-Indonesische eigendommen op grond van art. 14. Ook dergelijke artikelen zijn
geschikt om aan Republikeinse zijde ruimte te laten voor de gedachte, dat men bij
de uitwerking van Linggadjati niet alleen voor speciale onderwerpen, doch over de
volle breedte van het veld van samenwerking, te doen heeft met twee gelijke en
gelijkwaardige verdragspartners.
Zeer hinderlijk en tegelijk zeer sterk is dit bijv. tot uitdrukking gekomen in de
economisch-financiële besprekingen en in het bijzonder in de publieke uitlatingen
van Minister Gani over dit onderwerp in antwoord op een communiqué van de R.V.D.
te Batavia van 11 Mei j.l. In dat antwoord beroept Minister Gani zich zeer nadrukkelijk
op de aanwezigheid van twee gelijke verdragsluitende partijen. De regering van de
Republiek komt voor de Republiek op en die van Nederland voor het overige gedeelte
van Nederlands-Indië.
Hoe dit gedeelte er staatkundig uitziet, komt daarbij voor de Republiek niet ter
sprake, het is aan de Nederlandse delegatie om uit te maken hoe de
vertegenwoordiging van dit gebied zal zijn; voor hen behoort vast te staan dat de
vertegenwoordiging van de Republiek in dit geval, zo al niet sterker, dan toch minstens
gelijk moet zijn aan die van de rest, waarvoor Nederland meent te moeten optreden.
Ieder betoog, dat uitgaat van de wenselijkheid om Nederlands-Indië en ook het
toekomstige Indonesië als één economisch geheel te beschouwen, stuit af op de
genoemde formele opvatting omtrent de betekenis van Linggadjati gedurende de
overgangstijd.
Merkt men op, dat aan het einde van deze periode er toch een federatie zal ontstaan,
waarin de Republiek een belangrijke plaats zal innemen, dan stelt men vast dat deze
Federatie er voorlopig niet is en dat men hoogstens bereid is om zodanige
organisatorische vormen te hanteren, dat het bij het ontstaan van de federatie mogelijk
zal zijn door samenvoeging der afzonderlijke organen tot federale organen te geraken.
Door de Republiek wordt bij monde van Minister Gani volgehouden, dat deze
redenering niet in strijd is met de overeenkomst van Linggadjati, zij zou immers in
overeenstemming zijn met de erkenning van de de factogezagsuitoefening van de
Republiek op Java, Sumatra en Madoera.
Deze redenering berust grotendeels op een element van afweer. Zij gaat op, zolang
nog geen gevolg is gegeven aan het voorschrift van artikel 15 der overeenkomst.
Zolang immers voert de Republiek verweer tegen de instel-
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ling van nieuwe organen voor geheel Indonesië, omdat deze in haar gedachtengang
zullen werken onder het uiteindelijk gezag van de huidige Indische regering, zonder
dat de Republiek daarin de haar toekomende plaats inneemt.
Dit element van afweer kan worden uitgeschakeld, indien op de voet van artikel
15 de Indische regering reeds daadwerkelijk een federaal karakter kan verkrijgen,
waardoor ook de Republiek er een belangrijke plaats in gaat innemen.

B. Materiële toestand
Na de uitvoerige beschouwingen, die aan deze materie zijn gewijd in de nota van 17
Februari en zeer in het bijzonder in de nota ‘Primaire eisen in verband met de
wederopbouw van Indonesië’, waarvan de inhoud op 23 Februari werd geseind in
ons telegram CG 86, behoeft daaraan niet veel meer te worden toegevoegd. Wij
mogen uit laatstgenoemde nota citeren: ‘Onze reserves aan deviezen zijn thans bijna
uitgeput. Uit de door de Raad van Toezicht van het Nederlands-Indisch
deviezenregime overgelegde deviezenbalans blijkt dat deze reserves geheel zullen
zijn opgebruikt, hetzij op 15 Augustus 1947, indien de goudvoorraad van de Javase
Bank niet wordt aangetast en Nederland geen verdere credieten in Nederlandse
guldens verleent dan thans reeds zijn toegestaan, hetzij op 1 Januari 1948, indien de
helft van de goudschat wordt ingezet en Nederland alle verder benodigde Nederlandse
guldens verschaft’.
Nadere becijfering heeft intussen het tijdstip van half Augustus met ongeveer twee
maanden vervroegd, een mate van onnauwkeurigheid in een deviezenberekening,
die niet zo grote verwondering behoeft te verwekken, indien men de grote
schommelingen in de op elkander volgende ramingen van bijv. de militaire uitgaven
ziet. De betreffende deskundigen zullen ongetwijfeld niet nalaten de Nederlandse
regering volledig in te lichten over de bijzonderheden van de deviezen- en
credietpositie. Het is onverbiddelijk noodzakelijk, dat er half Juni een nieuw
perspectief wordt geopend voor de financiering der deviezenuitgaven, hetzij door
aanspreken van de goudreserves van de Javase Bank, hetgeen uit de aard der zaak
slechts een tijdelijk werkend en uiterst schadelijk middel is, hetzij door buitenlandse,
d.i. Amerikaanse, lening, hetzij door het beschikbaar komen van een voldoende
exportvolume aan goederen, die thans op Republikeins gebied opgeslagen liggen,
hetzij langs de weg van een accoord hierover met de Republiek, hetzij door militaire
bezetting.
Reeds in de nota van 17 Februari schreef de Commissie-Generaal1., dat het de
regering duidelijk moest zijn, dat op grond van de materiële positie de bestaande
toestand niet langer dan nog een à twee maanden kan worden gehandhaafd. Het wil
ons voorkomen, dat deze uitspraak een duidelijke aanwijzing inhield voor de nadering
van de catastrophale toestand, waarin wij ons thans bevinden. Deze zinsnede weerlegt
ook voldoende de mening
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van hen, die op het standpunt staan, dat de Nederlandse regering niet op tijd voor
het catastrophale van de situatie zou zijn gewaarschuwd.
Dat de genoemde termijn inmiddels is overschreden, zonder dat een voor de wereld
zichtbare catastrophe is opgetreden, mag geen aanleiding zijn deze waarschuwing
niet ernstig te nemen. De ondertekening van het basis-accoord heeft slechts een korte
adempauze verschaft, aangezien de mogelijkheid van een uitweg zichtbaar werd.
Voor ingewijden is het echter duidelijk, dat de ramp wel degelijk voor de deur ligt.

