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5de VERGADERING — 16 OCTOBER 1945. 

Ingekomen stukken, — Regeeringsverklaring omtrent den toestand in Nederlandsch-Indië. 

5DE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN DINSDAG 16 OCTOBER 1345. 

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.) 

Ingekomen: 1". berichten van leden; 2°. een Koninklijke 
Boodschap; 3°. verzoekschriften; 4°. missives. — Mede
deeling van een besluit der Centrale Afdeelinsr. — Regee

o c o 
ringsverklaring omtrent den toestand in Nederlandsch
Indië. — Regeling van werkzaamheden. 

Voorzitter: de heer van Schaik. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 61 leden, te weten: 

de heeren Tjahna, van Braambeek, van der Zaal, Terpstra, 
Algera, Duyniaer van Twist, Posthuma, Baas, Roosjen, Schou
ten, de Wilde, Rooi vink, van der Sluis, IJzerman, van Sleen, 
Teulings, Rutgers van Rozenburg, Wendelaar, Steinmetz, Loer
akker, Donker, van Poll, Groen, Sweens, van Maarseveen, 
Andriessen, van den Brule. Weitkamp, van Kempen, Kievit, 
van der Weijden, Ploeg, mevrouw de Vries—Bruins, de heeren 
Suurhoff, Tilanus, Amelink, Meiierink, Smeenk, van Dijken, 
van der Goes van Naters, Bijlsma, Ruijter, IJssehnuiden, 
Stokvis, Krijger. Bajetto, Stumpel, Zwijnenberg, Deekers, 
Kortenhorst, Schilthuis, Weitkamp, Brugmans, Bommer, Joe
kes, van den Bom, Zandt, Schaepman, van den Heuvel, Diepen
horst, 

en de heer Voorzitter van den Raad van Ministers en de heeren 
Ministers van Binnenlandsche Zaken, van Buitenlandsche Zaken, 
van Oorlog, van Marine, van Verkeer en Energie, van Handel 
en Nijverheid, van Sociale Zaken en van Overzeesche Gebieds
deelen. 

De Voorzitter: Bt deel aan de Kataier mede, dat zijn inge
komen : 

1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergadering 
bij te wonen: 

van den heer Bachg, ook volgende dagen, wegens noodzake
lijke bezigheden elders; 

van den heer Mes, deze week, wegens reist: den; 
van den heer Truijen, deze weck; 

van den heer Zijlstra, wegens ongesteldheid; 
van den heer Kupere, wegens verblijf in hel buitenland; 
van den heer Buijs de Beerenbrouck, w< jens verkeersi 

lijkheden. 

Deze berichten worden voor kennisgeving ai igi lomen; 

2°. een Koninklijke boodschap ten geleide van een ontwerp 
va'n wet (en bijlagen) - Ikeuring van he) Handvest der 
Vereenigde Naties, onderteekend te San Francisa op 26 Juni 
1945. 

Dit ontwerp van wet, hetwelk met de daarbij ' el 
stukken reeds i gedrukt en ronds i eld d worden 
den aan de afdeelingen; 
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(Voorzitter e. a.) 

3°. de volgende verzoekschriften: 

een, van mr. A. F . Schepel, commies-griffier bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, wonende te Voorburg, houdende 
verzoek om te worden benoemd tot griffier der Kamer. 

De naam van adressant zal worden geplaatst op een 
alphabetische lijst van sollicitanten; het adres zal worden 
nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden; 

een, van mr. P . 0 . F . M. Cremers, te Voorburg, houdende 
verzoek om ontslag als commies-griffier der Tweede Kamer. 

Dit adres zal worden gesteld in handen van de Commissie 
voor de huishoudelijke aangelegenheden; 

4°. de volgende missives : 

een, met bijlage, van dr. J. W. Meijer Ranneft, lid van der, 
Raad van State, te 's-Gravenhage, met betrekking tot den toe
stand in Xedcrlandsch-Tndië. 

Deze stukken zullen worden nedergelegd ter griffie, ter 
inzage van de leden ; 

een, van J . Datemai, nautisch-expert, te Groningen, houdende 
eenige opmerkingen omtrent de — volgens zijn opvatting 
onjuiste — behandeling van Rotterdam bij de keuze van „Schip
ho l" als wereldvliegveld. 

Dit stuk zal worden nedergelegd ter griffie, ter inzage 
van de leden. 

De Voorzitter: Ik geef thans het woord aan den Minister van 
Overzeesche Gebiedsdeelen tot het afleggen van een verklaring 
omtrent den toestand in Xederlandsch-Indië. 

De heer Logemann, Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen: 
Mijnheer de Voorzitter! De ernst van de situatie in Nederlandsch
Indië, de zware verantwoordelijkheid, die op de Regeering van 
het Koninkrijk is komen te rusten voor mensehenlevens in en 
voor de toekomst van dat Rijksdeel, doen het haar uitermate 
welkom zijn, dat zij de gelegenheid heeft in deze hooge ver
gadering in het openbaar te mogen uitspreken hoe zij den toestand 
beoordeelt en welke haar voornemens zijn. 

U zult mij willen veroorloven dit oordeel en deze voornemens 
den achtergrond te geven der historie, al zal ik mij daarbij tot 
zeer enkele feiten en ontwikkelingen bepalen. 

Het is u bekend, hoe uitnemend getrouw Nederlandsch-Indië 
van laag tot hoon z i c h gehouden heeft, nadat Nederland door 
de Duitschers onder den voet was geloopen. Dat neemt niet wee. 
dat de aandrang i<>t staatkundige hervormingen van ingrijpenden 
aard door de oorlogsgebeurtenissen reeds toen zeer werd ver

t. Men herinnert zich uit 1939 de actie van den Gaboengan 
Politik Endonesia, een federatie ven zeer talrijke Indonesische 
] olitieke en sociale organisaties, voor een volwaardig Parlement. 
Noch de Nederlandsche Regeering, noch het Nederlandsche 
Parlement achtten toenmaals den tijd tot ingrijpende hervorming 
gekomen. 

Na Mei 1940 heeft de Indische Regeering den voortgezetten 
aandrang steeds afgeweerd met het gerechvaardigd argument, 
dat een verandering van de structuur van hel Koninkrijk eer 
ie, behandeling kon worden genomen nadat het Nederlandsche 
volk zijn stem weder vrijelijk zou kunnen doen vernemen. 

