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30STE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN MAANDAG 20 DECEMBER 1948 
(Bijeenroepingsuur 4 namiddag) 

Regeling van werkzaamheden. — Ingekomen stukken. — Rege
ringsverklaring in zake Indonesië. — Regeling van werk
zaamheden. — Avondvergadering. — Ingekomen stukken. — 
Verslagen uitgebracht door commissiën. — Beraadslaging over 
de Regeringsverklaring in zake Indonesië. — Indiening, be
handeling en verwerping van een motie van orde van de heer 
de Groot c.s. betreffende het geven van opdracht aan de 
Nederlandse strijdkrachten in Indonesië tot het onverwijld 
staken van het vuren. 

Voorzitter: de heer Kortcnhorst 

Tegenwoordig, met de Voorzitter, 94 leden, te weten: 

de heren Terpstra, Ruygers, Tuin, Vondeling, Donker, mejuffrouw 
Tendeloo, de heren Van der Brug, Schcps, Emmens, De Loor, 
Schermerhorn, Burger, Van den Born, Krol, Serrarens, Peters, 
Gielen, Koersen, Van Thiel, Korthals, Meijerink, Vonk, Van Dis, 
Tilanus, Van de Wetering, Schouten, Bachg, Maenen, Groen, Bie
wenga, Lucas, Romme, Hoogcarspel, Engclbertink, Van Vliet, 
Stapelkamp, Gerbrandy, Zegering Hadders, Van der Zaal, jonk
vrouwe Wttewaall van Stoetwegcn, de heren Gortzak, Ritmeester, 
Beernink, Van Sleen, Van Lienden, Schilthuis, Kikkert, Roosjen, 
Goedhart, Hofstra, Schmal, Vermeer, Fokkema, mevrouw Forta
nier—De Wit, mejuffrouw Klompé, de heren de Kadt, Willems, 
Borst, Steinmetz, C. van den Heuvel, Vorrink, Verkerk, Stufkens, 
Posthumus, De Haas, N. van den Heuvel, mejuffrouw Nolte, de 
heren Algera, Cals, Hooij, Usselmuidcn, De Graaf, Hermans, 
Droesen, Janssen, Dassen, Wagenaar, Bruins .Slot, Van der Zanden, 
Welter, De Groot, Haken, De Kort, Stokvis, Stokman, Zandt. De 
Ruiter, Andriessen, Van der Goes van Naters, Van der Weijden, 
Van der Feltz, Den Hartog, Mol, 

en de heer Drees, Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken, de heer Van Schaik, Minister zonder Portefeuille, Vice
Minister-President, de heer Stikker, Minister van Buitenlandse Zaken, 
de heer Wijers, Minister van Justitie, de heer Van Maarseveen, 
Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Rutten, Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de heer Lieftinck, Minister 
van Financiën, de heer Schokking, Minister van Oorlog, Minister 
van Marine a.i., de heer In 't Veld. Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting, de heer Spitzen, Minister van Verkeer en Water
staat, de heer Van den Brink, Minister van Economische Zaken, 
de heer Mansholt, Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening, de heer Joekes, Minister van Sociale Zaken, de heer Sassen, 
Minister van Overzeese Gebiedsdelen, en de heer Gützen, Minister 
zonder Portefeuille. 

De Voorzitter: In overleg met de Regering heb ik de Kamer 
telegrafisch tegen heden bijeengeroepen om de Regering in de ge
legenheid te stellen een verklaring in zake de toestand in Indonesië 
af te leggen, niettegenstaande artikel 59 van het Reglement van 
Orde bepaalt, dat voor het houden ener vergadering op Maandag 
een besluit der Kamer vereist is. In de buitengewone omstandig
heden van het ogenblik heb ik gemeend, dat van dit artikel moest 
worden afgeweken. 

Ik stel aan de Kamer voor, aan het beleggen van deze vergadering 
alsnog goedkeuring te verlenen. 

Daartoe wordt besloten. 

Handelingen der Staten-Generaal — Zitting 1948—1949 — II 

(Voorzitter e. a.) 
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen: 
1". de geloofsbrief, met bijbehorende stukken, van het nieuw

benoemde lid der Kamer, de heer G. M. Nederhorst, te Gouda. 

Deze stukken zullen worden gesteld in handen ener commissie 
van vijf leden, waartoe door mij worden benoemd de heer Bachg, 
mevrouw Fortanier—De Wit, de heren Willems, Van de Wete
ring en Biewenga; 

2°. de volgende missives van de Voorzitter van het Centraal 
Stembureau: 

een, dd. 17 December 1948, ten geleide van een afschrift van zijn 
besluit van die datum, waarbij de heer G. M. Nederhorst, te Gouda, 
wordt benoemd verklaard tot lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal in de vacature, ontstaan door het ontslag nemen van de 
heer H. Vos te Wassenaar; 

een, dd. 20 December 1948, houdende mededeling, dat de heer 
G. M. Nederhorst hem heeft bericht, dat hij zijn benoeming aan
neemt. 

Deze stukken zullen worden gesteld in handen van de zoeven 
benoemde commissie voor het onderzoek van de geloofsbrief 
van de heer Nederhorst. 

Ik geeft thans het woord aan de heer Minister-President tot het 
afleggen van een verklaring in zake de toestand in Indonesië. 

De heer Drecs, Minister-President: Mijnheer de Voorzitter! Nu 
ik namens de Regering een verklaring heb af te leggen over de ge
beurtenissen in Indonesië, moge ik beginnen met een herinnering aan 
hetgeen in de Regeringsverklaring van 12 Augustus van dit jaar over 
het Indonesische probleem werd gezegd. Vastgesteld werd, dat Neder
land zich verbonden had mede te werken tot het scheppen van nieuwe 
staatkundige verhoudingen, waarbij zullen worden gevormd de vrije 
en souvereine Verenigde Staten van Indonesië, in een hechte en duur
zame Unie gelijkwaardig verbonden met het Koninkrijk der Neder
landen. Het vertrouwen werd uitgesproken, dat overeenstemming zou 
worden bereikt met vertegenwoordigers van de gebieden buiten de 
Republiek over de instelling in overgangstijd van een waarlijk Indo
nesische federale interim-regering en vervolgens ten opzichte van de 
inrichting der Verenigde Staten van Indonesië en de vorming der 
Unie. Daarentegen werd de verhouding tot de Republiek teleur
stellend genoemd, zowel omdat uitwerking van de overeenstemming, 
die op de Renville was verkregen, tot nog toe niet kon worden ver
wezenlijkt, als omdat de schendingen van het Bestand toenamen. 

Echter werd verklaard: 

„Voor een herstel van de staatkundige en economische eenheid 
in Indonesië, voor het herleven van de welvaart, voor het schep
pen van een rechtsorde, die waarborgen biedt voor allen, is het 
van groot belang, dat de Republiek op korte termijn haar plaats 
inneemt in de Verenigde Staten van Indonesië, die bezig zijn 
zich te vormen." 

Aan het einde van de passus over de Republiek werd opnieuw uit
gesproken, „dat Nederland ten volle bereid is zijn woord gestand te 
doen, maar ditzelfde verwacht en verlangt van de wederpartij". 

Ten slotte werd gezegd: 

„De Regering vertrouwt, dat de Staten-Generaal zullen willen 
medewerken tot een zeer snelle afdoening in tweede lezing van 
de Grondwetsherziening, die voltooiing van de op gang zijnde 
ontwikkeling mogelijk moet maken, en daarna tot een spoedige 
behandeling van een wetsontwerp tot instelling van een federale 
interim-regering in Indonesië." 

Geconstateerd mag worden, dat de Regering heeft gehandeld over
eenkomstig hetgeen zij in uitzicht stelde, en dat zij de gevraagde 
medewerking der Staten-Generaal in ruime mate heeft verkregen. 

De Grondwetsherziening is tot stand gekomen en heeft de zeker
heid gegeven, dat Nederland zal medewerken tot het scheppen van 
de souvereine Verenigde Staten van Indonesië. Overeenstemming met 
vertegenwoordigers der niet-Republikeinse gebieden over de instelling 
van een federale interim-regering werd verkregen en de Staten-Gene° 
raal hebben de Regering een machtiging verleend, die het mogelijk 
maakte de ontworpen regeling bij Koninklijk besluit met spoed vast 
te stellen, waarbij tevens nog de gelegenheid zou bestaan in overleg 
met de Republiek tot wijzigingen te komen. De Regering heeft voorts 
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door daden doen blijken hoe zij hechtte ook aan het verkrijgen van 
de medewerking der Republiek. De Minister van Buitenlandse Zaken 
is naar Indonesië gegaan om in besprekingen met de Vicc-President 
der Republiek te onderzoeken oi' overeenstemming mogelijk zou zijn 
en toen dat niet uitgesloten werd geacht, zijn de Ministers van Over
zeese Gebiedsdelen en van Buitenlandse Zaken en oud-Minister 
Neher, Gedelegeerde van het Opperbesiuur, verdere besprekingen 
gaan voeren, eerst op Republikeins gebied, daarna in Batavia. Helaas 
werd het gehoopte resultaat niet bereikt. Wat uiteindelijk als stand
punt der Republiek ter kennis van de delegatie werd gebracht, sloot 
integendeel, naar haar oordeel en dat der Regering, het verkrijgen 
van overeenstemming uit. Ik treed thans niet in een gedetailleerd 
onderzoek van de vraag welke verschillen er bestaan tussen het Aide
Mémoire, dat de heer Hatta aan Minister Stikker overhandigde, en 
hetgeen hij in zijn laatste gesprek met onze delegatie in Batavia mede
deelde. Het staat vast, dat het bekend worden van zijn Aide-Mémoire 
in de Republiek, zowel in sommige politieke partijen als vooral ook 
in het Republikeinse leger, beroering had gewekt en dat druk op de 
Republikeinse Regering werd uitgeoefend om een onverzoenlijke 
houding aan te nemen. Vast staat evenzeer, dat het standpunt, ten 
slotte ingenomen door de Republikeinse Regering, in strijd was met 
de Renville-overeenkomst en tot onaanvaardbare verhoudingen zou 
hebben moeten leiden. 

Bovendien werd geen enkele positieve maatregel in uitzicht ge
steld om een einde te maken aan de gewelddadige bestandsschen
dingen, wat dezerzijds was vooropgesteld als eerste voorwaarde om 
met vrucht politieke besprekingen te kunnen hervatten. 

Van Juli jl. af zijn duizenden Republikeinse militairen, die na de 
Renville-overeenkomst waren teruggetrokken uit de onder Neder
landse controle staande gebieden, gewapend teruggekeerd. Dit ge
schiedde, zoals uit tal van in onze handen gevallen orders is ge
bleken, in opdracht van Republikeinse commandanten en met het 
doel om rust en orde in deze gebieden te verstoren en inzonderheid 
de Indonesische bestuursambtenaren te terroriseren. 

Zoals in het reeds gepubliceerde Regeringscominuniquc is mede
gedeeld, zijn bijna 3CÜ van deze Indonesiërs, waaronder vele desa
hoofden, vermoord, terwijl tal van anderen werden gewond of ont
voerd. Van Republikeinse zijde werd het voorgesteld alsof dit spon
tane daden van de bevolking zouden zijn. Uit overstelpend feiten
materiaal is echter bekend, dat er in werkelijkheid sprake was van 
een stelselmatige actie, geleid van Republikeins gebied uit. De Repu
blikeinse legercommandant, generaal Soedirman, heeft zelf in ge
heime orders opdracht gegeven de infiltraties te intensiveren. In dit 
verband is opmerkelijk het grote verschil in aantal bestandsschen
dingen op Java en Sumatra. De bevolking van Sumatra heeft eer dan 
die van Java de reputatie strijdlustig te zijn. Daar is echter niet op 
grote schaal tot infiltratie overgegaan. Het gevolg was, dat b.v. in 
de week van 1 tot en met 7 December op Sumatra slechts 16 be
standsschendingen en incidenten voorkwamen, tegen 291 op Java. 
Het aantal gevallen is, behoudens enige vermindering in de tijd toen 
Minister Stikker in Indonesië was, vrijwel van week tot week toe
genomen. 

Dat naar aanleiding van de Nederlandse protesten President Soe
karno en Vice-President Hatta voor de radio tegen bestandsschen
dingen hebben gewaarschuwd, heeft niet hei minste verschil ge
maakt. Tot medewerking aan effectieve maatregelen, als van Neder
landse kant voorgesteld, waarbij gevraagd werd op dezelfde wijze 
als in Januari na de Renville-overeenkomst geschiedde de geïnfil
treerde troepenecnhcden te ontwapenen en terug te voeren, is de 
Republiek niet bereid of in staat geweest. 

Onder deze omstandigheden kon ook niet worden verwacht, dat 
het mogelijk zou zijn voorlopig de federale gebieden onder een 
interim-regering enerzijds, en de Republiek anderzijds, vreedzaam 
naast elkaar te doen bestaan en af te wachten of zij elkaar ten slotte 
zouden kunnen vinden. De Republiek ging reeds bij voorbaat tegen 
die gedachte in met alle middelen van agilatorischc druk en feite
lijke bedreiging. Tegen I Januari werden nieuwe grote acties voor
bereid. De Nederlandse Regering stond daarom voor ver reikende 
beslissingen. Op 11 December gaf zij te kennen, dat zij, gezien deze 
ontwikkeling, zeer tot haar leedwezen in verdere besprekingen geen 
heil zag en het Besluit in zake het bewind in Indonesië in over
gangstijd zou afkondigen zonder verder overleg met de Republiek. 