C. Geestelijke toestand
Veel van hetgeen in de nota van 17 Februari onder dit hoofd is vermeld, geldt nog
op soortgelijke manier. De ondertekening van Linggadjati heeft ook nu weer in de
Nederlandse gemeenschap alhier even de hoop doen opleven op de mogelijkheid
nieuwe paden te betreden, die uit het moeras der onzekerheid zouden voeren. Reeds
op de eerste dag na de ondertekening werd door de pers aangekondigd, dat de
delegaties aan het werk waren getogen. Onder A. van deze paragraaf is echter de
lijdensweg getekend, die na 15 en 25 Maart is begaan. Men ziet vrijwel geen enkel
tastbaar resultaat en af en toe een discussie tussen de beide partijen via de pers, die
over en weer slechts de wrevel versterkt. Het laatste restje vertrouwen in de goede
wil van de Republiek is bij tallozen verdwenen. Menigeen, die tot de overtuigde
voorstanders van Linggadjati behoorde, spreekt nu over vertragingsen
verdraaiingspolitiek, waarbij men aanneemt dat, terwijl in December 1946 Sjahrir
de overeenstemming van Linggadjati nog loyaal zou hebben willen uitvoeren, thans
redenen aanwezig zijn om te veronderstellen, dat hij het accoord tracht te misbruiken,
zodat het de vraag is of hij het nog meent met Linggadjati. Men krijgt ook in de kring
van ingewijden de indruk, dat de Republiek Indonesia een bewuste tactiek voert om
zich politiek naar buiten en naar binnen zo snel mogelijk een machtspositie te
verzekeren, die haar reeds nu onbetwist overwicht zal geven over de andere delen
van Indonesië, zulks tegen de regels in, die Linggadjati stelt.
Het reeds onder A. vermelde optreden van republikeinse militairen in Modjokerto
en omgeving doet een steeds groeiend aantal personen eraan twijfelen of men het
vraagstuk kan oplossen zonder militaire actie. Daar komt bij, dat langzamerhand
iedereen weet, dat Nederland geen tijd heeft en men vergt dan ook allerwege zo snel
mogelijk militair optreden. Hoe men dit juridisch moet rechtvaardigen, hoe men het
in het buitenland aanvaardbaar kan maken en vooral hoe men de reeds in de nota
van 17 Februari onder dit hoofd vermelde moeilijkheden in Nederland zelf1. zal
kunnen voorkomen, wordt niet altijd met voldoende scherpte overwogen. Personen,
die in officiële besprekingen het uiterst riskante van militaire bezetting duidelijk
aantonen en in hun betoog niet veel verder komen dan een vraagteken, poneren in
particuliere gesprekken, waarin zij minder verantwoordelijkheid dragen, met grote
stelligheid, dat militaire bezetting de
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enige oplossing is. Op zulk een ogenblik verschaft het idee der militaire bezetting in
de begrippenwereld van menigeen het vaste punt in het duizelingwekkende complex
van onzekerheden, die in het probleem als zodanig besloten liggen. Dat dit
gestimuleerd wordt door de overweging, dat de eerste overwinning op de Republiek
uit militair oogpunt weinig moeite zal kosten, spreekt wel vanzelf. Het is dan ook
geen wonder, dat in de laatste paar weken in allerlei kringen, die aanvankelijk zeer
weifelend en afwijzend stonden tegenover militair optreden, thans algemeen een
stemming bestaat, die gaat in deze richting. De gedachte aan bezetting beheerst
practisch de gehele Nederlandse samenleving alhier, zij het ook dat er nog altijd
mensen rondlopen, die niet geloven dat het fundamentele element in het hier
aanwezige probleem door zulk een bezetting als zodanig zou worden opgelost. Bij
hen bestaat echter de gedachte, dat men, nu de Republiek, d.w.z. déze, thans
aanwezige concrete staatkundige verschijningsvorm, onwillig blijkt om de beginselen
van Linggadjati te realiseren, men deze verschijningsvorm als zodanig uit de weg
kan ruimen en hopen met een nieuwe Indonesische staatkundige organisatie een beter
resultaat te bereiken om daarmee opnieuw een poging te doen om het koloniale
probleem volgens de beginselen van Linggadjati op te lossen. Zij, die dieper op deze
zaken ingaan, begrijpen dat de vraag, waar het om draait is, of na het elimineren van
de Republiek door het aanwenden van geweld deze nieuwe Indonesische
organisatievorm voor den dag zal komen binnen een tijdslimiet, die met het oog op
onze financieel-economische draagkracht toelaatbaar is.
Vraagt men naar de geestesgesteldheid aan Republikeinse kant, dan is bij de
politieke beschouwing onder A. daarover reeds het een en ander gezegd. Met
betrekking tot de brede laag der heel- en half-intellectuelen behoeft men zich weinig
illusies te maken. Iedere waarnemer, die uit het binnenland terugkeert, meldt
indrukken van een verblind Republikeins fanatisme. Soekarno beklaagde zich er
tegen een onzer zegslieden over, dat al zijn aanmaningen om aan het werk te gaan
bij de studenten nog weinig gehoor vinden.1. De zin voor constructieve arbeid is nog
gering. Wij kunnen ons echter niet onttrekken aan de indruk, dat de leiding van de
Republiek balanceert tussen de vrees, dat het revolutionnaire élan uit deze laag
verdwijnen zal en daarmede de begrippen ‘Merdeka’ en ‘Republiek Indonesia’ hun
glans verliezen, en anderzijds de wetenschap dat in deze mentaliteit ook een gevaar
schuilt voor het slagen van de organisatie der Republiek Indonesia.
In dit verband is het ook duidelijk, dat al hetgeen onzerzijds zowel de Republiek
als de persoonlijke positie van de Republikeinen bedreigt, de revolutionnaire stemming
versterkt. Vandaar, dat bij ieder ernstig gesprek, dat tracht tot de bodem der
verschijnselen door te dringen, van Republikeinse zijde altijd weer gewezen wordt
op de Nederlandse militaire macht. De bezetting van Modjokerto heeft het fanatisme
in het binnenland versterkt. De wetenschap, dat men in eerste instantie deze strijd
verhezen
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gaat, maar daartegenover de overtuiging heeft, dat Nederland het op de lange duur
niet winnen kan, maakt de stemming niet beter. Zij rekenen daarbij op de guerilla
en op de verlammende werking van een voortgaande sabotagepolitiek. Hoeveel
werkelijkheidsgehalte hierin schuilt zal niet iedere Indonesiër zich nauwkeurig
afvragen, maar velen hebben er een blind vertrouwen in voor de toekomst van hun
vrijheidsstrijd.