[n tusschen lied i l . M. de Koningin in een radiorede van 10 Mei 
194] de overweging van ..de aanpassing van de structuur van 

irerzeesche gebiedsdeelen en de bepaling van hun plaats in 
Koninkrijk overeenkomstig de gewijzigde omstandigheden" 

aan de orde gesteld, op 10 Juni 1011 kondigde de Gouverneur
Generaal bij i • opening van de Volksraadszitting, krachtens 
Koninklijke machtiging, een Rijksconferentie aan, voor dat zelfde 
doel bijeen te roepen aanstonds na den terugkeer van de R 
ring in het moederland, en op 27 Januari 1942 openbaarde 
Londensche Regeeringsverkl • gedachte samenstelling Ier 
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Bijksconferentie en haar taak, alsmede de verstrekte opdracht 
aan de Landvoogden der overzeesche gebiedsdeelen om tot de 
aanwijzing der afgevaardigden over te gaan. Nederland en Indië 
zouden elk 15 leden aanwijzen; Suriname en Curacao elk drie. 
Van de 15 leden zou de Indische Regeering er 10 benoemen op 
aanbeveling van den Volksraad. De conferentie zou ,,het karakter 
dragen van een Bound Table Conference, welke alle wenschen 
en opvattingen betreffende de positie der verscheidene gebieds
deelen binnen Rijksverband zou kunnen bespreken en oj) grond 
van deze besprekingen aanbevelingen zou kunnen opstellen". 

Waren de nationalistische leiders dus allerminst onbekend 
met de door de houding van Indië gedurende den oorlog ge
groeide bereidheid tot herziening der verhoudingen, men zal 
moeten aannemen, dat de fundamenteele radiorede van H.M. 
de Koningin van 0 December 194:2 in Indië niet genoegzaam er. 
niet tijdig is bekend geworden. Belangrijk is ook, dat Indië 
onbekend bleef met den geest van samenwerking en vertrouwen, 
die tijdens en door het verzet tegen de Duitsche onderdrukking 
tusschen Nederlanders en radicale Indonesische nationalisten 
hier te lande was gegroeid. Des te meer tragisch is het, dat 
enkele leiders — die aan het positieve werk van 1940 tot 1942 
géén deel hadden — zich hebben laten verleiden door de Japan
sche successen en zich niet hebben laten weerhouden door de 
Japansche barbaarschheden ook tegen hun eigen volk om aan 
een Japansche haatcampagne tegen de Nederlanders mee te 
doen; tragisch, dat o.m. bekwame Parindra en Gerindo-leiders 
zich hebben laten medesleepen in een revolutionnairen opzet, 
zoodat wij van het eerste oogenblik der gezagshervatting af — 
ik moet hier wel duidelijk op wijzen — stonden tegenover een 
geest en een vorm, die explicatie met deze mannen uitsloot. 
Immers , Mijnheer de Voorzitter, de oorlogservaringen hadden 
in Indië een vertrouwen doen groeien en in Nederland een be
grip gewekt voor de nationale aspiraties der Indonesiërs, die 
beide een soliden grondslag schenen te vormen voor een Rijks
hervorming, die voor de Indonesische natie naast de Neder
landsche een vrije en waardige plaats zou bieden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom over die Rijksheryorming 
natuurlijk nog uitvoerig te spreken. Vooraf vervolg ik mijn 
feiten-exposé. 

Sedert 7 December 1941 bevindt ons Koninkl-ijk in het Oosten 
zich in oorlog met Japan. Op 7 Maart 1942 is het drama ten 
einde. Ik mag deze data niet noemen zonder eerbiedige hulde 
te brengen aan allen, die toen hun plicht deden tot het uiterste. 
In het "bijzonder aan den Landvoogd — gelukkig voor Neder
land en de zijnen behouden —, wiens klaar en recht beleid de 
zuiverheid van onzen Nederlandschen naam heeft bewaard. 
Sedert Maart 1942 dan drijven Indië en zijn Regeering uiteen. 
Laat mij zoo kort mogelijk zijn over hetgeen Japan binnen 
Nederlandsch-Indië verricht. De Nederlanders worden geheel, 
de Indo-Nederlanders grootendeels uit 's Land administratie 
en justitie, alsmede uit het bedrijfsleven, weggevaagd, vroeger 
of later geïnterneerd, vernederd en mishandeld. De tragische 
doodenlijst ontrolt zich voor ons verbijsterd verdriet langer en 
langer. Een geheele maatschappelijke laag is van alles beroofd 
tot op het naakte bestaan. Maar ook de andere bevolkïngsbe
standdeelen worden zwaar beproefd. De volkswelvaart wordt 
vernietigend aangetast door wegvoering der voorraden (ook van 
voedsel), door stopzetting der importen, met name van textiel
goederen, door het aanzetten van tot mislukking gedoemde cul
tures als katoen, de vernietiging van een groot deel der thee
plantages, door ontwrichting van het verkeer, door vrijwel weg
vallen van het interinsulair goederenvervoer. Daarnaast druk
ken een hardvochtige arbeidsdwang, een barbaarsche politieke 
politie en het trieste beeld wordt voltooid door een teugellooze 
inflatie, vooral tijdens den ondergang van het regime bedreven. 

He t is tegen dezen achtergrond, die naar mijn beste weten 
geenszins in te felle kleuren is geschilderd, dat men de politieke 
activiteit der Japanners zien mag en zich kan indenken, dat 
de binnenkomende geheime rapporten den indruk bleven wek
ken, dat «leze veroveraars er niet in geslaagd waren de sym
pathie of liet vertrouwen te winnen der bevolking. In wezen is 
die indruk ooi; wel juist. Maar weinigen zullen in het politieke 

spel, door Japan gespeeld, ernst hebben gezien. Indien wij de 
kracht en liet anti-Nederlandsche karakter van de door Japan 
ontketende revolutionnaire beweging hebben onderschat, dan 
komt dit voornamelijk door twee factoren, afgezien van het 
feit, dat onze inlichtingen uit de hermetisch gesloten eilanden
wereld steeds fragmentarisch zijn geweest. 

De eerste is. dat wij onvoldoende inzicht hebben gekregen in 
intensiviteit en omvang van de jeugdbeweging. Naar typisch 
totalitaire tactiek hebben de Japanners zich meester gemaakt 
van de jeugd, deze vervuld van een verhit nationalisme, van 
enthusiasme voor de Greater East Asia Co. Prosperity-leuze en 
van activisme; zij hebben haar gemilitariseerd en volgegoten 
met blankenhaat. Gelukkig hebben zij haar slecht bewapend, 
want liet is naar mijn overtuiging haar breidellooze en critiek
looze emotionaliteit, die thans het regime van Soekarno mede
sleept in d« excessen, die den toe--tand op Java meer en meer 
verduisteren. 