Daarin lag reeds de mogelijkheid opgesloten, dat tegen de Repu
blikeinse actie met machtsmiddelen zou moeten worüen opgetreden. 
Een ogenblik scheen het denkbaar, dat daarin nog verandering zou 
komen door een brief van Vice-President Hatta, waarin hij op een 
aantal punten nadere ver ga£ die aan Nederlandse be
zwaren te gemoet schenen te komen. 

Het Kabinet heeft zich over de door deze brief geschapen toestand 
diepgaand beraden. Enerzijds scheen het niet verantwoord, de be
toonde tegemoetkoming te negeren. Anderzijds was de brief door 
Vice-President Hatta uitdrukkelijk gekwalificeerd als .persoonlijk, 
onofficieel en vertrouwelijk", zodat onzeker bleef wat de Republiek 
als geheel ten slotte bereid zou zijn te doen. Op meer dan één punt 
van belang werd bovendien een voorbehoud gemaakt, dat de eigen
lijke bedoeling onzeker deed zijn. En eindelijk kwam er geen woord 
in voor over pogingen om de bestandsschendingen te doen eindigen. 
Bovendien waren er tal van uitingen van Republikeinse zijde, die 
lijnrecht ingingen tegen wat de heer Hatta in uitzicht stelde, terwijl 
tegen Kerstmis een al-Indonesi<;ch congres in Djocja werd voorbereid 
op grondslag van de verklaring van 17 Augustus 1945, d.w.z. van 
een heersen der Republiek over geheel Indonesië. Dit alles wekte 
twijfel aan nog bestaande mogelijkheden. 

De slotsom is echter geweest, dat alsnog aan de Republiek ge
legenheid moest worden gegeven door een haar bindende verklaring 
nadere opheldering te verschaffen. De daarvoor gestelde termijn is 
door een samenloop van omstandigheden korter geweest dan de 
Regering gewenst had, maar praktisch heeft dit geen betekenis gehad, 
omdat de Republiek toch op het punt stond zich zelf in de onmoge
lijkheid te brengen bindende beslissingen te nemen. Terwijl Vice
President Hatta ziek was, werd aangekondigd, dat President Soe
karno en enige Ministers Djocja gingen verlaten. Verlenging van de 
termijn is ook niet gevraagd. Onder deze omstandigheden achtte de 
Regering het niet verantwoord nog langer een afwachtende houding 
aan te nemen. Zij kon daarom tot haar leedwezen ook niet ingaan 
op de aandrang, uitgeoefend door het lid van de Commissie van 
Goede Diensten, de heer Cochran, om alsnog officiële besprekingen 
ten overstaan van de Commissie te gaan voeren. 

Wat de infiltraties en bestandsschendingen betreft, stonden wij voor 
een toestand, ondanks grote verschillen vergelijkbaar met die, waarin 
de Griekse Regering staat tegenover de rebellen, die, wanneer tegen 
hen wordt opgetreden, kunnen uitwijken over de grenzen van andere 
landen, vanwaar zij ook telkens versterking, wapens en munitie 
kunnen ontvangen. Zo ontvingen de Republikeinse troepen in de 
niet Republikeinse gebieden aanmoediging, versterking en bewapening 
uit Djocja. waartegen wij niet konden optreden zolang wij ons door 
het Bestand gebonden achtten. Nu noch op een beëindiging van deze 
terreur, noch op een snel tot stand te brengen definitieve overeen
komst uitzicht bestond, heeft de Regering, zoals bekend is, zich ver
plicht geacht het waardeloos geworden Bestand ook harerzijds te 
beëindigen en op te treden met de middelen, waarover zij beschikt. 
Zij is zich ten volle bewust van de ernst der genomen beslissing, maar 
meent, dat geen keuze meer overbleef, tenzij Nederland Indonesië 
eenvoudig aan zich zelf overliet en er van afzag de voorwaarden te 
helpen scheppen voor een ontwikkeling in vrijheid, met waarborgen 
voor recht, orde en veiligheid. Ging Nederland hiertoe over, dan 
zou spoedig over geheel Indonesië een chaotische toestand te ver
wachten zijn, die op de duur vermoedelijk op een dictatuur zou 
uitlopen. 

De Regering streeft geen ander politiek doel na dan de verwezen
lijking van de beginselen, die waren neergelegd in de overeenkomst 
met de Republiek en met andere deelstaten, tot welker verwezen
lijking de Grondwet thans de mogelijkheid opent. Zij wil zo snel 
mogelijk een rechtstoestand doen ingaan, die een eigen Indonesische 
bewindvoering inleidt. 

Zij is er zich van bewust hoeveel waardevolle krachten er aan de 
zijde der Republiek te vinden zijn, wier medewerking voor Indonesië 
dringend noodzakelijk is, en hoe tragisch het mede daarom is, dat de 
vredelievende oplossing, die zij en wij nastreefden, niet is bereikt 
en dat thans de tegenstellingen weer zijn verscherpt. Strijd was 
onder alle omstandigheden te verwachten, want wanneer overeen
stemming met de Republikeinse Regering bereikt was, dan zou bijna 
zeker een deel van het Republikeinse leger samen met extremistische 
groepen in opstand zijn gekomen. Nu de overeenstemming niet is 
verkregen, doordat reeds te voren de oppositie zich sterk heeft doen 
gelden, en uiterlijk de strijd zich moest richten tegen de Republikeinse 
Regering, kan de nawerking daarvan zonder twijfel ernstiger zijn. 
Wij hopen niettemin, dat spoedig de werkelijk constructieve krachten 
haar medewerking aan de opbouw van een vrij Indonesië op federa
tieve grondslag zullen willen verlenen en dat de uitschakeling van de 
overheersing dergenen, die tot nog toe elke oplossing verhinderd 
hebben, aan die opbouw ten goede moge komen. 

Wij betreuren diep, dat weer mensenlevens in de waagschaal worden 
gesteld, en wij geven er ons rekenschap van, wat wij opnieuw vragen 
van onze jonge mannen, die reeds zolang in Indonesië op post hebben 
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gestaan. Zij zullen echter ongetwijfeld de motieven voor het genomen 
besluit verstaan. 

Voor zover wij op het ogenblik kunnen beoordelen, hebben de 
eerste resultaten van wat ondernomen werd tot nog toe aan de hoogste 
verwachtingen voldaan. De wijze, waarop reeds de eerste dag met een 
uiteraard beperkt aantal parachutisten en luchtlandingstroepen Djocja 
werd genomen, waarbij de opperbevelhebber van het Republikeinse 
leger gevangen is genomen, terwijl ook de President, de Vice-President 
en vele andere autoriteiten onder bewaking zijn gesteld, getuigt van 
het inzicht, het beleid en de stoutmoedigheid, waarmede leiding en 
troepen hun taak vervullen. Het zal daaruit ook duidelijk zijn ge
worden hoezeer er naar wordt gestreefd met zo klein mogelijke offers 
beslissende resultaten te verkrijgen. 

Het Nederlandse volk kan intussen niet verwachten, dat de nood
zakelijkheid van de stap, waartoe na lange overweging en veel inner
lijke strijd bij velen van ons is overgegaan, internationaal dadelijk 
algemeen zal worden begrepen, hoewel de Regering de overtuiging 
heeft, dat haar constructieve pogingen van de laatste maanden om 
tot overeenstemming te komen betere waardering zullen doen ont
staan. 

Het Indonesische vraagstuk, dat reeds jaren een zo grote druk op 
het volksleven heeft gelegd, zal ons thans mogelijk voor nieuwe 

(Minister Drees e. a.) 
grote moeilijkheden plaatsen. Wij zeilen die het best het hoofd kunnen 
bieden, indien wij in onze houding tegenover Indonesië tonen, dat 
het ons volle ernst blijft met de wil recht te doen aan het vrijheids
streven der Indonesische volkeren. 

Uit de gehele ontwikkeling van zaken blijkt aan Nederlandse kant 
het eerlijke streven om de vrijheid van Indonesië langs verantwoorde 
wegen van rechtsorde op te bouwen, tot de uiteindelijke figuur: de 
souvereine Verenigde Staten van Indonesië in gelijkwaardig deel
genootschap met het Koninkrijk. 

Juist om die vrijheid voor Indonesië te waarborgen, moet de Neder
landse Regering thans handelen, gelijk zij doet. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de beraadslaging over de zoeven afge
legde Regeringsverklaring te doen houden hedenavond te acht uur 
en, zo nodig, morgen des namiddags te een uur voort te zetten en 
derhalve de voor morgen vastgestelde agenda aan te houden tot na 
afloop van de beraadslaging over de Regeringsverklaring. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering woidi te 4.24 uur namiddag geschorst tot des 
avonds S uur. 
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AVONDVERGADERING 
(Bijeenroepingsuur 8 namiddag) 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen: 

1=. drie Koninklijke Boodschappen, ten geleide van de volgende 
wetsontwerpen: 

Verlenen van een tijdelijke bijslag op de uitkeringen ingevolge de 
Noodwet Ouderdomsvoorziening; Wijziging van de Kinderbijslagwet 
voor invaliditeits, ouderdoms en wezenrentetrekkers; 

Wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de subsidiëring 
van bijzondere scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar 
onderwijs; 

Wijziging van de Drankwet (Staatsblad 1931, No. 476). 

Deze wetsontwerpen zullen met de daarbij behorende stuk
ken worden gedrukt en rondgedeeld, voor zover zulks niet reeds 
is geschied; 

2°. een missive van de Minister van Binnenlandse Zaken, hou
dende inlichtingen op het adres van J. J. D. Snoek en 3 anderen, te 
Ede, houdende verzoek te willen bevorderen, dat een einde wordt 
gemaakt aan de aldaar heersende toestand met betrekking tot het 
optreden van de leden der woningcommissie en van de politie bij 
huisvestingsaangelegenheden. 

Deze missive zal worden gedrukt en rondgedeeld; 

3°. de volgende missives van de Minister van Overzeese Ge
biedsdelen: 

een, ten geleide van een afschrift van het besluit van de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië dd. 26 November 
1948, No. 2 (Staatsblad No. 303), waarbij is goedgekeurd, dat het 
gebied, waarvan de bevolking vertegenwoordigd is op de Djawa
Timoer-conferentie te Bondowoso, wordt georganiseerd als een staat
kundige eenheid „Djawa Timoer" met de status van negara. 

Deze stukken zullen worden gedrukt en rondgedeeld; 

een, ten geleide van de tekst van het „Besluit Bewind Indonesië in 
Overgangstijd". 

Deze stukken, welke niet zullen worden gedrukt, zullen worden 
nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden, aangezien is ge
bleken, dat het Koninklijk besluit hedenavond in het Staatsblad 
zal verschijnen; 

4°. een verzoekschrift van P. L. Cornelissen, te Voorburg, hou
dende een klacht in verband met het niet toewijzen aan adressant 
van een hem passende woning. 

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

5°. een schrijven van de Algemene Studenten Vereniging Am
sterdam, ten geleide van een afschrift van de motie, aangenomen in 
de vergadering dier organisatie van 18 December 1948, betreffende 
het uitblijven van de bekrachtiging van de benoeming van dr. J. 
Presser tot buitengewoon hoogleraar in de nieuwste geschiedenis in 
de faculteit der politieke en sociale wetenschappen van de universi
teit van Amsterdam. 

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

6°. twee verklaringen van adhaesie aan het adres van de raad der 
gemeente Middelburg, betreffende het wetsontwerp op de Materiele 
oorlogsschaden, van: 

burgemeesters en wethouders van Domburg en van Arnemuiden. 

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

(Voorzitter c. a.) 
7°. twee telegrammen in verband met de hervatting van de poli

tionele actie in Indonesië, van: 
A. van den Berg en 15 anderen, te Amsterdam; 
de voorzitster en de secretaresse van het hoofdbestuur van de 

Nederlandse Vrouwenbeweging, te Amsterdam. 

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

8°. een telegram, getekend gemeenschappelijke actie van Neder
landse vrouwen, houdende afschrift van een door die organisatie 
aan de Minister van Overzeese Gebiedsdelen gezonden telegram, in 
verband met een in voorbereiding zijnde actie tot hulp aan de thans 
in de republiek vrijkomende gevangenen. 

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

9°. van het provinciaal bestuur van Overijssel de notulen van 
de eerste gewone zitting van het jaar 1948, benevens het stenografisch 
verslag van het verhandelde in die zitting en van de buitengewone 
zitting van 4 September 1948. 

Dit boekwerk zal worden geplaatst in de boekerij der Kamer. 

De Voorzitter: De verslagen zijn gereed en reeds gedrukt en 
rondgedeeld: 

van de Commissie van Rapporteurs voor de wetsontwerpen: 
Wijziging van de wet van 14 luni 1918 tot afsluiting en droog

making van de Zuiderzee (1046); 
Onteigening ten behoeve van de aanleg van een nieuwe cokes

fabriek met bijbehorende installaties voor de verwerking van neven
producten, uitbreiding van Staatsmijn „Maurits", aanleg van nieuwe 
verbindingswegen en vereenvoudiging der verschillende spoorver
bindingen (1059); 

van de vaste Commissie voor de Sociale Verzekering omtrent het 
wetsontwerp Wijziging van de Land en Tuinbouwongevallenwet 
1922, van de Ziektewet en van de Kinderbijslagwet (1052); 

van de Begrotingscommissie voor het wetsontwerp Wijziging van 
het negende hoofdstuk B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948. 
(Schadevergoedingen voorvloeiende uit de Zee en Luchvaartverzeke
ringswet 1933) (1055). 

Aan de orde is de beraadslaging over de heden afgelegde Regerings
verklaring in zake Indonesië. 