II. Richtlijnen voor de naaste toekomst
Het is duidelijk, dat de financiële toestand van Nederland geen lang uitstel gedoogt.
Binnen een maand zal er een beslissing moeten zijn genomen over de te volgen koers.
Voorop staat, dat de thans gevolgde wijze van onderhandeling nooit op tijd tot
voldoende resultaten kan voeren. Het kenmerkende van deze methode was vooral,
dat men de practische problemen aanvatte zonder de principiële zijde van het bestuur
in overgangstijd en de toekomstige structuur van Federatie en Unie in het geding te
brengen. De uitwendige omstandigheden en de directe nood hebben ons hiertoe
gebracht. Zij hebben echter ook de ervaring opgeleverd, die onder I A. is getekend
en waarvan de conclusie is, dat deze methode op korte termijn geen enkel perspectief
biedt.
Men zal aan de Republiek ook een plan hebben voor te leggen voor de inrichting
van een overgangsregering, dat weloverwogen is en dat voldoet aan de eisen, die in
artikel 15 worden gesteld, en tegelijk zoveel mogelijk aan de verlangens van de
Republiek Indonesia tegemoet komt. Dit betekent, dat deze overgangsregering de
facto het bestuur van de Nederlands-Indische regering moet overnemen, voorzover
dit niet aan de afzonderlijke negara's wordt gelaten en voorzover het geen taken
betreft, die naar alle waarschijnlijkheid aan de Nederlands-Indonesische Unie zullen
worden voorbehouden. De jure blijft het gezag bij de Nederlandse regering, doch de
facto werkt men naar de nieuwe toestand toe. Deze constructie dient zodanig te zijn,
dat daarin de invloed van ieder der afzonderlijke negara's, d.w.z. ook van de
Republiek, op het geheel duidelijk is. Niet alleen op het financieel-economisch terrein,
doch op het gehele terrein der staatsbemoeiingen.
Nadat een dergelijk project op korte termijn door de Nederlandse regering zal zijn
goedgekeurd, dient dit aan de Republikeinse delegatie te worden voorgelegd en vóór
half Juni te zijn aanvaard. Met de vorming van deze overgangsregering moet dan op
zodanig voortvarende wijze worden begonnen, dat zij vóór 1 October haar beslag
kan hebben gekregen. Tegelijkertijd wordt opnieuw een aan de constructie van deze
overgangsregering aangepaste financieel-economische regeling voorgesteld, waarbij
de economische organen, zoals die in de officieuze toenaderingsvoorstellen van Mr.
Van Hoogstraten zijn genoemd, worden gehandhaafd, mitsgaders hun bevoegdheden,
terwijl de beslissingsbevoegdheid aan de overgangsregering komt. Tevens zal de
regeling van het vraagstuk der buitenlandse betrekkingen, overeenkomsitg de
grondslagen van Linggadjati, in het voorstel moeten worden opgenomen.
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Tegelijkertijd wordt een plan tot vermindering van de militaire sterkte aan beide
zijden opgesteld, waarbij de uitvoering onder de controle komt van de hoogste
autoriteit in de overgangsregering. Een eerste vermindering van troepensterkte wordt
onmiddellijk ingevoerd na aanvaarding van de voorgestelde overgangsregering en
van de financieel-economische regeling.
Aan al deze voorstellen dient de eis te worden gesteld, dat zij een royale uitvoering
van Linggadjati inhouden. Zij dienen als geheel te worden beschouwd en ook als
geheel te worden aanvaard.
Bij de opstelling van deze voorwaarden dient men de Republiek er aan de ene kant
toe te brengen haar positie in de staatkundige hiërarchie, zoals die zou ontstaan, te
aanvaarden, doch aan de andere kant tegelijkertijd zo sterk mogelijk aan haar
verlangen tegemoet te komen. Nederland zal hebben te bedenken, dat het in een
zwakke positie verkeert, ondanks de aanwezigheid van een sterke militaire macht in
Indonesië.
Het is niet noodzakelijk de zwakte van deze positie opnieuw aan te tonen. Niet
alleen de financieel-economische toestand van het land, doch ook de overwegingen,
die aan het slot van de nota van 17 Februari te berde zijn gebracht bij de beschouwing
van de gevolgen ener militaire actie, gelden nog onverzwakt.
In het bijzonder zouden wij hier nog willen wijzen op de internationale gevolgen.
Deze zijn niet zozeer te vrezen van de zijde der regeringen, als wel van de
arbeidersorganisaties. De ervaringen, die in de laatste tijd door het Internationaal
Verbond van Vakverenigingen zijn opgedaan, naar aanleiding van discussies rondom
de Behrman-affaire, de Australische boycot en dergelijke, hebben aangetoond, dat
in die kringen de stemming tegen Nederland slecht is en niet dan met moeite in
bedwang is te houden. De bezetting van een groot deel van Indonesië zal
waarschijnlijk op zijn minst een boycot tegen de Nederlandse scheepvaart ten gevolge
hebben, waarvan de tijdsduur niet te voorspellen is.
Deze gevaren van internationale aard, voor zover zij niet het gevolg zijn van
onscrupuleuze communistische acties, zijn alléén te vermijden, indien Nederland
tegenover de Republiek sterk staat door de wetenschap, dat zij uiterst royale volledige
aanbiedingen heeft gedaan. Deze voorstellen zullen, indien publicistisch op de juiste
wijze gehanteerd, de verantwoordelijkheid voor een militair conflict op de Republiek
leggen. Nationaal en internationaal moet dan echter onomstotelijk vaststaan, dat de
Nederlandse regering bereid was tot een maximale tegemoetkoming aan de
republikeinse aspiraties. Maximaal in dien zin, dat elke verder gaande stap zou
medebrengen, dat men zich van de beginselen der overeenkomst van Linggadjati
distantieert, zodat Nederland de verantwoording voor de uitvoering niet meer kan
dragen.
Wij achten daarom aan de ene zijde ver reikende voorstellen noodzakelijk, die op
sommige gebieden tot in bijzonderheden afdalen, inclusief vermindering van de
militaire apparatuur, doch daarnaast en tegelijk met de aanvaarding dezer voorstellen
door de Nederlandse regering het onverwrikbare besluit, dat, indien de Republiek
deze niet aanvaardt, men de alternatieven, die men zich stelt, ook zal hanteren.
Inzake deze alternatieven valt te denken aan:
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a. Militaire bezetting van bijv. West-Java.
b. Militaire bezetting van een zodanig gebied van de Republiek als met de
Nederlandse militaire kracht van dit ogenblik in overeenstemming is.
c. Voorbrengen van de moeilijkheden aan Amerika en/of Engeland.
d. Voorbrengen van de moeilijkheden aan de Uno.

Het inroepen van Amerikaanse bemiddeling zou kunnen worden gekoppeld aan het
verzoek om financiële steun van Amerika. Van Amerikaanse zijde zal daarbij
misschien de voorwaarde van bemiddeling bij de regeling der conflictssituatie kunnen
worden gesteld. Amerika zou hiertoe misschien vooral bereid zijn, indien dezerzijds
wordt gewerkt met het alternatief om het condict aan de Uno voor te leggen. Het is
niet waarschijnlijk te achten, dat Amerika zeer gesteld zal zijn op de inmenging van
de Uno in de problemen van dit gebied. Misschien ziet de U.S.A. het als het kleinere
kwaad om dan zelf invloed te doen gelden en een zekere verantwoordelijkheid te
aanvaarden.
Men kan zich trouwens deze bemiddeling in zeer verschillende vormen denken.
Het is niet noodzakelijk, dat er dezelfde vorm aan wordt gegeven als aan de Engelse
bemiddeling door Lord Inverchapel en Lord Killearn. Het is ook mogelijk te achten,
dat een Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiger, eventueel van de ambassade
in Den Haag uit, als waarnemer in Batavia zijn invloed in Nederlandse en vooral in
Republikeinse richting aanwendt.
Indien het niet mogelijk blijkt zelfstandig met de Republiek tot overeenstemming
te komen, dan verdient de hierboven aangewezen weg zeker overweging naast die
van de militaire bezetting. Het grote nadeel, dat er aan verbonden is, schuilt in het
onvermijdelijke tijdverlies. Daartegenover staat echter, dat Nederland toch Amerika
voor de oplossing van het financiële probleem onmogelijk kan missen, ook niet bij
toepassing van militaire actie. Immers, in de beschouwingen van de financiële
deskundigen wordt uiteengezet, dat de winst aan deviezen over 1947 ten gevolge
van een militaire actie op 100 millioen gulden kan worden geschat1., een bedrag, dat
volstrekt ontoereikend is om het onvermijdelijke deviezentekort over dit jaar te
dekken. Bovendien wordt daarbij van de veronderstelling uitgegaan, dat die actie
snel tot resultaten zal leiden, ook met betrekking tot het herstel van economisch
leven, hetgeen op zichzelf niet vaststaat.
Deze gedachte heeft ons er reeds eerder toe gebracht om zo snel mogelijk, hangende
de onderhandelingen met de Republiek, contact op te nemen met Amerika en
eventueel de hierbovenstaande gedachtengang gedeeltelijk in overweging te geven,
ten einde die compleet te kunnen hanteren op het ogenblik, dat zal blijken dat de
Republiek onwillig is.
Wenst de regering deze weg niet te gaan, om welke reden dan ook, of blijkt deze
ten gevolge van de houding van Amerika onbegaanbaar, dan is het noodzakelijk de
alternatieven a of b te aanvaarden en de Commissie-Generaal en de Lt.
Gouverneur-Generaal te machtigen deze te hanteren.