De tweede factor is de elementaire kracht der nationalistische 
verlangens. Het is immers in confesso, dat de republiek Indo
nesië is een Japansch maaksel, geproclameerd als zij b.v. is 
door den Japanschen maarschalk ï i rauchi ; een poging, ge
flankeerd door soortgelijke opzetten in Birma, Indo-China, 
Pbilippijnen, om de overwinnende United Nations nog zoo 
groot mogelijke politieke moeilijkheden op hun weg te leggen 
en de groeikiemen te bewaren van een nieuwe Japansche 
grootAzië-politiek. De leiders van de revolutionnaire beweging 
hebben dit geweten, maar misschien juist toen zij bemerkten, 
dat het een ineenstortend Japan was, dat hun de onafhankelijk
heid aanbood, hebben zij wellicht gemeend als voltrekkers der 
historie die algeheele onafhankelijkheid, tijdig of ontijdig, te 
mogen en te moeten aannemen uit handen, die bezoedeld 
waren en dus de hunne mede-bezoedelden. 

Ik zou niet gaarne over deze mannen als mensch stuk voor 
stuk een oordeel vellen. Maar indien het waar is, wat ik zelf 
denk, dat de taak en plicht der Nederlanders om in de Indische 
samenleving de krachten te helpen ontwikkelen, die zij behoeft, 
geenszins ten einde zijn vervuld; indien het waar is, dat ook 
daarna de historische banden voor beide volken van groote 
waarde zullen blijven; indien die Indonesische nationalisten ge
lijk hebben, die daarom met ons in het Koninkrijk willen blijven; 
indien het onrecht is, wat aan Nederlanders, die zich ten volle 
aan Indië gaven, aan de Indo-Nederlanders in htm eigen moeder
land werd aangedaan, dan is de verantwoordelijkheid van deze 
mannen voor den weg, dien zij meenden te mogen kiezen, wèl 
groot. Waartoe die weg ook zou mogen leiden, stellig niet tot 
waarachtige, waardevolle, nationale zelfstandigheid, noch tot 
nationale gezondheid, geestelijk en stoffelijk. 

In de laatste dagen vóór de capitulatie zond de Gouverneur
Generaal een kleine groep hoofdambtenaren het land uit naar 
Australië. Als Nederlandsch-Indische commissie, te Melboume 
gevestigd, heeft zij al haar aandacht besteed aan het toekomstig 
herstel van Indië. Het master-plan van den te vroeg overleden 
Sitsen, het eenige gesloten herstelplan, naar men zegt, ter 
wereld, is grondslag geworden en gebleven voor een stelselmatige 
verzorging van land en volk. overal, waar het wettig gezag zijn 
taak weer op zich heeft kunnen nemen. De resten van onze 
krijgsmacht bleven, onder eenhoofdig beheer van den bevelheb
ber der strijdkrachten in het Oosten, aan den oorlog tegen Japan 
in bondgenootschappelijk verband deelnemen. De Indische han
delsvloot, gelijk de Nederlandsche, werd voor de bondgenoot
schappelijke oorlogsinspanning ter beschikking gesteld. 

Een N.-I. Regeering fungeerde toen niet meer; haar functies 
werden waargenomen door den Minister van Koloniën. Sedert 
begin 1944 naderden de Amerikanen onder Mac Arthur Neder
landse!) Nieuw-Guinea en ontstond in het zg. Oivil Affairs 
Agreement met de V.S. de vorm, waarin het wettig gezag ge
durende de phase der militaire operaties in de bevrijde gebieden 
zou worden hersteld. Te weten onder het Militair Gezag der 
bondgenootschappelijke bevelhebbers als gemilitariseerd burger
lijk bestuur, de Ned.Indische Civiele Administratie. 

In September 1944 werd met de benoeming van dr. van Mook 
tot Lt. Gouverni ur-Generaal de Indische Regeering hersteld. Zij 
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vestigde zich te Brisbane en zette het vredeswerk der Neder
landsen-Indische Commissie voort. 

Eerst na September 1944, als het zuiden van Nederland be
vrijd is, en eerst goed na Mei 1945 kan Nederland er aan be
ginnen te denken, zijn mankracht te organieeeren voor de drie
dubbele taak, ambtenaren te leveren voor het herstel van het 
()verheidsapparaat in Indië en strijdkrachten voor den oorlog 
t( gen Duitsehland en die tegen Japan. Aan strijd tegen Indo
nesiërs denkt niemand; integendeel, deze Nederlanders zijn 
bereid hun bloed te offeren te hunner bevrijding. 

Den opzet van onze militaire krachtsinspanning, Mijnheer 
de Voorzitter, moet ik hier in herinnering brengen, om straks 
te kunnen verantwoorden waarom wij thans in Indië niet over 
een noemenswaardige strijdmacht kunnen beschikken. De be
doeling der toenmalige Regeering was, om met een expedition
naire macht in divisie-verband deel te nemen aan den bond
genootschappelijken oorlog tegen Japan. Daarvan zou mede 
deel uitmaken een in de Ü.S.A. op te leiden brigade mariniers. 
Voorts wilde men een macht van '20 000 man lichte infanterie 
—i zg. gezagsbataljons — en 2000 man van de luchtmacht 
gereedhouden voor de gezagsovername, nazuivering van den 
vijand en ordebewaking in Nederlandsch-Indië. Wanneer men 
bedenkt, dat alleen het politiekorps vóór den oorlog al sterker 
was en dat de politie door de Japanners het meest is gecorrum
peerd, waarlijk geen overdreven getallen, maar genoeg voor het 
doel, dat men zich meende te mogen stellen en dat geen strijd 
met Indonesiërs omvatte. 