De heer Romme: Mijnheer de Voorzitter! Het is ruim een jaar 
geleden, dat ik in deze Kamer mede namens mijn politieke vrienden 
heb gesproken over de onverhoopte mogelijkheid van een hernieuwde 
actie als waartoe de Regering thans heeft besloten, omdat haar naar 
haar mening geen andere keuze is overgebleven. Ik deed dat toen 
naar aanleiding van de Regeringsverklaring van 23 September 1947, 
een Regeringsverklaring, welke werd afgelegd, zoals het luidde, „in 
verband met de ontwikkeling der gebeurtenissen zowel op internatio
naal terrein als in Indonesië". Ik heb daarqyer destijds gesproken los 
van de toenmalige gebeurtenissen op internationaal terrein, en daar
enboven in verband daarmede. Los van die internationale gebeurte
nissen heb ik toen gezegd — men kan het vinden op blz. 31 van de 
Handelingen, die in 1947 met nieuwe paginering zijn begonnen —, 
dat wij naar ons gevoelen een nieuw optreden niet zouden mogen 
ontgaan, wanneer wij met de actie, zoals zij destijds concreet beperkt 
is geworden, er niet zouden komen in deze zin, dat een nieuw op
treden onvermijdelijk zou zijn ter bereiking van de hoge doeleinden 
van de Indische politiek, zoals wij die in het staatkundig beginsel
program van Linggadjati hebben aanvaard. In het verband van de 
internationale gebeurtenissen van destijds heb ik gezegd, dat, hoe 
men over die gebeurtenissen zelf ook mocht denken, de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid van de Regering voor Indonesië geen andere 
was geworden. Men kan dat vinden op blz. 32 van de Handelingen. 
Wanneer — zo zeide ik toen — tegenover wat ons zou kunnen ge
beuren, zou staan, dat anders geheel Indonesië aan de terreur zal 
worden prijsgegeven en dat het Rijk zal uiteenvallen, mag men 
naar mijn vaste overtuiging deze zekerheid niet nemen voor nog zo 
ernstige verwachtingen van nog zo ernstige moeilijkheden. Sindsdien 
is er ruim een jaar verstreken. En voor de doorvoering van de Ling
gadjati-politiek. die het bolwerk vormt ook voor de vrijheid van 
Indonesië, is dit naar mijn mening lang geen onnut jaar geweest. Ik 



Vel 2 0 5 7 8 7 Tweede Kamer 

30ste VERGADERING — 20 DECEMBER 1948 

Beraadslaging Regeringsverklaring in zake Indonesië 

(Rorame) 
moge er aan herinneren hoe in Indonesië de federale gedachte in en 
door de uitbouw van de deelstaten in de verlopen 15 maanden grote 
praktische vorderingen heeft gemaakt', hoe wij in Nederland zijn geko
men tot een Grondwetsherziening, die stellig tot de allerbelangrijkste 
behoort, die wellicht de belangrijkste mag heten sedert onze Grond
wet bestaat, en waardoor wij de gedachten van vrijheid en van ge
lijkheid van Indonesië met ons hebben verankerd in ons hoogste 
Staatsstuk. Ik mag ook, Mijnheer de Voorzitter, er aan herinneren 
hoe wij deze zomer gezamenlijk met de vertegenwoordigers van de 
federale deelstaten zijn gekomen tot de opstelling van het ontwerp
Bewind Indonesië in Overgangstijd, het ontwerp, dat toch zonder 
twijfel een zevenmijlsstap betekent naar de verwezenlijking van de 
vrije souvereine Verenigde Staten van Indonesië, en dat tot de op
rechte vreugde van mijn politieke vrienden en mij thans is afge
kondigd. 

Helaas stuit de voltooiing van dit werk af op de Republiek, stuit 
daar zozeer op af, dat andermaal de toestand onhoudbaar is ge
worden. Aan de Republiek komt de twijfelachtige eer toe, onder haar 
opeenvolgende Minister-Presidenten, die, hoe verschillend misschien 
in politieke instelling ook, toch in ieder geval één zijn geweest in hun 
beleidstactiek ten aanzien van de nieuwe rechtsorde; aan de Repu
bliek komt de twijfelachtige eer toe, consequent de verwezenlijking 
van de nieuwe rechtsorde te hebben getraineerd, te hebben, helaas, 
gesaboteerd en op alle denkbare wijzen doorkruist. Maar ik meen, 
dat wij niettemin met die nieuwe rechtsorde noodzakelijk voort 
moeten. Dat wij er mede voort moeten in de eerste plaats, omdat wij 
het beloofd hebben; naar mijn gevoelen een beslissend punt voor 
een zich respecterende Staat. Dat wij met die nieuwe rechtsorde voort 
moeten, omdat wij de grote waarde beseffen en erkennen van het 
Aziatisch nationalisme, dat wij ook in Indonesië zijn volle levens
ruimte willen geven. En in de derde plaats moeten wij met die nieuwe 
rechtsorde voort, en noodzakelijk voort, omdat wij niet in de kaart 
willen spelen van hen, die de groteske suggestie doen, dat commu
nisten de ware nationalisten zouden zijn en dat men dus buiten de 
Republiek, waar men geen communisme heeft, geen nationalisten of 
althans slechts tweederangs nationalisten zou vinden. 

Ik heb herinnerd aan de houding van mijn politieke vrienden en 
mij, nu ruim een jaar geleden. Ik heb dat gedaan ter inleiding om te 
zeggen, dat vandaag onze houding precies dezelfde is als toen, dat 
wij naar geen windstreek zijn afgeweken of willen afwijken van 
onze houding, op 24 September 1947 in deze Kamer ingenomen. En 
nu dus wederom een toestand is ingetreden, analoog aan die van 
Juli 1947, een toestand, waarin actie het enig overgebleven middel is 
om de vrijheid en het recht van Indonesië te doen zegevieren en om 
de samenwerking te verzekeren, zonder welke alle vrijheidsgeroep 
ver klinkende klanken zouden zijn, nu steunen wij andermaal de 
Regering, die aanvaardt, wat de verantwoordelijkheid in de gegeven 
omstandigheden ons gebiedend voorschrijft, d.w.z. dat ook door ons 
de actie wordt aanvaard als ultimum remedium, op grond van en 
in verband met het ontbreken van enige keuzemogelijkheid. 

Met de Regering is ook voor ons het middel van de actie alleen 
aanvaardbaar, maar dan ook geboden, als ultimum remedium. Zagen 
wij het niet zo, dan zouden wij ons er tegen verzetten, gelijk wij in 
de afgelopen twee jaar herhaaldelijk ons er tegen hebben verzet in 
woord, in geschrift en in de daad. Onze hoge doelstelling in het 
Indonesische probleem, die ten slotte culmineert in het kweken van 
een nieuwe duurzame verhouding tussen ons volk en dat van 
Indonesië, brengt dat naar mijn mening vanzelfsprekend met zich 
mede. 

In de Regeringsverklaring is op blz. 3, bovenaan, samenvattend 
vastgesteld, waarom een keuzemogelijkheid voor de Nederlandse 
Regering is komen te ontbreken. Wij lezen daar, dat ten eerste vast
staat, dat het standpunt van de Republiek zou leiden tot onaanvaard
bare verhoudingen. Wij lezen in de tweede plaats, dat bovendien 
geen enkele positieve maatregel door de Republiek in uitzicht is 
gesteld om een einde te maken aan de gewelddadige botsingen. Wat 
dit laatste betreft, doet de Regering voorts enkele mededelingen van 
wel zeer ernstige aard, met name mededelingen, die wijzen op het 
tegengaan van beëindiging van gewelddadige botsingen. De Regering 
deelt daar mede, dat van Juli jl. af duizenden Republikeinse mili
tairen bewapend zijn teruggekeerd en dat dit geschiedde, zoals uit 
tal van in de handen der Regering gevallen orders is gebleken, in 
opdracht van de Republikeinse commandanten, met het doel om 
rust en orde in deze gebieden te verstoren en inzonderheid om Indo
nesische bestuursambtenaren te terroriseren. De Regering spreekt 
even verder van overstelpend feitenmateriaal, waaruit blijkt, dat er 
in werkelijkheid sprake is van een stelselmatige actie, geleid van 
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Republikeins gebied uit; de Remiblikeinse legercommandant, gene
raal Soedirman, heeft zelf in geheime orders opdracht gegeven de 
infiltraties te intensiveren. 

Deze mededelingen geven mij aanleiding tot een vraag aan de 
Regering. Heeft de Regering dit materiaal stelselmatig verzameld 
en, zo ja, is het de bedoeling van de Regering om het, met materiaal 
op andere punten, te publiceren? 

Wat het eerste punt betreft, dat ik zoeven citeerde uit de Regerings
verklaring, dat met name vaststaat, dat het standpunt, ten slotte 
ingenomen door de Republikeinse Regering, tot onaanvaardbare ver
houdingen zou hebben moeten leiden, zou ik nog wel een paar 
opmerkingen willen maken. 

Er wordt zo dikwijls in verschillende kringen in het middelpunt 
van de belangstelling geplaatst onze souvereiniteit in de overgangs
tijd. Ik zal de laatste zijn om het belang van onze souvereiniteit in 
overgangstijd te ontkennen of te verkleinen. Ik moet echter toch wel 
onmiddellijk daaraan toevoegen, dat ik, wanneer ik dat belang inder
daad inzie, toch die souvereiniteit in overgangstijd onmogelijk be
langrijk kan vinden als een zelfstandig doel op zich. Die overgangs
tijd is van, in ieder geval, betrekkelijk korte duur — laten wij hopen, 
dat hij zonder meer van korte duur is — en de vraag of die souve
reiniteit een jaar korter of een jaar langer zal bestaan, is een kwestie, 
waarvoor ik mij, als ik haar op zich zelf neem, onmogelijk warm 
kan maken. 

Wanneer ik echter niettemin die souvereiniteit in overgangstijd 
belangrijk vind, dan is het, omdat ik haar alleen werkelijk belangrijk 
kan zien als een middel — dus niet als een doel in zich —, maar als 
een van de onmisbare middelen om de overgangstijd te kunnen af
sluiten met de schepping van een rechtsorde, welke de vrijheid en 
het recht aan de Indonesische volkeren verzekert. Indonesië maken 
tot een souvereine rechtsstaat, waarin de vrijheid is verzekerd, mede 
door de samenwerking met ons, dat is immers het doel van onze 
politiek, zoals wij haar hier nu twee jaar geleden hebben aanvaard 
en constant en consequent hebben nagestreefd. 

Voor dit doel is onze souvereiniteit in overgangstijd inderdaad 
nodig, maar nodig als een middel, terwijl, Mijnheer de Voorzitter 
— hierop wil ik toch wel alle nadruk leggen —, daartoe niet minder 
nodig is, dat in de overgangstijd een federaal bestel werkt, waarin 
geen enkele deelstaat overheerst, noch een republiek, noch een andere 
deelstaat, welke dan ook. Wanneer men spreekt van aanvaardbare 
of van onaanvaardbare verhoudingen, dan komt het mij thans daarop 
vooral aan. 

Omdat nu de republiek met de middelen van terreur en poging 
tot chaos tot overheersing wil komen, omdat haar nominale en haar 
feitelijke gezaghebbers van eergisteren langs de weg van overleg 
daarvan niet zijn af te brengen, maar, integendeel, die tijd van het 
overleg alleen hebben gebruikt om de terreur en de chaos op te 
voeren, acht ik de actie noodzakelijk. Met volle overtuiging, Mijn
heer de Voorzitter, plaatsen mijn politieke vrienden en ik ons dan 
ook achter de passus op blz. 6 van de Regeringsverklaring, waar 
wordt gezegd: 

„De Regering streeft geen ander politiek doel na dan de ver
wezenlijking van de beginselen, die waren neergelegd in de over
eenkomst met de Republiek en met andere deelstaten, tot welker 
verwezenlijking de Grondwet thans de mogelijkheid opent. Zij 
wil zo snel mogelijk een rechtstoestand doen ingaan, die een 
eigen Indonesische bewindvoering inleidt." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met genoegen gezien, dat in het 
inmiddels afgekondigde zogenaamde B.I.O.besluit is opgenomen een 
artikel 67, houdende, dat de Kroon zich voorbehoudt voorzieningen 
te treffen met betrekking tot gebieden, die op het tijdstip van in
werkingtreding van dit besluit worden gecontroleerd door de repu
bliek, en dat de inpassing van deze gebieden in het federaal bestel 
door de Kroon zal worden geregeld, na overleg met vertegenwoor
digers van de bevolking der gebieden, die tot samenwerking in het 
federaal bestel bereid zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Met de Regering hopen wij, dat spoedig 
— zoals de Regering het op blz. 7 uitdrukt — de werkelijk con
structieve krachten in de Republiek haar medewerking aan de op
bouw van een vrij Indonesië op federatieve grondslag zullen willen 
verlenen en dat de uitschakeling van de overheersing dergenen, die 
tot nog toe elke oplossing verhinderd hebben, aan die opbouw ten 
goede moge komen. 

Deze passage uit de Regeringsverklaring met instemming citerend, 
plaats ik hierbij nog een enkele kanttekening. De waarde \ m Je 
Verenigde Staten van Indonesië wordt, naar mijn gevoelen, elemcn
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tair mede bepaald door de vrijheid van hun grondslag. Elk element 
van dwang, ook elke schijn van dwang, moet aan hen, naar mijn 
vaste overtuiging, vreemd zijn en vreemd blijven. Dat schijnt mij 
een eerste eis voor hun duurzaam functionneren. Welke nieuwe ge
zagsdragers in de republikeinse gebieden straks uit het Indonesische 
volk naar voren zullen komen, van hen moet niet kunnen worden 
gezegd, dat zij onder dwang hebben gehandeld of onder dwang hun 
inzicht hebben gevormd. Wie zich met zijn gehele persoon heeft 
verzet tegen inschikking in de federale gedachte, mag die federale 
gedachte zelf nu niet in gevaar brengen door een bekering op of na 
het gerucht van wapenen en door het meedoen in het eerste gelid 
als convertiet. 