1.
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Wij menen dat daarbij het geval a niet in aanmerking komt. De repercussies van
allerlei aard zullen bij een bezetting van West-Java precies even groot zijn als wanneer
men het geval b aanvaardt.
Het zal bij aanvaarding van militaire middelen nodig zijn krachtig te kennen te
geven, dat aan de overeenkomst van Linggadjati wordt vastgehouden. Het is echter
op zijn minst twijfelachtig of er op tijd nieuwe staatkundige organisaties zullen
opstaan, met wie men deze politiek zou kunnen voortzetten. Wij achten het voorts
alleen op de basis van een ruimhartig aanbod mogelijk om de politieke moeilijkheden
in Nederland, die uit stakingen voort zullen vloeien, te voorkomen, terwijl er dan
misschien kans is een internationale boycot tot geringe afmetingen te beperken.
Tussen deze alternatieven zal de Nederlandse regering in de komende twee weken
hebben te kiezen. Komt deze beslissing niet tot stand, dan dient zij zulks aan de
Commissie-Generaal duidelijk mede te delen, onder erkenning van het feit dat het
de regering bekend is, dat de Commissie-Generaal daarmede in een
onderhandelingspositie is gedwongen, die inhoudt dat zij op den duur vrijwel ieder
Republikeins aanbod heeft te aanvaarden. In overeenstemming daarmede zou dan
zijn, dat men begint met het kostbare militaire apparaat zo snel mogelijk voor een
belangrijk gedeelte te liquideren.
Dat onderhandelen onder die omstandigheden eigenlijk onaanvaardbaar is en geen
vooruitzichten biedt op succes, spreekt vanzelf.

III. Ultimatieve voorstellen
In de bijlagen zijn voorstellen gedaan betreffende vijf belangrijke onderwerpen, die
door de Commissie-Generaal zodanig zijn gesteld, dat zij, indien de Republiek deze
verwerpt, de regering adviseert de onderhandelingen af te breken en haar
verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in Indonesië op andere wijze tot gelding
te brengen. De Lt. Gouverneur-Generaal en de Commissie-Generaal menen in dat
geval de voor ieder van hen passende verantwoordelijkheid te moeten en te kunnen
aanvaarden, ook indien de regering mocht besluiten dan haar toevlucht te nemen tot
één der onder a) of b) genoemde alternatieven in het vorige hoofdstuk.
Daarbij is het gehele complex van voorstellen als één en ondeelbaar te beschouwen.
Daarmede verkrijgen deze voorstellen een ultimatief karakter. In het bijzonder
tegenover de Republiek Indonesia, omdat de Commissie-Generaal niet bereid is tot
verdere onderhandelingen, indien de Republiek deze voorstellen afwijst.
Daartegenover staat, dat de Lt. Gouverneur-Generaal en de Commissie-Generaal
menen dit standpunt niet te kunnen handhaven, indien de ultimatieve voorstellen aan
de Republiek Indonesia op cardinale punten zouden afwijken van die, welke in de
bijlagen zijn opgenomen.
De opzet van deze ultimatieve voorstellen is zodanig, dat zij zich tot enkele vitale
punten beperken, welke stuk voor stuk geschikt zijn om aan te tonen, dat de
Nederlandse regering bereid is een ruime zelfstandigheid der negara's te erkennen,
met de opbouw van het federatieve apparaat ogen-
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blikkelijk een begin te maken en daarbij aan de betekenis van de Republiek in het
geheel van Indonesië volledig recht te doen wedervaren. Ten einde aan deze eisen
te voldoen, gaan zij op sommige onderdelen iets verder dan tot heden van Nederlandse
zijde werd gesteld. Dit betekent echter niet anders dan dat zij de eindtoestand, die in
1949 zou worden bereikt, dichter naderen dan tot heden toe als wenselijk beschouwd
werd. Wij nemen aan, dat dit geen overwegend bezwaar behoeft te zijn en het in het
critieke stadium, waarin wij ons bevinden, ook niet mag zijn. In het vorige hoofdstuk
is voldoende aangetoond, dat slechts voorstellen, die aan ver strekkende eisen voldoen,
voor de wereld een rechtvaardiging van het militaire alternatief kunnen bieden.
Het centrale punt in deze voorstellen wordt gevormd door de bijlage A1., die de
schepping van een overgangsregering in de vorm van een aan de Landvoogd
toegevoegde Federale Raad inhoudt. In dit voorstel blijft voldaan aan de eis, dat de
jure het algemeen bestuur wordt gevoerd door de Landvoogd, doch de facto krijgen
Indonesiërs medeverantwoordelijkheid en een beperkte beslissingsbevoegdheid voor
de dagelijkse gang van zaken.
In dit voorstel is ook rekening gehouden met de eis, die van Republikeinse zijde,
vooral op psychologische gronden, zal worden gesteld, nl. dat zij in deze Raad sterker
gerepresenteerd wil zijn dan de overige negara's. Het toegeven hieraan moge het
nadeel hebben, dat het prejudicieert op de samenstelling der toekomstige federale
organen, doch de Commissie-Generaal acht het een vrijwel zeker te voren tot
mislukking gedoemde poging, indien men in dit opzicht de Republiek op één lijn
zou trachten te stellen met Oost-Indonesië, om van de daerah West-Borneo nog maar
niet te spreken. Het moge zijn, dat er steekhoudende redeneringen mogelijk zijn voor
een gelijke vertegenwoordiging, in dit geval achten wij, met het oog op het uiterst
critieke karakter van deze voorstellen, het niet verantwoord aan de gedachte van
gelijke vertegenwoordiging in de Federale Raad vast te houden.
Er is ook gedacht aan de mogelijkheid tot instelling van een voorlopig federaal
vertegenwoordigend lichaam. Ofschoon tegen de instelling van zulk een
vertegenwoordiging belangrijke bezwaren zijn aan te voeren, pleiten de volgende
overwegingen er vóór:
1. het tot stand brengen van contact tussen de negara's onderling en het
regeringscentrum op ander niveau dan dat der topfiguren;
2. het inschakelen op federaal niveau van vertegenwoordigers der
minderheidsgroepen, die anders in de schaduw der Nederlands-Indische regering
blijven staan;
3. het verwerven van normale parlementaire routine door de regeringsorganen;
4. het hanteren van de openbaarheid als middel tot handhaving van een zekere
minimumstandaard van politiek fatsoen en onkreukbaarheid van regeerders.