Reeds in Augustus 1944 heeft de Nederlandsche Regeering 
met de Australische besprekingen geopend, die veel schenen te 
beloven, met de bedoeling de gelegenheid tot opleiding van deze 
gezagstroepen (en Nica-personeel) in dat land te verkrijgen. 
De voordeelen van ruimte, voeding, mogelijkheid tot oefening 
in tropencondities en nabijheid van Nederlandsch-Indië lagen 
voor de hand. Ik mag, Mijnheer de Voorzitter, de aandacht van 
de hoofdzaken niet afleiden naar het pijnlijk einde van deze 
Australische plannen. Van meer wezenlijk belang is, dat de 
massa van de voor de Indische gezagsbataljons bestemde 
troepen er nooit gekomen is. Uiteraard kon het Nederlandsche 
zuiden slechts een deel van deze mannen leveren en naarmate 
de oorlog tegen Duitschland ten einde spoedde, werd het duide
lijk, dat in de strategische plannen van de Combined Chiefs 
of Staffs voor het transport van onze ongeoefende manschappen 
naar Australië niet of nauwelijks ruimte was. Pijnlijker dan de 
voor ons begrijpelijke en waardeerbare overweging, dat de 
toevoer voor den strijd in Europa en daarna tegen Japan alle 
scheepsruimte opeischtc, was de ervaring, dat ook de demo
bilisatie voorrang bleek te krijgen boven de bevrijdingsmaat
regelen voor ons gebied in het Oosten. De vorige en deze Neder
landsche Regeering hebben aanhoudend en op alle militaire en 
diplomatieke niveaus de uitzending van deze troepen bepleit. 
Een beslissing op ons in Mei 1945 ingediende concreet transport
schema is zelfs nooit ontvangen. 

Na de teleurstelling van acht maanden ten aanzien van de 
bevrijding van Nederland kwam de ineenstorting van Japan 
medio Augustus organisatorisch te vroeg. De vraag werd niet 
meer, hoe Nederland troepen voor den dienst in het Oosten kon 
opleiden, maar hoe het onverwijld een bijdrage zou kunnen 
leveren voor een taak, die vroeger over het bondgenootschap
pelijk leger (inclusief onze Expeditionnaire Macht) en Gezags
bataljons verdeeld mocht worden gedacht en waarbij nu als 
bittere verrassing kwam de weerstand, te verwachten van de 
in de laatste drie a vier maanden door de Japanners in elkaar 
gezette republiek Indonesia. 

Hoe kort geleden nog, Mijnheer de Voorzitter, kon ik in een 
radiotoespraak met oprechtheid zeggen, dat onze jongens niet 
uittrokken tot herstel van de koloniale verhoudingen. Zullen 
zij nu moeten gaan om onzen Indischen Nederlanders veiligheid 
te waarborgen in hun eigen huis'.' 

He t zal, Mijnheer de Voorzitter, der Kamer duidelijk zijn, 
dat er bij de capitulatie van Japan in het Oosten buiten onze 
geringe marinemacht en de enkele compagnieën infanterie van 
het Kon. Ned. Indische leger, die tijdig uit Indië konden wor

den teruggetrokken dan wel nieuw gevormd werden uit bevrijde 
krijgsgevangenen, geen machtsmiddelen aanwezig waren. 

De Minister van Marine zorgt door het uitzenden van oorlogs
schepen en het met spoed mobiliseeren der in de Vereenigde 
Staten in opleiding zijnde mariniersbrigade voor de versterking 
van onze maritieme machtsmiddelen. 

De Minister van Oorlog heeft aanstonds maatregelen getrof
fen om uit de in Nederland beschikbare strijdkrachten en de 
in Engeland voor de Expeditionnaire Macht nog in opleiding 
zijnde troepen alles voor Indië te mobiliseeren, wat kan worden 
gemist en voldoende getraind was. Evenwel ook het Nederland
sche leger is nog pas sedert de bevrijding in opbouw. Wij zijn 
voor training, uitrusting, bewapening en ten deele ook kamp
ruimte en dan ten slotte weer voor het vervoeren naar het 
Oosten opnieuw afhankelijk van de geallieerde bevelvoering. 

Ik wil niet ontkennen, dat wij ook hier moeilijkheden te over
winnen hebben gehad en dat de eerste zending bataljons enkele 
kostbare weken later scheep is gegaan dan wij hadden mogen 
hopen, maar ik mag tevens wel de gegronde verwachting uit
spreken, dat nu verder het verschepingsprogram vlot zal ver
loopen. 

Mijnheer de Voorzitter! Intusschen waren wij dus niet ge
reed — konden wij nog niet gereed zijn — om onze taak in 
Indië te hervatten, om ook daar „herstel en vernieuwing" te 
brengen, toen Japan de wapens neerlegde. Maar, let wel, daar 
lag en ligt niet alleen een taak voor ons, maar allereerst een 
taak voor de bondgenootschappelijke oorlogvoering, nl. het ont
wapenen en evacueeren van de Japansche bezettingsmacht en 
het herstel van het wettig gezag van den bondgenoot Neder
land. 

Het is een zeer ernstige zaak, dat wij, die in dezen oorlog 
gegeven hebben wat wij konden, helaas uit moeten spreken, 
dat wij de bondgenoten voor dien gemeenschappelijken plicht 
niet gereed hebben gevonden en zelfs niet dan aarzelend bereid. 

Mijnheer de Voorzitter! Nederlandsch-Indië behoorde aan
vankelijk tot het oorlogsterrein, bekend onder den naam van 
South West Pacific Area, waar generaal Mac Arthur het 
opperbevel voerde. De strategische opzet van den strijd tegen 
Japan heeft er toe gevoerd, dat in den veldtocht van Mac 
Arthur slechts enkele onderling geïsoleerde plekken van onze 
eilandenwereld als stepping stones zijn bezet. De onmiddel
lijke bevrijding van geheel Indië stond niet op het programma 
en toen het geallieerde front voldoende noordwaarts was opge
schoven, werd in de Combined Chiefs of Staff, zonder ons te 
raadplegen, als militaire vraag aan de orde gesteld, wie t .z.t . 
met de opruimingstaak in dit afgesneden deel van het oorlogs
terrein zou worden belast. Een periode trad in van onzeker
heid, die onze belangen, vooral met het oog op onze herstel
werkzaamheden onder de werking der lend lease overeenkomst 
met de U.S.A. ernstig heeft, geschaad. Het was juist 
15 Augustus, tegelijk met de Japansche capitulatie, dat de 
beslissing viel, dat Nederlandsch Indië voortaan zou ressor
teeren onder het Britsehe oppercommando in de South East 
Asia Command. 

Mijnheer de Voorzitter! Hadde Japan langer stand gehou
den, wij zouden hebben moeten ervaren in welk tempo het 
Neder]andsoh-Indisch grondgebied binnen de militaire actie 
van het S.E.A.C. zou zijn getrokken. Zeker is. dat het voor 
de plotselinge opdracht om over het geheele gebied de Japan
ners te ontwapenen, niet gereed was en kon zijn. Vandaar, dat 
in het oostelijk deel van den Archipel de bezetting van een 
aantal eilanden en plaatsen voorloopig is geschied door het 
Australische leger. Geleidelijk zal S.E.A.C. deze streken over
nemen. Maar ook van het westelijk deel van den Archipel, 
met name Java en Sumatra, blijkt het. dat óf troepen 61 
scheepsruimte er vermoedelijk beide niet aanstonds in vol
doende mate beschikbaar gesteld zijn. terwijl het politieke ver
raad der Japanners toch dringend een onverwijld optreden 
vorderde. 