De zuiverheid van de federale opbouw eist, dat daaraan uitsluitend 
medewerken die. in het Indonesische volk wortelende, gezagsdra
ders, van wie objectief vaststaat, dat zij de grondslagen van het 
beginselprogram van Linggadjati innerlijk erkennen en aanvaarden 
als de juiste grondslagen, en dat zij daarom, en daarom alléén, 
naast de andere deelstaten willen medewerken. 

Mijnheer de Voorzitter! In de Regeringsverklaring lees ik op 
blz. 7: 

„Het Nederlandse volk kan intussen niet verwachten, dat de 
noodzakelijkheid van de stap, waartoe na lange overweging en 
veel innerlijke strijd bij velen van ons is overgegaan, internatio
naal dadelijk algemeen zal worden begrepen, hoewel de Rege
ring de overtuiging heeft, dat haar constructieve pogingen 
van de laatste maanden om tot overeenstemming te komen betere 
waardering zullen doen ontstaan." 

Mijnheer de Voorzitter! Deze passage geeft mij aanleiding tot 
twee opmerkingen. 

Wanneer wij, mijn politieke vrienden en ik, onze instemming be
tuigen met de beslissing van de Regering, dan doen wij dit in het 
volle bewustzijn, dat niet is te verwachten, dat de noodzakelijkheid 
van de stap, waartoe thans, na lange overweging, is besloten, inter
nationaal dadelijk zal worden begrepen. Dat hebben wij in onze be
slissing verdisconteerd en het schijnt ons goed, dat de Regering het 
Nederlandse volk daarop zeer uitdrukkelijk wijst. 

Mijn tweede opmerking is deze. Met de Regering kunnen wij 
delen de overtuiging, dat haar constructieve pogingen van de laatste 
maanden om tot overeenstemming te komen internationaal betere 
waardering zullen doen ontstaan: kunnen wij delen die overtui
ging, wanneer wij er van mogen uitgaan, dat dat waarderings
oordeel zal worden gevormd aan de hand van redelijke overwegingen. 

Tot besluit van deze beknopte opmerkingen wil ik niet nalaten. 
uiting er aan te geven, dat mijn politieke vrienden en ik, gelijk de 
Regering, ons rekenschap geven van wat wij opnieuw vragen van 
onze jonge mannen, die in Indonesië verblijven, en dat wij met de 
Regering huldigen, zoals zij het heeft geformuleerd, „het inzicht, 
het beleid en de stoutmoedigheid, waarmede leiding en troepen hun 
taak vervullen". 

Dat deze actie militair slaagt, is voor niemand in de wereld een 
verrassing. Een verrassing zal wel, ik geloof zelfs voor zeer velen, 
wezen het tempo. Maar een grotere en een veel belangrijker verras
sing zal de wereld beleven aan het niet militaire optreden van onze 
jongens. Generaal Spoor heeft in zijn dagorder gezegd, dat zij komen 
niet als krijgslieden, maar als brengers van veiligheid, vrijheid en 
recht. Ik ben diep er van overtuigd, dat deze hoogste taak door hen 
zal worden vervuld metterdaad, door hun houding, door hun ge
drag. Zeker, er is een leger uitgetrokken, maar er is een leger uitge
trokken van Nederlands karakter. En ik geloof te mogen zeggen: 
het Nederlandse karakter, zuiver in onze jeugd belichaamd, zal, on
gunstige omstandigheden ten spijt, vriendschap weten te verspreiden 
en daardoor ook vriendschap weten te winnen. Dat is het mooiste, 
waartoe thans deze jeugd geroepen wordt. 

God geve hun het klare bewustzijn van het grootse van deze 
taak en Hij schenke hun de moed en de zelfbeheersing om ten volle 
er naar te handelen. 

Indonesië en Nederland zullen dan er wel bij varen! 

De heer De Groot: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb mij, toen ik 
het woord gevraagd heb in deze vergadering, afgevraagd, wat de 
houding moet zijn van een vertegenwoordiger van het Nederlandse 
werkende volk in een zitting als deze van de Tweede Kamer, waar van 
te voren achter de rug van het volk om de afspraken reeds zijn ge
maakt, waar tijdens deze zitting politiebewaking in de gangen aan
wezig is. 

De Voorzitter: Ik verbied u zo voort te gaan. omdat het kritiek 
is op maatregelen, die alleen de Voorzitter neemt. 

(De Groot) 
De heer Wagenaar: Dat had u vanmiddag tegen de politie op de 

tribune moeten zeggen. 

De Voorzitter: Ik roep de heer Wagenaar tot de orde. Ik heb 
hem nu voor de eerste keer gewaarschuwd. De tweede keer neem 
ik andere maatregelen. 

De heer De Groot: Is het mij veroorloofd kritiek op het beleid 
van de Voorzitter te oefenen'? Wij zijn nog niet in Griekenland. 
U bent met uw gedachten een beetje te ver gegaan. Mijnheer de 
Voorzitter. 

Het is overigens nergens voor nodig, dat er politiebewaking in 
de gangen van dit gebouw is. Dit alles wijst op de zenuwachtigheid, 
die heerst bij degenen, die zulke maatregelen hebben genomen. 

Wat ons betreft: wij blijven er ijskoud onder, want wij hebben 
andere dingen meegemaakt en daarvoor niet ons koffertje gepakt. 

De besluiten van deze vergadering zijn reeds genomen; de feiten 
zijn voldongen. Zes uren nadat de troepen opgerukt zijn, heeft het 
Nederlandse volk daarvan mededeling gekregen. Daarom is de vraag, 
wat het optreden van een werkelijke vertegenwoordiger van het 
Nederlandse werkende volk hier moet zijn. Volgens mij alleen dit, 
dat de beschamende gevolgen van de Regeringspolitiek hier moeten 
worden aangeklaagd en het volk tot strijd daartegen moet worden 
opgeroepen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Regeringsverklaring, die hedenmiddag 
is voorgelezen, gelijkt in alle opzichten op alle vorige verklaringen: 
ze is even inhoudloos, even ondoorgrondelijk, heeft even formalis
tische kronkelingen en is even onwaarachtig als vorige verklaringen. 
Als altijd deelt de Regering ook nu geen concrete feiten mee en 
wanneer ik over deze Regeringsverklaring aan de hand van feiten 
zou willen spreken, ben ik genoodzaakt mij te behelpen met enkele, 
die in de pers zijn verschenen. Als ik mij daarbij bedien van „De 
Volkskrant", de krant van de geachte afgevaardigde de heer Romme, 
dan geloof ik, dat ik de daarin verschenen berichten wel als uit 
officiële bron afkomstig zal mogen beschouwen. Wat staat er van
ochtend in „De Volkskrant"? Ik lees het volgende: 

„Omtrent de ontwikkeling in de eerste uren van de strijd kan 
nog het volgende worden gemeld: Om 3 uur Zondagmorgen 
(Zaterdagavond 8 uur Nederlandse tijd) meldde radio Djokja
karta, dat een Nederlands vliegtuig de stad bombardeerde. Hier 
werd echter aan toegevoegd, dat nog geen Nederlandse para
chutetroepen boven de stad waren verschenen. Om 5 uur (Ned. 
tijd: middernacht) volgde het bericht, dat jagers en bommen
werpers een aanval op de stad ondernamen. De omroeper ver
geleek de aanval met die van lapan op Pearl Harbour en merkte 
op, dat beide aanvallen op Zondag werden ondernomen." 

Dit, Mijnheer de Voorzitter, stond vanochtend in „De Volkskrant". 
Als dit juist is, betekent het, dat deze nieuwe militaire actie in Indo
nesië begonnen is met een bombardement uit de lucht op een open 
stad, met een aanval uit de lucht op een open stad, op weerloze 
vrouwen en kinderen, op millioenen ingezetenen, zonder enige voor
afgaande waarschuwing. Dat gaat nog iets verder dan de Duitsers 
in 1940 in Rotterdam hebben gedaan; die hebben ten minste nog 
gewaarschuwd. 

Wanneer de heer Romme hier spreekt over het Nederlandse 
karakter van de troep, dan twijfel ik niet aan het Nederlandse 
karakter van de jongens zelf, want ik heb honderden en honderden 
brieven gelezen van deze jongens, die van afschuw vervuld zijn van 
de oorlog, waaraan zij geen schuld hebben, maar waartoe zij ge
dwongen werden. 

Een bombardement op een open stad, dat is in strijd met het 
Nederlandse karakter. 

Wanneer de heer Romme dit zonder protest voorbij laat gaan, 
moet ik constateren, dat zijn onderscheidingsvermogen tussen Neder
lands en Duits karakter zeer veel te wensen overlaat. 

Dat eerste optreden stempelt de gehele actie reeds als een actie 
in strijd met alle opvattingen van volkenrecht, menselijkheid en 
beschaving. De inhoud van deze actie, het doel daarvan, is daarmee 
ook in overeenstemming, want wie zal verklaringen over het recht, 
dat men op deze wijze aan de bevolking zou brengen, voor ernst 
kunnen nemen? Wie zal de verklaringen over vrijheid, die men de 
bevolking met bommenwerpers van uit de lucht op deze wijze 
brengt, ernstig kunnen nemen? Ik zou de Regering willen vragen: 
wat voor vrijheid is dat, die u nu geeft? Wilt u zo goed zijn, uw 
eigen ambtelijke rapporten over de gebeurtenissen in Zuid-Celebes 
te publiceren? Dan zal het Nederlandse volk weten welke vrijheid 
gij bedoelt. In het optreden van de Regering in Indonesië zal geen 
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enkele onbevooroordeelde toeschouwer iets anders dan het vuist
recht kunnen zien. 

De heer Van der Goes van Naters: Moeso! 

De heer De Groot: Moeso is een held. 

De Voorzitter: Wilt u spreken tot de Voorzitter en niet tot andere 
leden van de Kamer? 

De heer De Groot: Dan moeten de heren niet interrumperen en 
dan moeten de heren niet de onbeschaamde moed hebben een held 
als Moeso te belasteren. Ik ben verontwaardigd, nu dergelijke inter
rupties hier worden gehoord van deze zijde. 

De Voorzitter: Mag ik mijn geachte medeleden verzoeken deze 
spreker enigzins te ontzien? 

De heer De Groot: Met welke redenen motiveert de Regering 
nu haar optreden? Zij spreekt over bestandsschendingen. Over welk 
bestand heeft de Regering het? Is het misschien het Renville
dictaat, dat het Indonesische volk en de Indonesische republiek met 
de bajonet is opgelegd? Geen volk, dat naar vrijheid streeft, kan 
zulke akkoorden, zulke bestanden erkennen. Ik kan mij indenken, 
dat Indonesiërs zich individueel daarbij niet neerleggen, evenmin 
als wij het gedaan hebben, evenmin als de Nederlandse verzets
strijders het gedaan hebben tegenover de Duitse invallers en in 
knieval voor de Duitsers gezonken zijn. Bovendien: deze bestand
schendingen zijn eenzijdige beweringen van Regeringszijde; is daarop 
enige controle? Enige controle is daarop niet geweest. Zelfs de 
Commissie van Goede Diensten, die men toch niet van demo
cratische gevoelens verdenken kan, heefc ook bestandsschendingen 
geconstateerd van de zijde van de Nederlandse troepen in haar 
rapport aan de Verenigde Naties. En bovendien, de afkondiging van 
het Bewind Indonesië in Overgangstijd (B.I.O.) is toch één van de 
kapitaalste bestandsschendingen, die van de zijde van de Neder
landsche Regering plaats hadden. 

Er is in de Regeringsverklaring maar één heldere passage voor mij 
en dat is daar, waar de Regering-Drees zich zelf op één lijn stelt met 
de Griekse Regering-Tsaldaris. Het zal U toch wel bekend zijn, dat 
deze Regering-Tsaldaris in Griekenland door de openbare mening 
in de gehele wereld, en te recht, als een nazi-Regering wordt be
schouwd, als een Regering, die het wereldgeweten herhaaldelijk, en 
te recht, in opstand heeft gebracht. Nog onlangs werd bekend, dat 
een meisje van 15 jaar door deze Regering-Tsaldaris is terechtge
steld en dat de politieke commissie van de Verenigde Naties heelt 
moeten ingrijpen om paal en perk te stellen aan de wreedheden 
van deze Regering. 

De Voorzitter: Ik moet de geachte afgevaardigde verzoeken, de 
Regering van een bevriende natie buiten het debat te laten. Anders 
zou ik deze passage uit het stenogram moeten laten schrappen. 

De heer De Groot: Het spijt mij, dat deze Regering door de 
Nederlandse Regering zelf in het debat is gebracht. Maar deze pa
rallel, die in de Regeringsverklaring getrokken wordt, dat zich ver
gelijken met een buitenlandse Regering, die uitsluitend op geweld 
steunt, op buitenlandse steun en op wapens, die zij van het buitenland 
krijgt, is op zich zelf reeds een veroordeling van de Regeringspolitiek. 
Daarmede plaatst deze Regering zich buiten het Nederlandse volk. 
Daarvan moeten de Nederlandse arbeiders en de Nederlandse wer
kelijke democraten — niet democraten met de mond, maar met de 
daad — goede nota nemen en waken tegen de mogelijkheid, dat de 
Griekse politiek, die thans in Indonesië aan de dag wordt gelegd, 
ook in Nederland een ernstige bedreiging wordt. 