1.
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Het is intussen aan een samen te stellen adviescollege om te overwegen of de
genoemde voordelen opwegen tegen de daartegenover staande nadelen.
De voorstellen gaan voorts uit van de gedachte, dat organen met een federale taak
in het leven moeten worden geroepen. Wij denken ons bijv. een zevental bestuursraden
voor verschillende takken van staatsbemoeienis, die belast worden met de
voorbereiding van federale ministeries. De vertegenwoordiging van de Republiek
en de andere negara's daarin is een zaak, die alleen intern voor de samenstelling der
organen van belang is, doch naar buiten (in taak en bevoegdheden der organen) niet
van betekenis is. Zo krijgt ook de Federale Raad als overgangsregering een eigen
taak, los van en boven de overheidstaak der negara's.
Aanvankelijk zal het niet gemakkelijk zijn aan dit onderscheid inhoud te geven
zonder te vervallen in opsommingen als in de voorlopige staatsregeling van
Oost-Indonesië (art. 2). Ook daarom verdient het wellicht aanbeveling in de eerste
phase van het hervormingsproces ex art. 15 de volle aandacht te geven aan de
inschakeling van de staten bij het centrale gezag en pas in de tweede phase te denken
aan iets als een taakverdeling tussen de federatie en negara's, welke dan ook al
practische betekenis heeft gekregen door het functioneren van een aantal organen
met een taak voor heel Indonesië.
In bijlage B zijn de voorstellen op financieel-economisch gebied volledig en
letterlijk opgenomen, zoals die door de Indische regering in samenwerking met de
deskundigen Dr. Hirschfeld en Mr. Albarda zijn opgesteld en na bespreking in een
vergadering met de Minister-President en de Minister van Overzeese Gebiedsdelen
zijn goedgekeurda..
In bijlage C treft men het voorstel, dat de instelling van een Raad voor buitenlandse
aangelegenheden betreft. Dit voorstel houdt rekening met de instructies van de
Minister van Buitenlandse Zaken aan Dirvo en met de inhoud van CG 60. Er is
daarom, in afwijking van CG 133, geen delegatie van bevoegdheden vermeld (CG
60 sub quinto). Het is evenwel niet nodig uitdrukkelijk te spreken van ‘slechts
adviserende bevoegdheden’, aangezien
a. de bevoegdheid van de voorzitter tot het opschorten van beslissingen een
voldoende veiligheidsklep is, en
b. de practijk zal tonen, dat de chef Dirvo in alle zaken, waarin hij zelf mag
beslissen, niet van de adviezen der commissie zal afwijken.
De bijlage D is, op enkele ondergeschikte wijzigingen na, gelijk aan een nota Kabinet
595 van den Legercommandant. Het belangrijkste gedeelte, dat bepalend is voor de
ontwikkeling op langere termijn, is samengevat in afdeling II: De samenwerking bij
de defensie van Indonesië. Hierbij verdient het de aandacht, dat niet wordt gedacht
aan een Unie-leger, doch aan naast elkander bestaande Nederlandse en Indonesische
legers, waarbij onder de Unie een Raad van Defensie de samenwerking regelt, daarin
bijgestaan door een Uniestaf. Het Indonesische leger zal bijstand van Neder-

a. Deze voorstellen hebben in een vergadering van mr. Van Hoogstraten met vertegenwoordigers
van de Indonesische Ondernemersbond inmiddels de goedkeuring van deze organisatie
verworven.
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land krijgen op verschillende manieren. De sterkte van het in Indonesië aanwezige
Nederlandse contingent kan worden vastgesteld aan de hand van het defensieplan
en van de beschikbare Indonesische middelen.
Ten aanzien van de afdelingen III en IV der nota dient men in het oog te houden,
dat het in III gaat om politionele maatregelen in gebieden, die thans door Nederlandse
troepen zijn bezet en bewaakt en zullen worden ontruimd, terwijl het in IV gaat om
gebieden, die staan onder Republikeins bestuur en waarin een gemengde politie de
vooralsnog door de ondernemers en ook door ons onmisbaar geachte bescherming
moet geven aan de Nederlandse belangen.
Met betrekking tot de bezette gebieden geven de voorstellen ons geen aanleiding
tot opmerkingen. Ten aanzien van de politionele macht in de ondernemingsgebieden
valt echter vast te stellen, dat daar de organisatie en het optreden van een gemengde
politiemacht gemakkelijk aanleiding zal geven tot het verhogen van spanningen en
er dus ook een zekere nadelige werking van zal worden ondervonden. Bij de leiding
van deze politiemacht zal men naar beide kanten de grootste voorzichtigheid in acht
moeten nemen. De opperste leiding in deze gebieden zal in ieder geval nominaal
moeten berusten bij de Federale Raad. Dit heeft psychologisch het voordeel, dat het
republikeins element in de leiding is betrokken, terwijl door de werkwijze van de
Federale Raad in laatste instantie besluiten toch niet mogelijk zijn zonder goedkeuring
van de Landvoogd.
Een uitermate belangrijk punt maakt in dit verband de vermindering van de
troepensterkte uit. De Commissie-Generaal stelt voor, indien de thans aanhangig te
maken voorstellen collectief worden aanvaard, hieraan tegelijk te verbinden het
vooruitzicht van een binnen korte termijn toe te passen vermindering van de
troepensterkte. Of dit zou kunnen geschieden door een voorlopig uitstel van de
uitzending van de volgende divisie of door versnelde demobilisatie van
K.N.I.L.-troepen en oorlogsvrijwilligers laat de Commissie gaarne aan deskundigen
over. Reeds een mededeling, dat niet zal worden overgegaan tot uitzending van de
divisie, die aan het einde van dit jaar de oorlogsvrijwilligers moet aflossen, zou een
gunstige werking kunnen hebben, terwijl tegen de tijd, dat deze belofte dient te
worden geëffectueerd, ruimschoots inzicht bestaat in de vraag of de aanvaarding
onzer voorstellen door de Republiek ook tot een dragelijke uitvoering daarvan zal
leiden.
Tenslotte bevat bijlage E voorstellen tot inrichting van een vertegenwoordiging
voor Indonesië in Nederland. De Commissie-Generaal acht dit een aangelegenheid
van grote betekenis, waarvan het haar bekend is dat hieraan aan Indonesische en ook
aan Republikeinse zijde veel waarde wordt gehecht. Het is een middel om de
samenwerking op voet van gelijkheid op allerlei gebied te stimuleren en geeft aan
de Nederlandse regering de mogelijkheid tot directe aanraking met een orgaan, dat
de Federale Raad van Indonesië vertegenwoordigt.
Het aide-mémoire, dat in een delegatiebespreking op 24 Mei aan de Republikeinse
delegatie werd overhandigd, in afwachting van verder uitgewerkte voorstellen, is
tevens als bijlage bij deze nota gevoegd.
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Bijlage a.
Voorstel tot het indienen van een overgangsregering voor Indonesië ter
voldoening aan artikel 15
1. Aan de top der hervormde Indische regering dient de jure in de overgangsperiode
de Landvoogd te worden gehandhaafd. Bij de benoeming van de Landvoogd
zouden de regeringen der negara's kunnen worden geraadpleegd, indien van
Indonesische zijde de wens daartoe kenbaar werd gemaakt. Daardoor zou goede
samenwerking in de onder sub 2 te noemen Federale Raad zo goed mogelijk
verzekerd worden.
2. Voor de dagelijkse leiding der zaken in Indonesië wordt een Federale Raad,
samengesteld uit afgevaardigden der regeringen van de negara's, aan de
Landvoogd toegevoegd.
3. Dit college zal de facto de regering vormen van Indonesië.
4. De Landvoogd bekleedt het voorzitterschap van de Federale Raad.
5. De vice-voorzitter, door de Landvoogd uit de leden benoemd, draagt de titel
Hoofd van de Overgangsregering van Indonesië. Deze benoeming geschiedt na
overleg met de leden van de Federale Raad en bij voorkeur uit de
vertegenwoordigers van de Republiek.
6. De Raad zal buiten de Landvoogd bestaan uit zes leden, 3 uit de Republiek, 1
uit Oost-Indonesië, 1 uit Borneo en 1 aan te wijzen door de Landvoogd voor de
minderheidsgroepen.
7. De Landvoogd zal ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen en de
verhouding tussen Nederland en Indonesië dezelfde bevoegdheden behouden,
welke hij thans bezit.
8. Met betrekking tot de inwendige aangelegenheden van Indonesië maakt de
Landvoogd van zijn beslissingsbevoegdheid slechts gebruik in zaken van federaal
belang, waarbij voorop staat dat in de Federale Raad naar eenstemmigheid wordt
gestreefd.
9. Onder leiding van de Federale Raad zullen de bestaande departementen
voorshands voortwerken, doch successievelijk vervangen worden door de nieuwe
organen, die tot uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati in het leven
worden geroepen. Zo zullen de organen, die worden ingesteld voor het
deviezenbeheer, de controle op de in- en uitvoer tezamen met het orgaan voor
de verdeling der voedingsmiddellen in Indonesië de kern vormen van het federale
Ministerie van Economische Zaken. Het orgaan, dat ingesteld wordt voor overleg
inzake de buitenlandse betrekkingen, levert de kern voor het federale Ministerie
van Buitenlandse Zaken.
10. Deze vervanging wordt voorbereid door een door de Federale Raad aanstonds
in te stellen commissie, die op korte termijn advies uitbrengt over de instelling
en organisatie van federale ministeries.
11. Deze commissie brengt tevens advies uit over de instelling van een voorlopig
federaal vertegenwoordigend lichaam met adviserende bevoegdheden.
12. De Federale Raad dient te zijn ingesteld vóór 15 Juli 1947.
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13. De commissie bedoeld onder 10 brengt haar adviezen uit vóór 1 September
1947.
14. In de tussenliggende periode moet zowel het Hoge Commissariaat van Indonesië
in Nederland als de Raad voor buitenlandse aangelegenheden in Indonesië zijn
ingesteld.
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Bijlage VII
Overzicht van de gebeurtenissen tussen 17 juni en 20 juli 1947
Eerste machtiging tot militaire actie
17 Juni