Wij kunnen niet aanvaarden, dat men ons te gemoet voert, 
dat hef conflict met de Republiek Indonesia een interne aan

'i i, welker beslechting ligt buiten do taak van het 
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geallieerd militair gezag. Wij ontkennen geen oogenblik, dat 
er een probleem is in ons Koninkrijk van het Indonesisch 
nationalisme. Maar wij waren gereed en bereid, en wij zijn 
dat nog, om dit probleem op te lossen langs den Koninklijken 
weg van overleg in wederkeerig begrip en waardeering, met 
behoud van alle zedelijke waarden, die de historische verbon
denheid voor beide naties, de Nederlandsche en de Indone
sische, heeft opgeleverd. Wij zouden ten volle in staat zijn 
geweest dit probleem in vrede op te lossen, indien niet dat
gene, wat ik zoo even bestempelde als Japansch politiek ver
raad, de nationalistische leiders op Java verleid had een blin
den weg in te slaan. 

Tusschen 15 Augustus en het verschijnen terreede van Batavia 
van admiraal Patterson op den Britschen kruiser Cumberland 
(te zamen met Hr. Ms. Tromp) ligt een volle maand. Van daar 
tot de eerste landing van niet meer dan 2000 man troepen op 
29 September nogmaals twee kostbare weken. Gedurende dien 
tijd kon de opstiandelingenregeering-Soekarno zich versterken, 
ondanks de waarschuwing van Lord Louis MountBatten aan den 
Japanschen opperbevelhebber, Terauchi, da t de verantwoorde
lijkheid voor het bestuur op hem bleef rusten en ondanks diens 
betuiging, dat het Japansch militair bestuur gehandhaafd bleef. 
Maar als onze adviseur bij den staf van admiraal Patterson, de 
heer van der Plas, op 16 September aan den wal gaat, vindt hij 
geen Japansche bezetting en de overheidsgebouwen in handen 
der Soeknrnisten. Hij vindt ook, hoewel er nog heelemaal geen 
Nederlandsche en geen Britsche troepen geland zijn, een Batavia 
vol politieke opwinding en, vooral 's avonds, vol onveiligheid. 
Molestaties, aanhoudingen van blanken in auto's, invallen in 
huizen o.a. van ons welgezinde Indonesiërs, zijn dan reeds aan 
de orde van den dag. Reeds toen, en dus niet door het laten op
treden van Nederlanders, liep het gezag over de jeugdige vrij
scharen uit de hand. Dit mogen zij bedenken, die van oordeel 
zijn. dat Nederlandsche troepenzendingen achterwege behoorden 
te blijven. Ons wettig gezag gelooft in zijn recht en zijn plicht en 
liet zou dien laatsten ernstig verzuimen, indien het zich niet van 
de middelen voorzag tot vestiging van orde en veiligheid. 

Buiten Batavia, met name in Bandoeng, was de toestand aan
vank-elijk gunstiger en de verzorging van krijgsgevangenen en ge
interneerden kon aanvankelijk tamelijk ongestoord voortgang 
hebben. Later heeft de voortgezette agitatie ook in het binnen
land een toestand van terreur en pijnlijke onveiligheid voor de 
Nederlanders veroorzaakt. 

Van den aanvang af is deze delicate situatie niet behandeld 
z.ooais wij zouden hebben gewenscht. Vermeld werd reeds, dat 
de Suprème Commander den maarschalk Terauchi verantwoor
delijk heeft gesteld voor het geheele bestuur, maar dat deson
danks er in is berust, dat net Soekarno-bewind bleef voortbestaan. 
No):.'lis de d^or de Britsche bevelhebbers zelf aan te nemen 
houding tegenover dat bewind meende de Suprème Commander 
nadere instructies van zijn Regeering te moeten vragen, omdat 
hij zich niet gerechtigd achtte de Britsche bezettingsmacht te 
mengen in intern Nederlandsen-Indische conflicten. Dezerzijds 
is de Britsche Regeering onmiddellijk gewezen op den onverbre
kelijken Bamenhang van bet Soekarno-bewind met de Japansche 
occupatie en is hij'herhaling aangedrongen op nadere instructies 
ter zake aan den opperbevelhebber. De Regeering constateert, 
dat in de laatste dagen een meer bevredigende opvatting zich 
gaat aïtet Kenen 

Ik zal niet lang blijven stilstaan bij de verwarrende en intens 
nkelijke uitlatingen, die integendeel door de pers aan den 

bevelhebber der landingstroepen, den luitenant-generaal Chns
tison. en zelfs aan den Secretary of War. den heer Lawson, in 
den mond zijn gelegd. Die uitlatingen immers zijn met stellig
heid gedesavoueerd. Nadat het Soekarno-regime het heeft doen 
voorkomen, als ware het door de Engelsche autoriteiten als de 

eering erkend, bezitten wij thans gelukkig de openbare 
verklaring van den Opperbevelhebber, dat de Nederlandsch
Indische Regeering als het eenige wettige gouvernement wordt 
erkend. De zonderlinge toestand is evenwel gebleven, dat zelfs in 
de stad Batavia de Britten noch de Japanners in hun opdracht 
,1e orde hand ; en dat op korten afstand van de door de 

Nederlanders en de Britten in gebruik genomen gebouwen 
Soekarno's departementshoofden hun kantoor hielden. Eerst na 
0 Oetober zou. na de aankomst van versterkingen, de Engelsche 
bezetting overgaan tot de beveiliging van civiele personen, maar 
zij rekende zich nog niet sterk genoeg om ook de openbare ge
bouwen te bezetten. Zondagavond 14 Oetober meldde de radio, 
dat de Britsche bevelhebber het militair bestuur over Batavia 
zou hebben aanvaard. 