Ik ben nieuwsgierig hoe de afgevaardigden in deze Kamer op deze 
passage in de Regeringsverklaring zullen reageren. Want zij hebben 
zich toch immers in Juli bij de verkiezingen niet aan het volk ge
presenteerd met een program, waarin zij zeiden er naar te streven 
een soort Tsaldaris-Regering in Nederland te vormen? En ook niet 
met een program, waarin zij zeiden, dat het hun doel was een nieuwe 
militaire actie te ontketenen? Integendeel, zij hebben zich op de borst 
geslagen als „democraten", als vertegenwoordigers van een democra
tisch regime. En toen in de communistische pers het bericht werd 
gebracht, dat reeds binnenskamers tot de militaire actie van vandaag 
besloten was en dat zij maandenlang zorgvuldig werd voorbereid, 
gelogenstraft en ontkend. Zij hebben de communisten, als gewoonlijk, 

uitgescholden. Dat laatste is helemaal niet belangrijk, maar wat 
hierbij wel belangrijk is, is dat zij hierdoor te kennen hebben gegeven, 
niet er voor te vinden te zijn een nieuwe militaire actie te ontketenen. 
Daarom ben ik er nieuwsgierig naar, hoe de leden van de meerder
heid van deze Kamer — van de heer Gerbrandy zou ik mij kunnen 
denken, dat hij verheugd is — hun optreden thans zullen recht
vaardigen. Wanneer zij de Regering steunen, breken zij hun woord 
aan hun kiezers. Dat bewijst dan, dat zij hun mandaat op valse voor
spiegelingen hebben verkregen. Wie dat doet, mist elk recht in naam 
van het volk te spreken. Daarom ook kom ik er ten stelligste tegen 
op — juist omdat bij de laatste volksraadpleging, naar de programs 
en de verklaringen van de diverse meerderheidspartijen te oordelen, 
ten stelligste afgewezen werd de mogelijkheid van en de wens tot een 
nieuwe militaire actie —, wanneer men thans zou willen beweren, 
dat deze nieuwe militaire actie door de meerderheid van het volk 
wordt gesteund. 

Daarom ben ik ook van mening, dat alle leden van deze Kamer in 
de gelegenheid moeten worden gesteld om zich uit te spreken over 
de hoofdzaak: datgene, wat op het ogenblik ons gehele volk en de 
gehele wereld beroert. 

Ik heb daarom de eer de volgende motie van orde voor te stellen: 

„De Kamer, 
kennis genomen hebbende van de Regeringsverklaring van 
20 December 1948, 

dringt er bij de Regering op aan, de Nederlandse strijdkrachten 
in Indonesië opdracht te geven onverwijld het vuren te staken.". 

Mijnheer de Voorzitter! Het is niet alleen wenselijk, dat in deze 
Kamer hierover een uitspraak valt, maar nog meer is het wenselijk, 
dat dit in het volk gebeurt. Elke arbeider en arbeidersvrouw, elke 
ware democraat en elke ware Nederlander, die zich voor die naam 
niet wil schamen, staal op het ogenblik voor de keuze. Zwijgen en 
dulden betekent mede de verantwoordelijkheid op zich nemen voor 
deze fascistische oorlog. Voor de dood en het verderf, die daardoor 
in Indonesië worden gezaaid. Zwijgen en dulden betekent mede
werken aan de herleving van het fascisme, ook in Nederland, zoals 
duidelijk uit de geest van de Regeringsverklaring spreekt. Het is onze 
plicht als Nederlanders en als arbeiders onbuigzaam in verzet te 
komen tegen deze Regeringspolitiek. waarbij wij ons door niets laten 
terughouden onvermoeid deze politiek te bestrijden en deze Regering 
te bestrijden tot zij zal zijn gedwongen terug te treden. 

Ik wil in het bijzonder wijzen op de houding van een partij, die 
in deze Kamer ook haar vertegenwoordigers heeft en die zich wel 
zeer bijzonder tegenover haar kiezers aan woordbreuk heeft schuldig 
gemaakt. Dat is de Partij van de Arbeid. De houding, die door deze 
partij, haar leiding en de Minister-President, die tot die leiding be
hoort, wordt ingenomen, is in flagrante strijd met elk beginsel, elk 
programpunt en elk congresbesluit, waardoor zij tegenover de leden 
en de aanhangers van hun partij gebonden zijn. Ik ben nieuwsgierig, 
hoe de vertegenwoordigers van deze partij hun houding zullen pogen 
te rechtvaardigen. Het is duidelijk, dat wie ook maar een laatste 
restje socialistisch bewustzijn bezit, op het ogenblik met die partij 
moet breken. Wie niet alle onderscheidingsvermogen heeft verloren, 
moet zien, dat deze partij de weg opgaat, die na de eerste wereld
oorlog Mussolini in Italië is opgegaan, de weg van het fascisme, 
de weg van de koloniale oorlog en wereldoorlog. 

Wij laten ons daarbij niet van de wijs brengen door het optreden 
van zekere groepen in die partij van Trotzkistischc strekking, die op 
het ogenblik een platonisch protest laten horen, en die, nadat zij 
eerst vóór de uitzending van de troepen hebben gestemd, nadat zij 
eerst de Regering door dik en dun hebben gesteund en zij de Partij 
van de Arbeid door dik en dun steunen, op het ogenblik komen ver
tellen, dat, wat nu gebeurt, in strijd is met het internationale recht 
of, zoals sommige predikanten uit de Partij van de Arbeid, een tele
gram hebben gezonden aan de leden van deze Kamer, waarin zij 
zeggen, dat op het gewapend optreden in Indonesië Gods zegen niet 
kan rusten. Ik ben overtuigd, dat dit zo is. Dit optreden kan echter 
de verantwoordelijkheid van de Partij van de Arbeid niet ver
zwakken. Een dergelijk optreden is alleen bedoeld — en misschien 
krijgen wij dat in deze Kamer ook nog wel te horen — als vijgeblad 
om de naaktheid van de geweldpolitiek, die in Indonesië bedreven 
wordt, te bedekken. Men moet er thans niet omheendraaien. Men 
moet kleur bekennen. Men moet zich uitspreken vóór of tégen de 
Regering; alles wat daartussen ligt is mede verantwoordelijk en zal 
mede zich hebben te verantwoorden voor alles wat gebeurt. 

Iedere arbeider in het land moet thans weten, dat zijn arbeid niet 
bijdraagt tot herstel van het land, maar dat hij voor een koloniale 
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roofoorlog werkt, dat hij niet werkt voor de opbouw, maar voor de 
verwoesting en de vernietiging, dat hij niet werkt om de sporen van 
de tweede fascistische wereldoorlog in Nederland uit te wissen, maar 
dat hij werkt om dezelfde verwoestingen in andere landen te brengen 
als de fascisten in Nederland hebben gebracht. Iedere arbeidersvrouw 
moet weten, dat zij haar kinderen elke week tekort moet doen om de 
middelen te verschaffen tot het doden van andere kinderen in Indo
nesië. Het is verheugend, dat dit besef zeer ver in het volk is door
gedrongen, en ik ben er van overtuigd, dat het groeien zal. Wie meent 
hier Tsaldaris na te kunnen bootsen, die vergist zich. Hij kent het 
Nederlandse volk niet en zal spoedig moeten ondervinden, dat de 
Nederlandse arbeidersklasse die weg niet zal opgaan. Zij is in staat 
spoedig aan een dergelijk beleid een einde te maken, wanneer zij zich 
aaneensluit en wanneer zij de krachten, die zij bezit, op de juiste wijze 
gebruikt om datgene, waarvoor wij vijf jaren gevochten nebben, en 
dat niet in overeenstemming met datgene, wat thans gebeurt, is, te 
verwerkelijken, nl. een democratische Regering in Nederland. De 
Regering heeft thans daden gesteld, die niet meer ongedaan zijn te 
maken. Er is geen andere weg voor wie het met die daden niet c^ns 
is, dan harde en volhardende strijd om deze Regering ten val te 
brengen. 

Haar optreden in Indonesië, hoe zij het ook poogt te motiveren, 
zal die val meer verhaasten dan zij zelf beseft. Want de Regering is in 
Indonesië in het strijdperk getreden en zij waagt het land en onze 
jongens er aan, tegen krachten, die vele malen sterker zijn dan zij. 
Wij hebben twee wereldoorlogen medegemaakt. Wij weten, wat weer
machtsberichten waard zijn. Niemand wordt geïmponeerd door de 
wonderbaarlijke verovering van Djokjakarta, die heden is gemeld, 
waarbij het schijnt, dat de operatie, die in Nijmegen tegen de Duitsers 
destijds mislukt is, thans veel succes heeft opgeleverd in Midden
Java. Door weermachtsberichten mag men zich niet laten imponeren. 
Zij kunnen ook het feit niet verbergen, dat datgene, wat in Indonesië 
gedaan wordt, een wanhoopsdaad is, dat het een va-banque-spel is 
van een speler, die zelf beseft, dat hij het spel in feite verloren heeft. 

Men kan door de verovering van Djokjakarta en andere steden op 
Java en Sumatra liet stelsel niet redden. 

Het imperialisme in Azië en ook in Oost-Azië is reeds bezig ineen te 
storten. Generaal Spoor zal het niet meer kunnen redden, want gene
raal Tsjang Kai Sjek heeft het reeds verloren. De voornaamste pijler, 
waarop het imperialistische stelsel in Azië rustte, China, is reeds 
gebroken. Men kan wel pogen er honderdduizend Nederlandse jon
gens tegenover te stellen, het zal alleen op nadeel voor die jongens 
en voor hen, die hen gestuurd hebben, uitlopen. Wie meent met een 
actie als deze het Nederlandse imperialisme in Indonesië te redden, 
zal ondervinden, dat het tegendeel het geval zal zijn en dat Indonesië 
het graf zal worden van hel Nederlandse imperialisme. Ik mag hier 
wel „De Volkskrant"' citeren, waarin wordt gezegd, dat 

„de verwachting is uitgesproken, dat de opmars een snel ver
loop zal hebben, want de Nederlanders beschikken over een 
goed uitgerust leger van naar schatting 150 000 man, terwijl de 
republikeinen alleen schamel uitgeruste infanteristen hebben." 

Daaruit blijkt, welk een edel bedrijf deze krijgsvoering ginds is. 
„De Volkskrant" vervolgt: 

„Wel voorspelt men een lange, bloedige guerilla in de bergen." 

Inderdaad, dat is het, wat ons voor de boeg staat: een lange, 
bloedige guerilla in de bergen. Ik mag er misschien aan herinneren, 
dat. wanneer in Azië op het ogenblik en ook elders aan de machten 
van het verleden slag op slag wordt toegediend, dit overal en altijd 
is begonnen met een guerilla in de bergen, die daarna echter in de 
vlakte komt afgedaald. 

Het is moeilijk, Mijnheer de Voorzitter, hierover te spreken, want 
wij treuren mee en voelen mee de smart over hen, die in deze dagen 
van hun leven worden beroofd, of zij militair zijn of burger, Neder
landers of Indonesiërs, of het vrouwen, mannen of kinderen zijn. 
Wij voelen de pijn van hen, die in angst zitten onder de luchtbom
bardementen, dezelfde pijn. die wij zelf hebben gevoeld, jaren lang. 
die alles moeten doormaken, wat wij zelf hebben doorgemaakt. Wij 
voelen diepe deernis en hebben medegevoel en achten het onze 
plicht, die uit te spreken tot de moeders en echtgenoten, die thans 
staan te midden van het ontketende geweld, tot hen, die thans dag 
en nacht in doodsangst aan hun kinderen en mannen denken. 

Wat ons betreft, de communisten in deze Kamer en daarbuiten, 
wij kunnen daaraan zonder gewetenswroeging denken, omdat wij de 
enigen in dit land zijn, wier geweten zuiver is. Omdat wij de enigen 
zijn geweest, ook in deze Kamer, die in 1945 al bij de Grondwets
wijziging, toen artikel 192 werd gewijzigd, waarbij de dienstplichtigen 

(De Groot e. a.) 
dwang werd opgelegd om naar overzee te trekken, met onze be
perkte krachten alles hebben gedaan, wat in ons vermogen lag, om 
de ramp te verhinderen, die wij hieruit zagen voortkomen en die nog 
lang niet ten einde is. Wij beloven diegenen, die in ons hun ver
trouwen hebben gesteld, en al diegenen, die thans gebukt gaan onder 
een leed, dat, naar wij dachten, reeds achter ons volk lag, dat wij 
onvermoeid verder zullen strijden tot alle Nederlandse gezinnen hun 
zonen en vaders weer terug hebben en tot de vrijheid in Nederland 
en in Indonesië zal hebben gezegevierd. Wij beloven hun, wij zweren 
hun, dat zij er van overtuigd kunnen zijn, dat de slachtoffers van 
deze fascistische oorlog in de koloniën gewroken zullen worden, 
zoals de slachtoffers van andere fascistische oorlogen werden ge
wroken, en dat zij, die de verantwoordelijkheid voor deze daad dra
gen, hun straf niet zullen ontlopen. 

(In de voorgaande zin is een door de Voorzitter ontoelaatbaar ge
oordeeld gedeeite teruggenomen.) 

De Voorzitter: Door de heren De Groot, Wagenaar, Stokvis, 
Haken, Hoogcarspel, Hermans, Borst en Gortzak wordt de volgende 
motie van orde voorgesteld: 

„De Kamer, 
kennis genomen hebbende van de Regeringsverklaring van 

20 December 194S, 
dringt er bij de Regering op aan, de Nederlandse strijd

krachten in Indonesië opdracht te geven onverwijld het vuren 
te staken." 

Voorgesteld door acht leden, kan deze motie van orde een onder
werp van beraadslaging uitmaken. 