seint C.G. haar oordeel over de
republikeinse antwoord-nota naar Den
Haag. Zij noemt deze onbevredigend.
Vervolgens worden 3 wegen in
beschouwing genomen. De eerste weg abandonneren van Java en Sumatra - acht
zij onbegaanbaar. Tussen de andere twee
- interventie en militaire actie - wordt in
dit telegram geen keuze gedaan. Nedreg
moet beslissen.

20 Juni

Nedreg draagt landvoogd op om aan M.P.
van Republiek aide-mémoire te
overhandigen. In hetzelfde telegram
wordt landvoogd gemachtigd om tot
militaire actie over te gaan wanneer
bevredigend antwoord uitblijft. Bij twijfel
over het bevredigend karakter van het
antwoord der Republiek moet Landvoogd
‘indien enigszins mogelijk’ overleg
plegen met Nedreg. Landvoogd wordt
uitgenodigd ‘zoveel mogelijk’ met C.G.
overleg te plegen bij een en ander.

23 Juni

wordt aide-mémoire door landvoogd aan
Sjahrir overhandigd.

27 Juni

onbevredigend antwoord ontvangen. Van
Mook seint, dat hij - tenzij Nedreg meent
dat alsnog verduidelijking moet worden
nagestreefd - de militaire actie zou willen
laten doorgaan. Dit stoppen van de actie
kan alleen, zo wordt er bij geseind ‘indien
28 dezer zo vroeg mogelijk telegrafisch
of telefonisch bericht van Nedreg wordt
verkregen’. De voorbereidingen, welke
drie dagen vergden, waren volgens een
telegram van 24 Juni op die datum reeds
begonnen.

28 Juni

's Middags om twee uur wordt het
antwoord van Nedreg te Batavia
ontvangen, waarin landvoogd wordt
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verzocht alsnog een categorisch antwoord
te vragen op vijf punten. ‘Bij eventueel
niet tijdig of niet volledig bevredigend
antwoord is de landvoogd bevoegd tot
handelen als door hem voorgenomen’.
Een tijdig antwoord was echter
uitgesloten. De vijf vragen moesten
immers krachtens hetzelfde telegram
gesteld worden ‘op de door de
omstandigheden geboden korte termijn,
welke in verband met de eerste periode
nog beschikbaar’. Die eerste periode,
waarin militaire actie mogelijk was, liep
om ‘nautisch-technische redenen’ van 25
tot 30 Juni - aldus reeds een telegram van
17 Juni. Wilde men van die periode
gebruik maken, dan moest - aldus
hetzelfde telegram - de opdracht tot actie
vijf dagen tevoren worden gegeven. Die
vijf dagen vielen uiteen in drie
voorbereidingsdagen en twee. De eerste
drie waren
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al verstreken (zie telegram van 24 Juni).
Wilde men van de eerste periode gebruik
maken, zoals blijkens haar telegram de
bedoeling van Nedreg was, dan moest de
definitieve opdracht tot actie op Zaterdag,
28 Juni, worden gegeven. Het stellen van
nadere vragen en in elk geval een tijdig
antwoord daarop (dat uit Djocja moest
komen!) was, wanneer men aan de eerste
periode vasthield (gelijk de Regering
deed), onmogelijk.
De actie zova dan ook reeds toen hebben
plaats gevonden - naar Van Mook
diezelfde dag nog naar Den Haag seinde
- ware het niet dat 's morgens de
Amerikaanse aide-mémoire was
overhandigd en men eerst die
aide-mémoire haar kans moest geven.

Tweede machtiging tot militaire actie
6 Juli

Setyadjit overhandigt het republikeinse
antwoord op onze vijf vragen, welke,
dank zij de Amerikaanse aide-mémoire,
alsnog gesteld konden worden. Dit
antwoord was hoogstens bevredigend op
punt 1, de interimregering. Van Mook
acht alleen nog militaire weg mogelijk;
Van Poll sluit zich daarbij aan.
Schermerhorn seint diezelfde Zondag een
afwijkend oordeel: hij helt er toe over het
te wagen met de interimregering,
waarover nu overeenstemming bestaat.

7 Juli

Setyadjit dringt aan op uitstel van
maatregelen, waarop Van Mook
antwoordt hem dit niet te kunnen geven,
daar de zaak thans bij Den Haag berust.
Wel kan hij een vliegtuig krijgen,
waarmee hij om 1 uur naar Djocja vliegt.

8 Juli

Nedreg oordeelt antwoord Republiek
onbevredigend en machtigt landvoogd tot
militaire maatregelen, tenzij reis Setyadjit
alsnog een ‘alleszins bevredigend’
antwoord oplevert. Dit telegram werd om
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10 uur ontvangen. Om 6 uur 's middags
brengt Setyadjit een antwoord mee, dat
militaire actie onmogelijk maakt.

Derde machtiging tot militaire actie
15 Juli

Volledige overeenstemming lijkt bereikt
in bespreking te Batavia met Sjarifoedin,
Setyadjit, Gani en Leimena.

16 Juli

Setyadjit komt alleen uit Djocja terug,
waar men nog vergadert over onze laatste
verlangens.
's Avonds wordt een verzoek om 24 uur
uitstel gedaan voor de afkondiging van
de cease fire, hetgeen door Van Mook
wordt geweigerd.
's Nachts om half twee houdt Sjarifoedin
een onbevredigende radiorede.