Waarlijk, Mijnheer de Voorzitter, de Regeering staat hij 
niemand achter in bewondering voor de kranige houding van de 
geheele. Britsche natie in dezen oorlog, en zij zal, evenmin als 
wie ook hier te üande, ooit uit het oog verliezen, dat het die 
houding is geweest, te zamen met den moed der Britsche strijd
krachten, waaraan wij in aanzienlijke mate onze bevrijding 
danken. Wanneer dan ook in deze verklaring verschil van in
zicht tot uiting komt met onze Britsche vrienden, dan moet 
die uiteenloopende visie worden gezien tegen dezen achter
grond van groote waardeering. Dit zij duidelijk gezegd. Maar 
dan mogen wij toch opmerken hoe bedenkelijk het was, dat het 
voornemen van de bezettende macht om zich te bepalen tot 
bezetting der kuststeden Batavia en Soerabaja (dit laatste ir
nog steeds niet geschied) gepubliceerd is, waarmede aan het 
Soekarno-regime practisch onaantastbaarheid in heel de rest 
van Java voor afzienbaren tijd gegarandeerd scheen. H e t acute 
gevaar voor Nederlandsche levens heeft de Britten gedwongen 
deze beperking los te laten, maar haar kwaad heeft zij gedaan. 

Bedenkelijk is ten derde, dat voor de ontwapening der Japan
ners en hun wegvoering weinig is verricht; dat anderzijds, zoo
als reeds opgemerkt, niet de hand is gehouden aan de hun 
opgelegde verantwoordelijkheid voor den goeden gang van het 
bestuur en dat dientengevolge een vrij plotselinge ineenstorting 
van hun discipline en hun gezag heeft plaats gehad. Op tamelijk 
groote schaal zijn daarbij wapens en verder zwaarder oorlogs
tuig (pantserwagens, tanks, vliegtuigen) in handen geraakt van 
de vrijscharen en dientengevolge is de situatie — wederom als 
gevolg van aarzeling en kunstmatige scheiding der problemen — 
nog weder veel moeilijker gemaakt. Practisch in het geheele 
eiland buiten Batavia en Buitenzorg zijn de Japanners uit het 
bestuur en het beheer der verkeersmiddelen verdrongen en de 
persberichten stroomen binnen, die van de rampzalige gevolgen 
voor de verzorging en de veiligheid van de Nederlanders ge
tuigen. Onzerzijds wordt, zooals ik reeds vermeldde, alles ge
daan om zoo snel mogelijk een troepenmacht naar Indië te 
dirigeeren, die in samenwerking met de Engelsche landings
troepen de Japanners zullen ecarteer en, rust en orde zullen 
herstellen en daarmede de veiligheid van krijgsgevangenen en 
geïnterneerden garandeeren. 

Mijnheer de Voorzitter! He t behoeft geen betoog, dat deze 
ernstige ontwikkeling aan de Nederlandsche Regeering aanleiding 
heeft gegeven tot herhaalde krachtige vertoogen bij de Britsche 
Regeering, waarbij niet nagelaten is te wijzen op de verant
woordelijkheid, die het gevolgde beleid onzes inziens op haar 
schouders laadt. Ik mag niet zeggen, dat de Regeering van 
onzen bondgenoot ongevoelig is gebleven voor die vertoogen. 
maar mei bezorgdheid volgen wij niettemin den langzamer, 
voortgang van zaken. 

Van den aanvang af is van Engelsche zijde er op aangedron
gen, dat wij door contact te zoeken met leiders der Indonesische 
nationale beweging de politieke situatie zouden verlichten. 
Mijnheer de Voorzitter, naar zulke contacten is ook van het 
allereerste begin af uitgezien. Maar de Regeering heeft zich 
toch ook van den aanvang af voor oogen gesteld, dat praten 
met het Soekarno-regime even onwaardig als onvruchtbaar 
moest zijn. Onwaardig, omdat ir. Soekarno zich volledig ge
ïdentificeerd heeft met het Japansche regime en volstrekt 
vijandig staat tegenover Nederland. Onvruchtbaar, omdat met 
dezen leider — niet niets minder tevreden dan volstrekte on
afhankelijkheid — geen gemeenschappelijke basis van bespre
king te vinden kan zijn. De Nederlandsche Regeering heelt 
dan ook. tegen den op onzen vertegenwoordiger geoefenden 
aandrang, duidelijk haar vet > doen klinken en aan de _Brit8che 
Liegeering dit haar standpunt duidelijk verklaard. Zij consta
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teert met voldoening, dat zij voor dat standpunt ook volledig 
begrip heeft gevonden. 

De Nederlandsche Regeering betreurt reeds te levendig den 
funesten terugslag, dien de agitatie tegen de Nederlandsche 
ingezetenen in en buiten de kampen op de toekomstige politieke 
verhoudingen moet hebben, dan dat zij niet oprecht zou be
geeren gewapende botsingen te voorkomen. Zij wil ook even 
gaarne begrijpen als begrepen worden. Zij heeft goedgevonden, 
dat van het begin af aan naar samenspreking met Indonesische 
voormannen is gestreefd. Zij heeft, voor zooveel noodig, den 
Luitenant-Gouverneur-Generaal, die sinds 4 October te Batavia 
vertoeft, opnieuw daartoe gemachtigd, met die ééne restrictie, 
welke ik reeds vermeldde. Zij heeft den Luitenant-Gouverneur
Generaal ook gemachtigd eenige concrete punten van hervor
ming, die rechtstreeks voortvloeien uit den geest van de radio
rede van December 1942, bij die samensprekingen te ontwik
kelen. 

Maar de feiten hebben uitgewezen, dat —• evenzeer van den 
aanvang af — het Soekarno-regime om alleszins begrijpelijke 
redenen zich letterlijk met geweld tegen vrije samensprekingen 
keert en de Regeering heeft dan ook niet nagelaten het Brit
sche Gouvernement bij de bekendstelling van de zoo juist be
doelde machtigingen te doen weten, dat deze onverbrekelijk 
verbonden worden geacht aan door de bezettingstroepen te 
nemen maatregelen, die de veiligheid effectief waarborgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zeidc, dat de Regeering gaarne 
begrijpt en gaarne begrepen wordt. H e t is daarom, dat zij 
bereid is reeds in dit stadium besprekingen te voeren met 
daarvoor in aanmerking komende Indonesische leiders, ter uit
eenzetting van haar inzichten en voornemens. Deze houding 
is tevens uitvloeisel van baar bereidheid om met het Indo
nesisch nationalisme binnen het verband van het Koninkrijk 
samen to gaan. 