De Voorzitter: Ik stel voor, deze motie van orde te behandelen 
bij deze beraadslaging. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Van der Goes van Naters: Mijnheer de Voorzitter! In de 
afschuwelijke realiteit van dit ogenblik wil ik beginnen met mijn ver
bondenheid uit te spreken met de constructieve elementen in de 
republiek en — dit moet ik er aan toevoegen — wil ik mij uitdrukke
lijk distanciëren van hen, die buiten deze Kamer en in deze Kamer 
allang gejaagd hebben naar een gewelddadige oplossing van dit con
flict. Ik zeg tegen hen — om de woorden te citeren, die prof. Romme 
legen de communisten heeft gebruikt —: nulla communio. Het is 
vandaag twee jaar geleden, dat in deze Kamer het akkoord van Ling
gadjati is aangenomen. In deze jaren is het nu driemaal gebeurd, dat 
v/ij tot overeenstemming met de Republiek Indonesia zijn gekomen 
en tot driemaal toe is die overeenstemming teruggenomen. Dit heeft 
geleid tot een vertrouwenscrisis, hier in Nederland, in Indonesië, in 
het federalistische gebied en, naar de feiten wel hebben uitgemaakt, 
ook in de republiek, zodat inderdaad op die weg niet kon worden 
voortgegaan, op deze droevige weg van deze onderhandelingen, 
waarbij vele fouten zijn gemaakt, naar mijn vaste overtuiging ook 
aan Nederlandse zijde. Ik zal ze niet meer releveren, maar ik wil wel 
iets zeggen over de aanleiding tot het actuele geschil. Die aanleiding 
zit in een duidelijke dissensus op enkele punten. In de eerste plaats 
dan het punt van het inzetten van de Nederlandse troepen, waar ook 
in Indonesië, waar een toestand van onveiligheid bestaat. Het is be
kend, dat deze term „toestand van onveiligheid" niet in onze wet
geving voorkomt, maar dat hij door de heer Hatta zo is omschreven 
in zijn aide-mémoirc. Ik accepteer die schets. Ik vind het een duidelijk 
kenmerk en was men maar gebleven bij de consequenties van die 
schets, immers, de aidc-mémoire van de heer Hatta heeft ten aanzien 
van het inzetten van Nederlandse troepen in die omstandigheden, en 
ook in noodgevallen, gezegd: jal Daarnaast heeft de republiek, maar 
het is moeilijk te bepalen wie die republiek verder als geheel is, ge
zegd: neen!, terwijl, voor zover ik meen te weten, de Mogendheden, 
die wij als vrienden beschouwen in de wereld, er „ja" op zeiden. Wij 
weten, dat de republiek over dat inzetten van de Nederlandse troepen, 
daar «aar orde en rust waren verstoord, later met een amendement is 
gekomen, nl. dat dit alleen zou gebeuren met de toestemming van de 
federale Interimregering. Toen was practische politiek niet meer 
mogelijk. Op hel ogenblik is er nog geen federale Interimregering, 
maar als een dergelijke federale Interimregering er wel is, is het denk
baar, dat zulk een nieuwe regering, zonder ervaring, plotseling voor 
een toestand komende, die zij op korte termijn moet oplossen, de 
zaak niet meer zou kunnen verwerken. Het is denkbaar, zeg ik, dat die 
federale Interimregering de toestand niet meer zou kunnen verwerken 
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en genoodzaakt zou zijn ontslag te nemen, omdat in dat geval Neder
landers en Indonesiërs tegen Indonesiërs zouden moeten vechten. Het 
is denkbaar, dat die Interimregering dat niet zou kunnen dragen en 
ontslag zou nemen. Dan is die consensus met de federale Interim
regering niet mogelijk. En dan juist is er zo'n kritieke periode, waarin 
het gebruik van troepen noodzakelijk zou kunnen zijn. Dit zou dan 
niet te verwerken en ook niet te verwerkelijken zijn. Het is ons bekend. 
dat de leiders van de federalisten daarvoor zijn teruggedeinsd en daar
om was het stellen van dit amendement door de republiek niet reëel. 

Het tweede punt, nauw samenhangende met het eerste, is de eis, 
naar mijn mening te recht, door de Nederlandse Regering gesteld 
— een eis, die ook door het buitenland als volkomen redelijk is ge
accepteerd — van het unified command. De Republiek kon zich 
daarmede niet verenigen. De door haar voorgestane gemeenschappe
lijke generale staf zou in werkelijkheid niet meer zijn dan een advi
serend college, dat zou behouden twee leiders, twee bevelen, één over 
het federale en één over het Nederlandse leger, waarbij vaststaat, 
dat het federale leger praktisch geduren'de een reeks van jaren alleen 
zou bestaan uit de T.N.I. Ook dat was niet te verwerkelijken. 

In de derde plaats (ik zeg nog eens: deze punten hangen nauw 
samen) had men het vraagstuk van de erkenning van de Neder
landse souvereinitcit in overgangstijd. Wij weten, dat in de aide
mémoire van Hatta de erkenning van die souvereiniteit zonder meer 
is gedaan, evenals dit indertijd is gedaan bij het akkoord van Ling
gadjati en de Renville-overeenkomst. Wij weten, dat ten slotte de 
republiek heeft voorgesteld die integrale erkenning te niet te doen 
door een protocol, door een gentleman's-agreement, iets, dat een 
bestuurloosheid zou scheppen, waarmede niemand gebaat zou zijn 
geweest. 

Het vierde punt. dat in deze reeks van gebeurtenissen, die tot het 
drama hebben geleid, belangrijk is, is Kalioerang. Waarom ging het 
in Kalioerang'? Gepubliceerd is — en ik ben verheugd, dat het is ge 
beurd — de zienswijze van de republiek op deze onderhandelingen, 
waarbij ik direct aanneem, dat die zienswijze zelf voor 100 pet. te 
goeder trouw is. In het republikeins rapport staat: 

„De Nederlandse delegatie bleek veel meer bezorgd te zijn 
over het nakomen van het bestand dan over de noodzaak om 
een spoedige oplossing te vinden voor de politieke geschilpunten." 

Ik geloof inderdaad, dat er ten zeerste bezorgdheid bestond bij de 
Nederlandse Regering over de nakoming van het bestand. 

Verder staat er: 

„Dat was in overeenstemming met de Nederlandse opvatting, 
dat een betere atmosfeer essentieel is voor de hervatting dei
onderhandelingen, maar het was geheel in strijd met de opvat
ting van de Republikeinse Regering, dat uitstel in het bereiken 
van een politieke oplossing rechtstreeks tot gevolg heeft een toe
neming van onrust en wanorde in de door Nederland gecontro 
leerde gebieden." 

Deze standpunten, Mijnheer de Voorzitter, zijn daarin goed weer
gegeven: daartegen heb ik geen bezwaar. Wat hier echter het beden
kelijke, het hoogst ernstige, is, is. dat niet in ogenschouw wordt ge 
nomen, dat die toeneming van onrust en wanorde in door Nederland 
gecontroleerd gebied niet het gevolg is geweest van een onzekerheid 
omtrent de politieke onderhandelingen, maar het rechtstreeks gevolg. 
en het gewilde gevolg, van het optreden van een groep in de repu
bliek zelf. 

De Minister-President heeft daarvan voorbeelden genoemd. Hii 
kan deze natuurlijk waar maken: ik neem aan, dat de onderliggendo 
feiten ook bekend worden gemaakt en ik wil daarop ook aandringen. 

Op een ander punt zegt de Nota van de republiek: 
„Van politiek standpunt beschouwd, zou het voor de repu

blikeinse regering uitermate moeilijk zijn geweest, nog verder 
unilaterale — d.w.z. eenzijdige — pogingen te doen om de 
Nederlanders behulpzaam te zijn bij de handhaving van orde 
en veiligheid in het door hen gecontroleerde gebied." 

Mijnheer de Voorzitter! Ook dit is het tegendeel van rechtstreeks 
erkennen, dat men, menende zijn idealen te dienen — ik wil dit laten 
gelden, waarvoor het bij hen moet gelden —, deze onrust en onveilig
heid in het door ons gecontroleerde gebied met een politiek doel zeer 
bewust zelf heeft gewild en bevorderd. 

Daarom was het dus niet mogelijk met de republiek tot overeen
stemming te komen. 

Ik geloof echter niet. dat dit terug mag slaan op de persoon van de 
heer Hr.tta en op zijn groep. Het is de Kamer bekend, dat ik, met 
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vier van onze medeleden, het voorrecht heb gehad, in Batavia direct 
contact te onderhouden met de Regeringsdelegatie. Daaruit is mii 
gebleken, cjrjt het oordeel van onze onderhandelaars over Hatta ais 
onderhandelaar uitgesproken gunstig was. Ik zie geen enkele reden 
om dat oordeel nu te veranderen — ik kom hier straks nog op 
terug, want ik acht dit een kwestie van groot gewicht — en daarom 
betreur ik — het spijt mij, dat ik het moet zeggen —, als schadelijk 
voor "s lands belang, het artikel, dat prof. Romme vandaag in „De 
Volkskrant" heeft geschreven. Ik wil het slot van dat artikel hier 
citeren. De schrijver zegt daarin, uitgaande van verschillende moge
lijkheden van motieven van Hatta: 

„En als hij dat alles dan deed met de beste bedoelingen, met 
de beste bedoelingen ook Tan Malakka en de zijnen in het zadel 
zette" — ik heb er nooit van gehoord, dat hij Tan Malakka 
„met de beste bedoelingen" in het zadel zette —, „dan geldt van 
deze man. wat voor de staatsman het meest vernietigende is: dat 
hij erger heeft gedaan dan een misdaad, dat hij fout heeft ge
handeld. Dan verdient hij, dat het Indonesische volk en dat de 
wereld het enige doen wat in zo'n geval overblijft: zich van hem 
afkeren en hem als staatsman verachten." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dit geschrijf nu — op dit ogen
blik — strijdig met 's lands belang en ik vind het een fout, al zal ik 
mij geenszins daarom van de geachte afgevaardigde de heer Romme 
met verachting afkeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal ook per se niet de bedoeling var,. 
de heer Romme zijn geweest — daarvan ben ik overtuigd —, maar 
het is toch een niet prettige coïncidentie, dat vandaag in onze handen 
is geduwd een communistisch pamflet, waarin wordt gesproken van 
het verraad van enkele omgekochte sujetten van het soort van Hatta. 
Het kan nooit de bedoeling van de heer Romme zijn, dergelijke ar
gumenten te ondersteunen, maar dan moet men dat ook niet, in strijd 
met zijn bedoeling, schrijven. 

Ik vind dit roekeloos. Ik betreur het, dat knappe. Staatslieden met 
verantwoordelijkheid als schrijvers niet voldoende verantwoordelijk
heid blijken te voelen. Drie jaar geleden hebben wij geen plezier 
beleefd van een artikel van dezelfde schrijver, getiteld: „Week der 
schande". Ik geloof, dat wij ook van dit artikel geen plezier zullen 
beleven. Wat is het geval? Wie kan mij antwoord geven, de geachte 
afgevaardigde de heer Romme of een van de geachte leden van 
de Kamer of de Regering, op deze vraag: Waarom is Hatta thans nog 
in Djocja en heeft hij zich laten interneren? Waarom heeft hij zich 
niet gevoegd bij de T.N.I.? Deze dingen kunnen wij nu nog niet 
beoordelen. Dit moeten wij rustig afwachten. Ik geloof, dat het 
/eer onverstandig is, deze figuur als constructieve, opbouwende 
iiguur voorbarig te disqualificeren. 

Ik kom thans tot de vraag hoe wij de situatie veertien dagen 
geleden, dus toen de zaak acuut werd, hebben gevonden. Wij hebben 
haar gevonden als een noodsituatie. Ik wil die nood niet nader 
beschrijven na de indrukwekkende omschrijving, die de Regering 
daarvan heeft gegeven m haar verklaring van vandaag. Ik verwijs 
daarnaar uitdrukkelijk. Mede op grond van die noodsituatie en op 
grond van de impasse en van de daaruit wel logisch voortvloeiende 
daden kom ik tot de vraag: Wat nu? Ik ben mij er dan van bewust, 
dat alle middelen, die zijn voorgesteld om het conflict te voorkomen, 
maar ook om het conflict uit te vechten en om onze politiek verder 
te voeren, hun bezwaren hebben. Maar ik geloof niet, dat het goed 
is, al onze kritiek voor ons te houden. Ik geloof, dat het beter is, 
leze vragenderwijs te uiten. Ik acht de laatste brief, die via de heer 

''ochran is geschreven aan de republiek, in zijn terminologie niet 
"elukkig. Ik acht die terminologie, voor zover ciie brief bekend is 
gemaakt in de pers — misschien is deze niet goed bekendgemaakt 
en misschien is het mogelijk, dat de tekst ons nog wordt verstrekt —, 
veel te stroef. Ik geloof, dat men het mensen, die het moeilijk 
hebben, door de toon van een brief, als de inhoud reeds mo 
is, niet nog moeilijker moet maken. Dat is in casu gebeurd. Ook 
ben ik van mening, uat de termijn buitengewoon kort is geweest. 

De Regering zegt zelf in haar verklaring van vandaag: 

„De daarvoor gestelde termijn is door een samenloop van 
omstandigheden korter geweest dan de Regering gewenst had." 

Ja, Mijnheer de Voorzitter, dat is gelaten gezegd, maar mogen 
wij ook weten — hel is van onberekenbaar belang wat hier is ge
beurd; iedere letter en iedere minuut is van belang geweest - wat 
die samenloop van omstandigheden precies is geweest? 

Daarop zou ik graag antwoord van de i' .gering willen hebben 
om de zaak beter te kunnen beoordelen. Het was een korte termijn, 
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maar het was een termijn, en die brieï heeft de heer Hatta bereikt: 
er is dus contact mogelijk geweest. Van die mogelijkheid is geen 
gebruik gemaakt; om verlenging van die termijn is niet gevraagd, 
voor zover ik weet. Hierna dan heeft de Regering krachtens ar
tikel 10 van de Renville-overeenkomst, die allereerst bestandsbe
palingen inhield, die overeenkomst opgezegd. 