17 Juli

's Avonds wordt een onbevredigend
antwoord op onze laatste voorstellen door
Soesanto overhandigd. Van Mook seint
opnieuw slechts militaire actie als uitweg
te zien.
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Schermerhorn zendt een tweede
persoonlijk telegram. Hij verwijst naar
zijn eerste persoonlijke telegram: de
bezwaren daarin genoemd tegen de
militaire weg dienen hem onveranderd
tot richtsnoer. Indien interventie door
mogendheden aangeboden, valt deze te
verkiezen boven oorlog.
18 Juli

's Morgens vragen Soesanto en Setyadjit
om een vliegtuig om opnieuw in Djocja
te pogen een aanvaarding van onze laatste
eisen te verkrijgen. Dit wordt door Van
Mook geweigerd. Zij gaan derhalve 's
middags per trein naar Djocja, die eerst
de volgende morgen om tien uur aldaar
arriveert.
's Middags wordt telegram van Nedreg
aan Van Mook ontvangen, waarin de
regering met diens mening instemt dat
geen andere weg meer mogelijk is dan de
vroeger omschreven actie te beginnen en
zij de landvoogd daartoe machtigt.

20 Juli

De actie begint.
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564-565, en (5 uur n.m.) militaire zaken, 565-566.
Bezoek van Sanders aan Djokjakarta voor het tot stand brengen van het
verbindingskantoor (28 mei-3 juni 1947), 501, 594.

C
Cease fire, bespreking met Soedirman over de afkondiging, 89-90; afkondiging
blijft achterwege, 136-137, 207; commissie-generaal dringt aan op afkondiging
(18 januari 1947), 230-231; (22 januari) 236-240; afkondiging (14 februari
1947), 299.
Commissie-generaal
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aanvulling: 175-176: 187-188, 264, 337;
bevoegdheidsbeperking: 192-198, 264;
deelneming aan vergaderingen van de ministerraad:
1. 28 november 1946, 157-161; 30 november 1946, 161; 5, 6 en 8
december 1946, 169; 2 januari 1947; 193-198;
2. 29 mei 1947, 578-581;
3. 6 augustus 1947, 815-816; 14 augustus 1947, 822-825; 18 augustus
1947, 823; 4 september 1947, 846-850; 18 september 1947, 859-861;
positie en toekomstige werkwijze, 271, 279-281;
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spanningen in de commissie-generaal na aankomst van Verzijl, 334-337;
342-347; 352-360; 365-366; 370-372.
Congressen van de Partij van de Arbeid over het Indonesische vraagstuk:
1. 7 september 1946, 2-3;
2. 15-16 augustus 1947, 825-831.

D
Den Pasar, Conferentie van (18-24 december 1946), 187, 208.
Diplomatieke vertegenwoordiging der Republiek, 140-141, 452.

F
Financieel-economische toestand van Ned.-Indië.
Lieftinck over het duistere financiële aspect, 190-192; Smits over de uitputting
van het deviezenbezit, 233; situatie in april 1947; overeenkomst van ministers
gevraagd, 412-416; bezwaren van Lieftinck tegen het financiële beleid van Van
Mook, 471, 473; brief van Lieftinck (24 april 1947) over de noodzaak het
militaire apparaat in te krimpen, 490-491; gesprek van Schermerhorn met
Hirschfeld (10 mei 1947) over de catastrophale financiële toestand, 516-517;
betoog van Hirschfeld om Java militair ‘open te leggen’ (14 mei 1947), 530.

H
Hoge-Veluwe conferentie (14-24 april 1946), X-XII, 4, 309-310, 586-587.

I
Incident te Cheribon bij het binnenvaren van Hr. Ms. ‘Banckert’, 109-110,
171-173, 179, 592-593.
Incident Soedirman, 61-62; nieuw incident, 86-87.
Indo-Europeesch Verbond, 141-142.
Inter Asiatic Relations Conference in New Delhi, 341, 360, 411; verslag van
Sjahrir, 436-437.
Internationale bemiddeling, 656-657, 573, 611, 633.
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Internationale interventie, 773-774, 777, 802-803, 809.

L
Linggadjati, verblijf der commissie-generaal te (11-13 november 1946), 108-121.

M
Militair alternatief.
Optimistische schatting der militairen (20 november 1946, 143-144; Spoor in
Nederland, 304; optimistische verwachting van Hirschfeld en
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Albarda (14 mei 1947), 530-531; sombere beschouwing van Idenburg (15 mei
1947), 536-539; optimistische taxaties der militairen, 542-544.
Voorstel der commissie-generaal (eenstemmig advies van 17 juni 1947 een
eventuele militaire actie te beperken tot West- en Oost-Java, alsmede Palembang,
Djambi en Medan, elk met omgeving; Schermerhorn pleit voor oprukken naar
Djokja (17 juli), 770-771; (26 juli) 798; sluit zich aan bij militairen, die hetzelfde
willen (28 juli) 800; verandert van zienswijze, nadat Nederland op 4 augustus
de vijandelijkheden heeft gestaakt, 821.
Telegram van Idenburg c.s. aan de Koningin (11 augustus 1947) verlangt
voortzetting der actie tot Djokja, 821-822; verdeeldheid deswege in de
ministerraad (14 augustus 1947), 822-825; dreigende kabinetscrisis (18 augustus
1947), 832-833; Van Royen maakt Van Mook duidelijk (4 september 1947) dat
frustreren van de Veiligheidsraad onmogelijk is, 846-848.
Militaire excessen:
Militaire situatie: 210, 300, 539, 786.
te Buitenzorg en Medan, 211-213; te Padang, 260-261; 273-274; te Palembang,
211-213, 235-236; te Soerabaja, 18, 22-23, 30, 36-37; bezetting van Krian (24
januari 1947), 258-260; der sluizen bij Mlirip (9 februari 1947), 283-286; van
Modjokerto (17 maart 1947) 368-370, 386; van Trawas en Patjet (25 maart
1947), 405, 407; der waterleidingbronnen van Soerabaja (28 maart 1947), 399.
Militaire sterkte op Java, 34.
Ministerraad, spanningen in de:
geruchten over vervanging van Van Mook door Lovink (24 januari 1947),
246-247, 261-262, 264; door De Niet (29 maart 1947), 405; door Romme (12
april 1947) 423-432, 443-446; berichten omtrent mutaties in de bezetting van
Minog en de landvoogdij (30 april 1947), 485-487, 491-493; bezoek van Beel
en Jonkman brengt hen tot andere gedachten, 499-504, 524-526; De Niet over
de gebeurtenissen in maart en april 1947, 715-717.

N
Nederlands-Indonesische Unie: ontstaan van het denkbeeld bij Van Mook,
52-53.
Nieuw-Guinea, 141, 159-161, 165-167.