Het is met zeer groot leedwezen, dat zij bevonden heeft, hoe 
op dit punt haar inzichten verschillen van die van den Gou
verneur-Generaal, jhr. van Starkenborgh. Men mag geen 
oogenblik meenen, dat deze, indien hij op zijn post zou terug
keeren, tot het voeren van een progressief beleid niet zijn 
medewerking zou willen verleenen. Niet over aard en maat van 
de uiteindelijk tot stand to brengen hervormingen, die nog 
slechts in algemeenen zin met den Gouverneur-Generaal in 
bespreking zijn geweest, loopt dit geschil, maar over den te 
bewandelen weg en, ik zou willen zeggen, over den toon van 
het te voeren staatsbeleid. De Landvoogd is van meening, dat 
de hervatting van de normale functies van het wettig gezag 
niet d<x>r samensprekingen als bovenbedoeld behoort te worden 
begeleid en dat in geen enkel opzicht vooruit mag worden 
geloopen op de vroeger uitgestippelde procedure van de Rijks
eonferentie. De Regcering is van meening, dat zoodanig beleid 
de diepten niet zou bereiken, waarin geestelijk het huidig con
flict zich afspeelt en dat zij geen gezag prijs geeft door te 
handelen als zij zich voorstelt. Zij schroomt ook niet in haar 
uitspraken en woordenkeus het Indonesisch nationalisme 
erkenning te geven, waar de aftredende Landvoogd er eer 
indachtig op zijn zou vooralsnog te vermijden een sentiment 
aan te moedigen, op de gevaren van welks onevenwichtig uit
groeien in deze bontgesehakeerde maatschappij hij met nadruk 
wijst. 

De Gouverneur-Generaal heeft in dit principieel verschil van 
inzicht aanleiding gevonden zijn ontslag aan Hare Majesteit 
de Koningin aan te bieden. De Regeering heeft dit met diep 
leedwezen vernomen. Zij is gemachtigd om mede te deel.ai, 
dat de Kroon dit ontslag aanvaardt. Zij is zich bewust, dat 
aan Indië hiermede een man ontvalt, wiens persoonlijkheid den 
grootsten eerbied heeft afgedwongen van de geheele wereld n 
wiens toewijding, bekwaamheid en karakter het land zwaar zal 
missen. 

Mijnheer de Voorzitter! De toestand is hoogst ernstig en hel; 
beklemmende is, dat hij elk oogenblik door excessen zon Beer 
verergerd kan worden, dat de grondslag voor verdraagzaamheid 
en samenwerking tussohen Indië's bevolkingsgroepen voor 
afzienbaren tijd kan worden verstoord, gelijk hij thans reeds 
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aanzienlijk is geschokt. Toch gelooft de Regeering, dat de 
grondslagen voor Indië's verdere maatschappelijke en staat
kundige ontplooiing dieper liggen dan de laag, die thans door 
een volstrekt kunstmatige overprikkeling der sentimenten be
roerd wordt. Zij laat zich daarom, gelijk de Minister-President 
elders reeds tot uitdrukking bracht, niet uit haar koers slaan. 
Zij heeft de loyale uitvoering van de verklaring der Koningin 
van () December 1942 tot grondslag van haar program ge
maakt. Zij houdt daaraan ook onder de huidige omstandigheden 
vast en zij stelt er prijs op in deze vergadering duidelijk uiteen 
te zetten, hoe zij die declaratie verstaat. 

Een Rijkshervorming, voor te bereiden op een Rijksconfe
rentie, was reeds eerder aangekondigd in de verklaringen, die 
ik in den aanvang van mijn rede heb vermeld. 

He t doel van die Rijksconferentie wordt thans in de Decem
berrede nauwkeurig aangegeven „om gezamenlijk te overleggen 
over een voor de veranderde omstandigheden passenden bouw 
van het Koninkrijk en zijn deelen". 

Tweeërlei object van staatshervorming dus: het regionale 
Staatsrecht der Rijksdeelen en het Staatsrecht van het Konink
rijk als geheel. Over beide zegt de rede iets naders. 

De verwachting wordt uitgesproken, dat de vier Rijksdeelen 
binnen het Rijksverband: 

„ieder op zich zelf de eigen, inwendige aangelegenheden in 
zelfstandigheid en steunend op eigen kracht zullen behar
tigen". 

Mijnheer de Voorzitter! Hare Majesteit sprak hier slechts van 
een verwachting „zonder vooruit te loopen op de adviezen 
der Rijksconferentie", maar het spreekt vanzelf, dat voor een 
Regeering, die zich stelt op den grondslag dezer declaratie, hier 
van meer sj)rake is dan een prognose; dat zij ten volle bereid 
is mede te werken tot een hervorming, die de zelfstandigheid 
der Rijksdeelen in hun inwendige aangelegenheden inderdaad 
verwerkelijkt. 

Omtrent de structuur der regionale organisatie, aan wie die 
zelfstandigheid zal toekomen, laat de radiorede zich niet uit. 
Het staat voor de Regeering evenwel vast, dat zij niet zal 
medewerken aan de zelfstandigmaking van een bureaucratisch 
regime. En haar voorgangster heeft, door in het Koninklijk be
sluit van 28 December 1943, Staatsblad n°. D 0(5, te bepalen, 
dat in den Tijdelijken Volksraad wel is waar „de verschillende 
groepen der ingezetenen zoo spoedig en zooveel mogelijk ver
tegenwoordigd" zullen moeten worden, maar dat in elk geval 
van de leden „ ten minste drie vijfde gedeelte (zal) moeten 
behooren tot de Indonesische bevolking van Nederlandsch
Indië" , wel voor goed vastgelegd, dat zij de zelfstandigheid des 
lands voor dat doel wil doen dragen door een Volksvertegen
woordiging met substantieele Indonesische meerderheid, 

Die zelfstandigheid in inwendige aangelegenbeden zal voorts 
moeten medebrengen, dat als tegenspeelster van de Volksver
tegenwoordiging optreedt een Regeering, die niet is samenge
steld uit de ambtelijke hoofden der administratie, maar uit be
wuste dragers van een bepaald regeerbeleid: een Kabinet dus. 

Verdere uitspraken over de regionale Staatsstructuur van 
Indië meent de Regeering niet te moeten geven. In het bijzon
der niet over de vormen, waarin de volkszeggenschap in de 
openbare zaak in zijn Staatsbestuur tot uiting zal komen, noch 
de verhouding van Regeering en vertegenwoordiging, noeh de 
qualitatieve verschillen in zijn sociale structuur. Ik heb daar
omtrent wel mijn eigen inzichten, maar het geeft geen pas om 
buiten de directe consequenties van de radiorede van Decem
ber 1942 uitspraken te d-en. die op het overleg aan de ronde 
tafel ZOUden VOOniitloopen. Ik hel) vertrouwen, .lat de Rijks
conferentie in al deze zaken geen confectiewerk zal willen 
leveren, maar blijk zal geven ie beseffen, dat Staatsbouw is 
de organisatie van een hier en nu gegeven samenleving, dus 
maatwerk. 