Als ik het goed heb uitgerekend, was dit volkomen en règle, 
kon dat nl. van veertien dagen tot veertien dagen en moest dit dus 
gebeuren aan het einde van de 18de van deze maand. Ik meen. dat 
die termijn precies in acht genomen is. Wij kunnen het moeilijk 
uitrekenen, ook door het verschil in tijd tussen hier en Indonesië. 
Ik wilde graag bevestigd hebben of het juist is, dat het had kunnen 
gebeuren 4 en 18 December en dat inderdaad met het oog op die 
datum de beëindiging is gekozen. 

Wij kunnen verwachten, door de mededelingen, die ons bereikt 
hebben, dat Woensdag a.s. de Veiligheidsraad zich zal bezighouden 
met deze kwestie, dat dus dan deze zaak in de internationale opinie 
weer opnieuw belangstelling zal ondervinden. Ik zou willen vragen 
of met het oog daarop nu, ik mag wel zeggen eindelijk, eens vol
doende maatregelen zijn genomen met het oog op de publiciteit. 
Is er nu een witboek van de kant van de Nederlandse Regering, 
waarin de feiten, waarop in de Regeringsverklaring wordt gezin
speeld, nu eens precies zijn gesteld, zo mogelijk met letterlijke 
tekst, desnoods facsimiles van onderschepte verklaringen van infil
tratie, waarin dan de leiding van de republiek de hand had? Ik 
zou het interessant vinden, maar meen, dat wij het allen interessant 
vinden, en ik geloof, dat het zeker voor de buitenwereld, die het 
niet zo direct gevolgd heeft, van buitengemene interesse is. 

Is het juist, dat van die bestandsschendingen door de militaire 
observers van de Commissie van Goede Diensten wel wat meer is 
gemerkt dan blijkt uit de interim-rapporten van de Commissie van 
Goede Diensten zelf? 

En als dit juist is, waarom is er dan minder van gerelateerd dan 
er van bemerkt is? Ik wilde graag hebben, dat de Regering dit 
ook zou willen verklaren, als dit feit juist is. En als het juist is, acht 
de Regering zich dan niet gerechtigd, harerzijds wat zij heeft be
merkt van de constatering van die observers eens te gaan publi
ceren? 

Er is — het is niet alleen begrijpelijk, maar ik heb het ook 
geboden geacht — vóór het conflict door velen in den lande op de 
meest ernstige wijze bezien en overdacht hoe men tot een oplossing 
zou kunnen komen, afgezien van een gewapend conflict. Daarom 
vind ik het ook zo begrijpelijk, dat men daarbij heeft gedacht aan 
het middel — dat immers een rechtsmiddel is — van arbitrage. 
Ik moet het alweer betreuren, dat de heer Romme in zijn geci
teerd artikel hen, die dus ernstig hebben bezien of er een moge
lijkheid van arbitrage in het conflict was, kwalificeert als slappe
lingen. Ik weet niet of deze gezwollen taal a la Jan de Witt op 
het ogenblik de meest passende is. 

Arbitrage is technisch niet mogelijk, omdat arbitrage er is om 
rechtsgeschillen tussen partijen te beslissen. Ik zou bijna zeggen: 
waren er maar rechtsgeschillen. Maar er zijn géén rechtsgeschillen. 
Er zijn alleen machtspolitieke en beleidsgeschillen tussen ons en 
de republiek. 

Het is in confesso — iedere arbiter zou er kinderwerk mee 
hebben —, dat wij bezitten de souvereiniteit over geheel Indonesië; 
dat heeft de republiek formeel niet ontkend. Men wil er praktisch 
op terugkomen; dat is al moeilijk genoeg. Maar de vraag hoe ver 
men praktisch er op moet terugkomen en praktisch een deel — 
v/aartoe wij bereid zijn geweest — bij de uitoefening kan worden 
gecedeerd aan anderen, is een zuiver politieke beleidsvraag. Die 
vraag leent zich niet tot wat dan in het algemeen maar ruwweg als 
arbitrage wordt aangeduid. 

Deze vraag zou zich kunnen lenen tot mediatie, tot bemiddeling 
van enkele hoogstaande personen en ik zou willen zeggen, dat van 
die bemiddeling, voor zover de mogelijkheden er voor aanwezig 
waren, de Regering, voor zover mij bekend, ook zeker gebruik heeft 
willen maken en ten dele er gebruik van gemaakt heeft. Ik neem aan. 
dat de Regering ook in de toekomst, wanneer dat werkelijk kan 
leiden tot een bevredigende, ik zeg niet alleen tot een vredelievende, 
maar ook tot een bevredigende oplossing van het conflict, daarvan 
gebruik zal willen maken. Ik zou dit gaarne nog eens bevestigd wil
len zien door de Minister. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan nu tot het punt, wat op het 
ogenblik onze plicht is, en ik wil dan nu eindelijk met instemming 
aanhalen een zin uit dat artikel van de heer Romme. waartegen ik 
dan verder zoveel bezwaar heb gehad, de zin, waarin hij zegt, dat 

wij nu onvermijdelijk afbraak plegen, wat in de toekomst weer moet 
worden hersteld. 

Het was ontzaglijk moeilijk een constructieve oplossing te geven 
zoiang de situatie was, zoals ze was, en zolang de T.N.I. was, die ze 
was. De bekende brochure van Soetan Sjahrir „Onze Strijd" eindigt 
met enige zeer profetische woorden. In die brochure, geschreven in 
de jonge tijd van de nieuwe Republiek Indonesia, waarin hij dus 
hoopvol de dingen te gemoel ziet, zegt hij op het allerlaatst, spre
kende over het leger en de Staat (maar wij hebben het hier vooral 
over het leger): 

„Nu wij in onze strijd de Indonesische Staat als strijdmiddel 
hebben, zijn wij verplicht om ook een verdedigingsmiddel voor 
die Staat te scheppen, met andere woorden het leger. Dat mag 
echter niet betekenen, dat wij knechten worden van die Staat 
of" van dat leger, alias fascisten en militairisten. 

De grenzen tussen dit probleem en de geest van onze demo
cratische revolutie moeten zeer scherp worden getrokken " 
(Het is allermerkwaardigst, dat hij dat toen zo zeide) „ opdat 
wij niet deze geest en onze revolutie ten dode doemen, omdat 
wij in militairisme en fascisme beklemd zijn geraakt." 

Zolang dus dit probleem zo lag, was een oplossing vrijwel on
mogelijk, maar deze oplossing zal nu kunnen komen en dan zijn wij 
ook verplicht om haar niet af te wachten, maar haar actief te be
vorderen. 

Deze oplossing kan natuurlijk nooit gaan in de richting, zoals de 
heer De Groot heeft voorgesteld. Ik vind het zeer komisch, Mijnheer 
de Voorzitter, om de heer De Groot en zijn medestanders te horen 
spreken over de vrijheid van een volk. De heer De Groot heeft zich 
zelfs versproken door het te hebben over het vuistrecht en mijn inter
ruptie „Moeso" is hem blijkbaar niet erg goed bevallen. Het is nl, 
een feit, dat, wie er dan al niet naar Djocja mocht, Moeso, van 
Russische nationaliteit, we! naar Djocja mocht. 

De heer Gortzak: Hij is een Indonesiër in hart en nieren, méér 
dan D Nederlander bent! 

De heer Van der Goes van Naters: Iemand, die langer dan twintig 
jaar getraind is in een vreemd land — en wij weten met wat voor 
soort van training —, kan ik niet meer beschouwen als een getogen 
Indonesiër. 

Ik meen dan ook, Mijnheer de Voorzitter, dat de motie van de 
heer De Groot en de zijnen een zo weinig constructieve oplossing 
kan geven, dat ik er maar helemaal niet meer over praat. 

Wij zoeken wel naar een constructieve oplossing in deze zaak. Ik 
heb mij herinnerd de woorden, die door het toenmalig Kamerlid de 
heer Logemann hier zijn gesproken op 23 Juli 1947, na de politiële 
actie van die maand. De heer Logemann heeft toen geconstateerd, 
dat in het land twijfel heerste over de gerechtvaardigdheid van militair 
optreden, en hij vervolgt dan {Handelingen 1946—1947, blz. 2122): 

„Ik deel die twijfel niet, want ik heb de overtuiging, dat wij 
onderhandelden zolang als onderhandelen maar enig uitzicht 
scheen te bieden. Ik heb de overtuiging, dat in die onderhande
lingen onze eisen redelijk waren, maar dat deze uitspraak: onze 
eisen waren toch redelijk, toch onvoldoende weergeeft wat 
duidelijker en beter gezegd wordt met: onze voorstellen waren 
fair en constructief." 

Ik heb de vaste overtuiging, naar eer en geweten, dat dit ook nu 
het geval is geweest met de Nederlandse voorstellen. Maar men wete. 
dat wij voor de toekomst daar niet mee klaar zijn! Naar mijn over
tuiging is noodzakelijk een duidelijk, positief program. Ik heb ge
dachten in die richting vernomen in de Regeringsverklaring en ik zou 
die gaarne duidelijk willen omlijnen. In de Regeringsverklaring toch 
zegt de Regering,'dat vastgesteld werd. dat Nederland zich verbonden 
had mede te werken tot het scheppen van nieuwe staatkundige ver
houdingen, waarbij zouden worden gevormd vrije souvereine Staten 
van Indonesië in een hechte en duurzame Unie, gelijkwaardig ver
bonden met het Koninkrijk der Nederlanden. En dan zegt de Re
gering: 

„Geconstateerd mag worden, dat de Regering heeft gehandeld 
overeenkomstig hetgeen zij in uitzicht stelde, en dat zij de ge
vraagde medewerking der Staten-Generaal in ruime mate heeft 
verkregen. De Grondwetsherziening is tot stand gekomen en 
heeft de zekerheid gegeven, dat Nederland zal medewerken tot 
het scheppen van de souvereine Verenigde Staten van Indo
nesië. Overeenstemming met vertegenwoordigers der niet repu



793 

30ste VERGADERING — 20 DECEMBER 1948 

Beraadslaging Regeringsverklaring in zake Indonesië 

(Van der Goes van Naters) 

blikeinse gebieden over de instelling van een federale interim
Regering werd verkregen." 

Voorts staat daar — daaraan hecht ik ook waarde —: 

„De Regering heeft voorts door daden doen blijken hoe zij 
hechtte ook aan het verkrijgen van de medewerking der repu
bliek." 

De constructieve oplossing moet in die zelfde richting gaan. Ik 
geloof, dat de republiek ook nu niet mag worden uitgeschakeld als 
bakermat van het nationalistisch vrijheidsstreven in Indonesië, als 
zodanig door alle nationalisten, ook elders, erkend. Ik heb dan ook 
met genoegen gelezen in de Regeringsverklaring, dat de Regering 
zegt: 

„Zij is er zich van bewust hoeveel waardevolle krachten er 
aan de zijde der Republiek te vinden zijn, wier medewerking 
voor Indonesië dringend noodzakelijk is, en. hoe tragisch het 
mede daarom is, dat de vredelievende oplossing, die zij en wij 
nastreefden, niet is bereikt " 

Wij moeten aanknopen bij deze krachten. Ik zou bijzonder gaarne 
horen mettertijd of de heer Romme dit nu eigenlijk met mij eens is 
en of hij het in het algemeen met deze uiting in de Regeringsverklaring 
eens is. 

De heer Romme: Ik heb al gezegd, dat ik het daarmede eens ben. 

De heer Van der Goes van Naters: Gelukkig. Ik neem daarvan 
dankbaar akte. 

In de „Nieuwsgier" uit Batavia van vandaag — ik vind dit een 
zeer merkwaardige en op de juiste tijd komende uiting — lees ik het 
volgende, wat naar hier is overgeseind: 

„Het spreekt ook van zelf, dat moet blijken, dat de door 
Nederland uitgestippelde weg ook door de Nederlanders — voor
al hier in Indonesië met ernst en oprechtheid wordt gevolgd." 

En verder: 

„Dit alles eist, dat wij ons boven de feiten plaatsen, geen 
voet geven aan ons eigen sentiment, geen vrees koesteren voor 
misverstand, voortdurend trachten met rust en begrip te blijven 
staan tegenover de republiek, de wondeplek in het lichaam van 
Indonesië, maar, dit vergete men nooit: óók de moeder van 
de Indonesische vrijheidsstrijd en het symbool van de emanci
patie uit de koloniale verhouding, het verzamelpunt ook van 
vele der uitstekendste van onze Indonesische landgenoten. Niet 
dit alles vernietigen, maar gelegenheid geven zich te ontplooien, 
niet onder crypto-koloniale leiding, maar tot ware vrijheid, die 
slechts in gebondenheid zich zelve vinden kan." 

Ik juich het buitengewoon toe, dat deze stem juist komt van hen, 
die nog dichter bij het krijgsrumoer staan dan wij en nog meer en 
directer in de moeilijkheden zitten dan wij. 

Mijn vrienden en ik zijn dus van mening, dat de constructieve 
republikeinen zo spoedig mogelijk weer moeten worden ingeschakeld, 
en ik zou gaarne precies van de Minister willen weten of hij het 
daarmede eens is en of hij dat ook denkt te bevorderen. 