O
Officieuze besprekingen tussen Boon en Oetojo over de buitenlandse
betrekkingen (14-17 april 1947), 452-454.
Officieuze economische besprekingen tussen Van Hoogstraten (Ursone) en
Gani, 421-422, 428, 441-442, 453-454, 468-469, 494-495.
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Officieuze contacten van Sanders met Boediardjo en Sjahrir, 349, 360-363, 638.
Ontslag - De Boer:
omgeslagen stemming na zijn terugkeer te Batavia in januari 1947, 208-209;
wantrouwen tegen Schermerhorn, 215; verlangt opzegging van het bestand,
226-228; zijn geestesgesteldheid, 228-229; conflict met Van Mook, 242-244;
gesprek over de gewijzigde positie der commissie-generaal, 257-258; zijn
voorstel om deswege naar Nederland te gaan afgewezen, 270; wantrouwen tegen
Schermerhorn weggenomen, 278-279; sluit zich aan bij Posthuma en Verzijl in
afwijzing der regeringspolitiek, zij het ook op
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geheel andere grondslag, 330-335, 343-347, 354-355; vraagt ontslag, nadat de
Nederlandse regering de republikeinse brief heeft aanvaard; zijn geestestoestand,
376-377; vruchteloze pogingen van Schermerhorn en Van Mook hem op zijn
besluit te doen terugkomen, 380-382; oordeel van Ritman, 383.
Oost-Indonesië:
vergaderingen met vertegenwoordigers van Oost-Indonesië, 106, 121-122;
ontwerp-wet tot instelling van de staat Indonesië, 143-144; Jonkman blijft
opereren met D 65, 186; conferentie van Den Pasar, 187, 208; installatie der
regering van Oost-Indonesië (13 januari 1947), 215-216; gesprek met leden van
het kabinet van Oost-Indonesië, 255-256; gesprek met Hamelink, 444-445;
opening van het parlement van Oost-Indonesië te Makassar (22-23 april 1947).
461-468; memorandum der regering van Oost-Indonesië (14 juni 1947), 621.

P
Pan-Aziatisch Congres, zie: Inter Asiatic Relations Conference.
Pangkal Pinang, Conferentie van, 27-28.
Parlementaire onderzoekingscommissie (Commissie-Van Poll), XVI, 3.
Partai Rajat Pasoendan, 541, 545, 570-571, 588.
Persatoean Timor Besar, 68-69, 97, 464-466, 483-484.
Politieke partijen, vergaderingen met vertegenwoordigers der, 97-100.
Progressieve groep, 11.

R
Raad van Departementshoofden, vergaderingen met de, 106-108, 134-136.
Regeringsverklaringen van:
10 december 1946, 163-164;
19 december 1946, 184-185;
10 juli 1947, 754-755;
23 juli 1947, 789-791, 800.
Romme, Mr C.P.M.:
ngeruchten omtrent zijn komst, 7-8; critiek op het beleid van Van Poll, 146-147;
belangrijkste woordvoerder in het Kamerdebat (16 december 1946), 180-184;
bezoek aan Ned.-Indië: instemming met de lijn van Linggadjati, 217-220; acht
afwijzing van de motie-Romme-Van der Goes van Naters door de Republiek
(14 februari 1947) chicaneus, 287-289; veroordeelt methode-Van Poll en
accepteert methode-Schermerhorn van een gemeenschappelijk slotprotocol,
313-317; pijnlijke indruk van zijn bezoek op de Republiek, 349-350; niet gekend
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in de machtiging van het kabinet (17 maart 1947) alsnog in te gaan op de
methode-Van Poll, 419.

S
Schermerhorn, persoonlijke telegrammen van:
CG 190 van 6 juli 1947, 732-736;
CG 192 van 17 juli 1947, 770-771;
CG 196 van 26 juli 1947, 797-799.
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T
Tinpledge, 445, 535-536, 562.
Toelichting der commissie-generaal op het akkoord van Linggadjati, 168-169.
Truce-commissie, vergaderingen der, 31-34, 41-43.

U
Uitvoer van ondernemingsproducten:
1. Uitvoerordonnantie van 28 januari 1947, 224-226, 338-340, 359,
443.
2. Ordonnantie rechtsherstel van 3 mei 1947, 455-457, 461, 480-481.
3. Vergoeding voor beheer aan de Republiek, 455-456, 480-482, 587.
Ultimatieve phase:
Nota der commissie-generaal van 27 mei 1947, 574.
Republikeinse antwoord-nota van 7 juni 1947, 600.
Advies der commissie-generaal van 17 juni 1947, 631-635.
Brief der republikeinse delegatie van 20 juni 1947, 645-648.
Brief der commissie-generaal van 20 juni 1947, 629-631; 650.
Brief der commissie-generaal van 21 juni 1947, 648-650.
Brief van Sjahrir van 23 juni 1947, 664-667.
Aide-mémoire voor de republikeinse delegatie (23 juni 1947)
667-668.
Antwoord van Soekarno op de aide-mémoire (27 juni 1947),
678-681.
Aide-mémoire van Foote van 28 juni 1947, 687-689.
Brief van Van Mook aan Soekarno van 29 juni 1947, 695-698.
Brief van Sjarifoedin aan Van Mook van 5 juli 1947, 725-731.
Brief van Sjarifoedin aan Van Mook van 8 juli 1947, 741-743.
Nota's van Van Mook i/z de gemeenschappelijke gendarmerie en
het cease fire (15 juli 1947), door Setyadjit aanvaard, 769-772; door
Sjarifoedin op 17 juli 1947 afgewezen, 763-764.

V
Vernielingen, verschroeide-aardetactiek, 629-630, 667, 757, 787.
Vertrek van Posthuma en Verzijl uit Batavia, 400-405, 407-408.
Voorlichting van het B.B., 55-56, 222-223.
Voorlichting van het leger, 57, 58, 144, 222-223, 284, 470.
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W
Wapenstilstand (14 oktober 1946) op basis van stabilisatie der wederzijdse
troepensterkte, 31-43.
Werkvergaderingen der delegatie na ondertekening van het akkoord op 25 maart
1947:
1. 26 maart 1947: vaststelling van een urgentie-programma, 396-397;
2. 28 maart 1947: situatie te Modjokerto, inclusief de bezetting van
Patjet en Trawas, gemeenschappelijke proclamatie over het
achterwege laten van weerwraak, versnelde evacuatie van
geïnterneerden, 399-400;
3. 14 april 1947 (10 uur v.m.) uitwisseling van bezoeken; organisatie
der buitenlandse betrekkingen, 439-441;
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4.
5.
6.

7.

8.

14 april 1947 (5 uur n.m.) het financieel en economisch bestuur,
Australische boycot, 441-443;
15 april 1947 militaire aangelegenheden, inclusief de samenwerking
ex art. 16, 446-447;
16 april 1947 (11 uur v.m.) herstel van het republikeins gezag,
vrijlating van politieke gevangenen, herstel der spoorwegverbinding
Batavia-Bandoeng en regeling der watervoorziening te Soerabaja
en Semarang, 448-449;
16 april 1947 (8 uur n.m.) teruggave van eigendommen aan
niet-Indonesiërs ex art. 14, evacuatie uit het binnenland, waarborging
van de democratische vrijheden in bezette gebieden, wijze van
vorming van de staat Borneo, buitenlandse betrekkingen, 449-452;
3 mei 1947 bespreking van Nederlandse memoranda over
bovenstaande onderwerpen.

West-Borneo:
vergaderingen met de vertegenwoordigers van Borneo, 106, 121-122; vorming
van de staat West-Borneo, 400-452; 459-460; ondertekening van het
West-Borneo-statuut (11-12 mei 1947), 522-524; memorandum van het bestuur
van de West-Kalimantan Raad van 15 juni 1947, 621.

Z
Zending van De Kat Angelino en Weyer naar Engeland en de V.S. van Amerika.
Voorstel van De Kat tot het verkrijgen van Anglo-Amerikaanse participatie in
de wederopbouw van Indië langs Nederlandse kanalen, 255-256; critiek van
Schermerhorn op dit plan, 266-269; vertrek van het tweetal naar Engeland en
Amerika, 269; verzoek der commissie-generaal om inlichtingen over de
grondslagen der besprekingen, 282; berichten omtrent het resultaat der
besprekingen, 310-311.
Zuid-Celebes, 105-106, 539.
Zuid-Oost-Azië - conferentie, plan van Van Mook voor een, 341-343.
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