Omtrent die organisatie der Indische samenleving zegl de 
radiorede nog één uiterst belangrijk ding: 

„Voor verschil van behandeling op grond van ras of land
aard (zal) geen plaats zijn" Blechts de persoonlijke be
kwaamheid der burgera en de behoeften van de verschillende 
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bevolkingsgroepen (zullen) den doorslag geven voor het beleid 
der Begeering", kort gezegd: geen rasdiscriurinatie meer, maar 
rechtsverscheidenheid, die wortelt in redelijke behoeften, sluit 
dit niet uit. 

Basdiscriininatie was met name nog te vinden in de quali
teitsversclüllen der strafreehtsbedeeling en in de sluiting van 
de rangen van het B.B.korps voor niet-Nederlanders. De 
Begeering is er van verzekerd, dat niet op de Bijkseonferentie 
zal worden gewacht om in deze zaken gelijkheid te brengen. 
He t is trouwens een feit, dat thans reeds Indonesiërs plaatsen 
in het Nederlandache korps van den bestuursdienst vervullen. 

Maar de Regeering gaat verder. Zij beoogt en verlangt een 
benoemingsbeleid, waarin alle rasgroepen werkelijk zonder 
onderst beid worden bejegend en ook de hoogste, hoogere en 
middelbare rangen voor allen worden opengeworpen, ook Eegee
ringsplaatsen. Dat haar dit ernst is, bleek reeds tijdens den 
oorlog uit benoemingen als die van 1'. A. A. Soejono tot Minis
ter en van E. Boekman Djajadiningrat tot directeur van Onder
wijs en Eeredienst. De dood rukte beide verdienstelijke wer
kers weg en in de kleine groep buiten het bezette Indië waren 
andere ervaren krachten niet aanwezig. Maar de Indische 
Eegeering houdt zich overtuigd, dat die straks in Indië zelf te 
vinden zullen zijn en zij zal niet aarzelen hiervan in daden te 
doen blijken. 

Ook het bedrijfsleven zal zijn posten zonder rasonderscheid 
behooren te vervullen en dienen te aanvaarden, dat hier een 
seholingstaak op zijn schouders rust, waartoe het tegenover de 
Indische samenleving verplicht zal worden gehouden. 

Ten aanzien van de Eijksstructuur spreekt Hare Majesteit 
zich in Haar radiorede uit voor een volledig deelgenootschap 
van alle Eijksdeelen. Evenals bij de regionale Staatsstructuur 
dier deelen past hier geen vooruitloopeii op het overleg in deze 
zeer moeilijke zaak. Ook hier gaat het niet om schablonen, maar 
om vormgeving overeenkomstig de onderliggende sociale struc
tuur van ons Koninkrijk. Maar negatief heeft hier de formuleering 
van de radiorede belangrijke beteekenis, namelijk deze, dat de 
oude koloniale figuur niet in de vermomming van de Eijksstruc
tuur mag terugkeeren. 

He t deelgenootschap der Eijksdeelen in de behartiging der 
Rijkszaak zal reëel moeten zijn. 

Ten slotte de procedure. 
De radiorede wijst hier terug naar oudere uitspraken. De 

Bijkseonferentie zal dan een vrije samenspreking zijn van voor
aanstaande persoonlijkheden uit alle Eijksdeelen. Zij is niet ge
bonden aan een beperkte opdracht, noch aan een Eegeerings
voorstel, maar zoekt de oplossingen in vrij overleg. 

Aan de ronde tafel — dat beteekent boven gelijkheid ook 
nog het streven naar eensgezindheid, naar een resultaat, dat 
allen bereid zijn, in besef van verbondenheid te aanvaarden. 

De Bijkseonferentie brengt advies uit; zij beslist niet. Dat 
ware ondemocratisch, en de rede verklaart uitdrukkelijk, dat 
de bevolkingen van Nederland en Indië haar recht hebben 
bevestigd, in lijden en verzet, om mede te beslissen. Inderdaad 
hebben latere uitspraken bevestigd, dat de bedoeling nooit 
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anders is geweest, dan het in werking brengen der resultaten 
van de Bijkseonferentie langs den constitutioneelen weg. 

Ten slotte over de radiorede nog één enkel punt. Op één 
plaats in den tekst wordt niet gesproken van Nederlandsch
lndië, maar van Indonesië. Ik zelf gebruikte heden dit laatste 
woord niet. Daarom niet, Mijnheer de Voorzitter, omdat de 
grondwettige naam van dit Eijksdeel nog steeds Nederlandsch
Lndië luidt. Maar dit beteekent niet, dat de Begeering afwijzend 
zou staan tegen een voorstel, den naam Indonesië te aanvaar
den. Zij is van oordeel, dat een snel rijpende natie prijs stelt 
op eigen naam, als uitdrukking van eigen persoonlijkheid. 

Da t het toekomstig Indonesië ook andere, waardevolle be
volkingsbestanddeelen zal blijven bevatten dan de Indonesische 
rasgroep, zal niemand vergeten. 

Mijnheer de Voorzitter! Men zal na deze uiteenzetting toch 
moeilijk kunnen volhouden, dat de Eegeering slechts met vage 
woorden de Indonesische nationale beweging te gemoet treedt. 

Zij blijft vertrouwen, dat de afschuwelijke impasse, waarin 
Indië is geraakt, zich laat openen, zoodat de weg vrij komt voor 
leniging van de ellende, waarin ontredderd Java meer en meer 
verzinkt, en voor staatkundigen opbouw, welke de mensehen 
verzoekt, die, kinderen van één land, thans in blinden wrok 
hopeloos uit elkaar dreigen te dwalen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is zwaar werk te doen, om vooral 
de geestelijke schade te herstellen, die door het onberaden avon
tuur van de Bepubliek Indonesia is aangebracht. Maar Neder
land wil en mag zich het werk niet ontijdig uit handen laten 
nemen. Het voelt in zich de kracht om zijn historische taak 
te vervolgen, om orde, veiligheid en welvaart te herstellen, om 
Indië te doen ervaren, dat het een zegen is, deel uit te maken 
van het Koninklijk der Nederlanden. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de beraadslaging over de zoo juist 
afgelegde Begeeringsverklaring aan de orde te stellen tegen 
morgen, Woensdag, te 1 uur. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden 
ter inzage gelegde gedeelte van het officieele verslag der Hande
lingen van de vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt gesloten. 

Verbetering. 
In de redevoering van Minister Beel: blz. 61, kol. 2, reg. 12 

v. b. , staat: ,,inroepsinstantia"; lees: beroepsinstantie. 