Dan, Mijnheer de Voorzitter, neem ik aan, dat er op het ogenblik 
in Djocja en andere plaatsen, waar wij zijn binnengetrokken, is een 
militair gezag. Ik zou haast zeggen: het kan ook niet anders. Wat 
zou er anders moeten wezen? Maar laat dan dat militair gezag zo 
kort mogelijk duren. Wij hebben ons eigen Militair Gezag nu niet 
bepaald lief gehad. Ik geloof, dat dit overal wel zal gelden. Ik heb 
op Madoera vernomen, dat de verhouding met de Nederlandse 
soldaten, die er nu waren, uitstekend was. Dat hebben mensen van 
allerlei richting mij bevestigd. Maar toen er nog militair gezag was, 
was de situatie wel heel moeilijk, zo zeide men mij beleefd. Dit mag 
een les zijn om het militair gezag te beschouwen als een noodzakelijk 
kwaad, dat zo gauw mogelijk moet eindigen. 

Vervolgens hoop ik, dat de Regering er toe wil overgaan om bij 
die ongelofelijk moeilijke en delicate taak, die nu in Indonesië ver
vuld moet worden, ook van hier uit door te gaan met het inschakelen 
van bekwame, vooruitstrevende figuren als adviseurs of in welke 
functie dan ook met een staf van medewerkers, zodat zij niet alleen 
komen te staan, maar ook werkelijk wat kunnen verrichten. Ook 
daarop zou ik gaarne uitsluitsel willen ontvangen. 

Verder nog dit, dat een van de essentiële elementen voor een 
constructieve oplossing zal moeten zijn het inschakelen van de „derde 
macht" van de federalisten. Nu heb ik er persoonlijk kritiek op — 

(Van der Goes van Naters e. a.) 
ik zeg dit maar ronduit; dat kunnen wij hier tegenover elkaar hel 
beste doen —, dat bij het conflict de federalisten niet rechtstreeks 
ingeschakeld zijn geweest om te trachten tot een oplossing te komen. 
Wat Nederlanders misschien niet altijd begrijpen tegenover Indo
nesiërs — bij de onderhandelingen is gebleken van alle soorten 
misverstanden: zwijgen wordt verkeerd uitgelegd en dergelijke dingen 
meer —, zouden misschien Indonesiërs zelf wel hebben kunnen be
reiken. Ik betreur, dat dit niet is geschied. 

Het is ook bekend, dat de federalisten zelf gaarne hadden gezien, 
dat de federale interim-Regering onmiddellijk ingeschakeld was ge
weest, nadat de zaak in de Kamer was gekomen. Zij hadden gehoopt, 
dat de federale interim-Regering ingesteld was geweest in October 
van dit jaar. Waarom is dal eigenlijk niet gebeurd? De zaak met de 
republiek was toen niet in zo'n acuut stadium als na de reizen van 
Minister Stikker. Men had de weg voor Djocja kunnen openlaten in 
dubbele betekenis. Men had die weg kunnen openlaten, zoals de 
Regering hem altijd oprecht heeft opengelaten, men had ook het 
probleem kunnen openlaten, het even niet kunnen behandelen, maar 
eerst de federale interim-Regering, waarvoor toen de federalisten te 
vinden waren geweest, instellen. Ik geloof, dat het beter was geweest, 
wanneer dat toen dadelijk gedaan was. Maar men kan ook de federa
listen nu aanstonds betrekken in de verdere opbouw en de verdere 
onderhandelingen, als men dan niet wil spreken van onderhande
lingen met de republiek, dan toch van onderhandelingen met de 
republikeinen. Ik geloof, dat de driehoeksbesprekingen, waarvan 
Anak Agoeng in een van zijn laatste redevoeringen heeft gesproken, 
in de toekomst ook vruchtdragend kunnen zijn. De federale interim
Regering komt er nu immers, die is ons nu werkelijk toegezegd, en 
de wet is er. Dan moeten die besprekingen ook met inschakeling van 
de federalisten plaats vinden. 

Een van de elementen voor de opbouw is ook het B.I.O.-ontwerp, 
d.w.z. het nu tot stand gekomen Koninklijk besluit. Dat is er nu en 
dat zal nu zo spoedig en zo volledig mogeiijk moeten worden ver
wezenlijkt, met de slottoevoeging, het toepassen van het tweede lid 
van artikel 67. Het federalisme kan integraal ons richtsnoer zijn en 
blijven in deze oplossing van de moeilijkheden in de opbouw van 
de Verenigde Staten van Indonesië en in de opbouw van de Unie. 

Wij hebben dus met het gehele Nederlandse volk critisch toegezien 
hoe de Regering, en wij met haar, in dit conflict zijn geraakt. En ik 
vraag mij af, wie zich het morele of politieke recht kan vindiceren 
dit beleid af te keuren en dan een ander, wel verwezenlijkbaar beleid 
daarvoor in de plaats te stellen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil hieraan nog hel volgende toevoegen. 
Enige leden van mijn fractie hebben wel zeer ernstig bezwaar tegen 
deze politiek om de gevolgen, zoals zij die zagen, zien en vrezen. Het 
ligt voor de hand, dai de bezwaren van deze leden door de gebeur
tenissen van de laatste dagen nog zijn toegenomen. Zij toch menen 
ernstig en eerlijk, dat de thans gevoerde politiek de mogelijkheden om 
tussen het Nederlandse en het Indonesische volk voor de toekomst 
hartelijke en daardoor duurzame betrekkingen tot stand te brengen, 
vrijwel doet verdwijnen. Zij zijn tevens van mening, dat deze politiek 
geen einde zal maken aan het extremisme. Zij vrezen, dat zij de 
extremisten in het communistische kamp zal drijven en de positie van 
het communisme in Zuid-Oost-Azië en in het bijzonder in Indonesië 
zal versterken. Bovendien vrezen zij ernstig, dat Nederlands positie in 
de wereld door die politiek zal worden verzwakt. Zij menen dus, dat, 
omdat de gebeurtenissen van nu de consequentie zijn van de te grote 
invloed, die huns inziens conservatieve elementen de laatste jaren in 
's lands zaken zijn gaan uitoefenen, die politiek als geheel, ook over 
een reeks van jaren beschouwd, moest leiden tot de feiten, waarvoor 
wij thans staan. 

Het spreekt echter vanzelf — en hiervan zijn deze leden en wij met 
hen ons bewust —, dat met een kritiek op daden in het verleden geen 
oplossing wordt gegeven. Daarom zullen wij — en hier spreek ik voor 
al mijn vrienden — opbouwend kritisch blijven toezien hoe de Re
gering uit het conflict komt. Moge dit uitstijgen uit het conflict con
structief zijn en plaats vinden met de medewerking van alle construc
tieve elementen, in Nederland èn in Indonesië. 

De heer Vonk: Mijnheer de Voorzitter! Op dit hoogst ernstige 
tijdstip meen ik op de voorgrond te moeten stellen, dat er mijnerzijds 
weinig nut verbonden kan worden geacht aan vele woorden, nu het 
Kabinet de grote verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om 
tot daden over te gaan. 

Het wil mij toeschijnen, dat het besluit, dat het Kabinet daartoe 
heeft genomen, tot de ernstigste behoort, die in de loop van onze 
toch reeds dikwerf zo bewogen geschiedenis zijn getroffen. 



794 
30ste VERGADERING — 20 DECEMBER 1948 

Beraadslaging Regeringsverklaring in zake Jndonesië 

O'onk) 

Allereerst, Mijnheer de Voorzitter, moge ik opmerken, dat mijn 
politieke vrienden en ik het met de Regering ernstig betreuren, dat 
thans weer mensenlevens in de waagschaal worden gesteld en dat 
ook wij diep beseffen wat opnieuw wordt gevraagd van onze jonge 
mensen, die reeds zo lang in Indonesië op post hebben gestaan. 

Doch juist daarom staat thans voor de Volksvertegenwoordiging, 
als ik goed zie, de vraag wel zeer sterk op de voorgrond of dit 
Regcringsbesluit. waarvoor het gehele Kabinet kennelijk unaniem de 
verantwoordelijkheid draagt, ook objectief verantwoord is. 

Te dezen aanzien, Mijnheer de Voorzitter, moge ik opmerken, dat 
dit naai' ons oordeel inderdaad het geval is. 

De Regeringsverklaring, die de Minister-President hedenmiddag in 
deze Kamer heeft afgelegd, wijst op zich zelf reeds uit, dat dit hoogst 
ernstige besluit niet anders dan ten volle verantwoord kan worden 
geacht. 

Daaruit blijkt immers bovenal, dat het Regcringsbesluit pas is 
genomen, nadat alle middelen, die menselijkerwijs konden worden 
toegepast, volledig uitgeput waren. Wij begrijpen het, dat veel inner
lijke strijd in de boezem van het Kabinet moest worden uitgestreden, 
en wij waarderen dit als een bewijs van serieuze kracht. 

Op goede oud-vaderlandse wijze is het Kabinet allerminst over 
één nacht ijs gegaan en tot he'. allerlaatste toe is getracht — en 
te recht getracht, Mijnheer de Voorzitter — langs vredelievende 
wegen een eerlijk en zakelijk doel te bereiken. 

Velen in den lande nochtans waren van oordeel, dat zelfs eerder 
had moeten zijn ingegrepen, maar in elk geval is door de tot het 
uiterste doorgevoerde voorzichtigheid de zaak. waarom het thans 
gaat, veel en veel sterker komen te staan dan anders hot geval zou 
zijn geweest. 

Pas toen de Regering tot de niet meer te betwijfelen ervaring 
kwam, dat de aan de republiek toegcstokcn hand niet werd. noch 
ooit zou worden aanvaard, werd noodgedwongen overgegaan tot de 
dwang van de sterke arm, een dwang. Mijnheer de Voorzitter, die 
ik zowel uit het oogpunt van geldend Staatsrecht als uit het oogpunt 
van nog steeds in het Volkenrecht erkend souvereiniteitsrecht niet 
aarzel te noemen: een zuivere rechtsdwang, dit is een dwang, die 
uit geen enkele andere overweging dan die van het recht wordt 
uitgeoefend. 

Hetgeen in de republiek vooral in de laatste maanden geschiedde 
en hetgeen door de republiek ook buiten haar demarcatielijnen werd 
misdreven, was immers zo zeer in strijd met het recht — van welke 
kant men dit ook aanvatte —, dat slechts gesproken kon worden 
van aanranding van de overal in de beschaafde wereld geldende 
rechtsnormen, zelfs in haar meest rudimentaire verschijningsvormen. 

Zo kon tegenover al deze rechtsaanrandingen ook niet anders meer 
woidcn toegepast dan wat het recht voorschrijft, opdat de Regering 
aan haar meest elementaire Overheidstaak zou kunnen voldoen. 

Mijnheer de Voorzitter! De plicht tot deze elementaire Overheids
taak wordt in elk land aangemerkt als een onbestreden plicht. Mijn 
politieke vrienden en ik zien dan ook het Regeringsbesluit vooral 
als vervulling van die plicht, nu alle andere middelen bleken te falen. 

Met de Regering — ik herhaal dit, Mijnheer de Voorzitter — 
betreuren ook wij het diep, dat weer mensenlevens in de waagschaal 
worden gesteld, en beseffen ook wij het wat opnieuw wordt gevraagd 
van onze jonge mannen, die reeds zo lang in Indonesië op post 
hehbcn gestaan. 

Het is dan ook voornamelijk uit drieërlei overweging, dat dit naar 
ons oordeel verantwoord is te achten. 

Vooreerst uit hoofde van de overweging, dat slechts hierdoor het 
gegeven Koninklijk woord van 7 December 1942, zoals dit in onze 
jongste Grondwetsherziening is tot uiting gebracht, kan worden in
gelost. 

Voorts uit hoofde van de overweging, dat de nijvere, ordelievende 
en naar rechtshandhaving reikhalzende Indonesische milliocnen
massa' slechts uit de terreur, de rechtsonzekerheid en voortdurende 
angst kunnen gered worden door deugdelijk en definitief paal en 
perk stellen aan de methodes van destructie, die van de republiek uit 
in aldoor stijgende mate werden toegepast. 

En ten slotte uit hoofde van de overweging, dat het zeer de vraag 
zou zijn of het niet ingrijpen in de wantoestanden niet evenveel 
slachtoffers en wellicht nog meer zou eisen dan thans het geval 
zal zijn. 

Onze jonge mannen treden dus op, Mijnheer de Voorzitter, als 
strijders voor een vernieuwde rechtsstaat én voor hulpverlening aan 
millioenen hulplozen. 

Mede namens mijn politieke vrienden verklaar ik dan ook, in het 
volle besef van de verantwoordelijkheid, die ook wij hierdoor op 
onze schouders nemen, dat wij vertrouwen hebben in de motieven, 
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die de Regering tot haar besluit brachten, in de juistheid van de 
rechtsdwang. die zij thans bezig is toe te passen, en ook in de voort
durende vastberadenheid, die zij ongetwijfeld zal behoeven om deze 
tragische, maar onvermijdelijke onderneming tot een goed einde te 
brengen. 

De heer Tilanns: Mijnheer de Voorzitter! In dit hoogst gewichtig 
tijdsgewricht in de geschiedenis van de reeds eeuwen bestaande ver
houding van het Nederlandse volk tot de volkeren van Indonesië 
heeft de Regering, bij monde van de Minister-President, vanmiddag 
een rustige, evenwichtige, ernstig doordachte verklaring afgelegd en 
mededeling gedaan van een stap, waartoe zij „na lange overweging 
en veel innerlijke strijd" is overgegaan. 

Hoewel ik, in de ernst van de omstandigheden voor de volkeren 
hier en overzee, geen behoefte heb aan brede parlementaire beschou
wingen en zeker niet aan retrospectieve beschouwingen, en ik mij 
daarvan welbewust zal onthouden, begrijp ik, dat de Regering er 
recht op heeft te vernemen hoe de verschillende staatkundige groe
peringen in deze Kamer over de mededelingen en de stap van de 
Regering oordelen. Ik wil daarom gaarne met een kort woord het 
gevoelen van de Christelijk-historischc fractie in deze Kamer tot 
uitdrukking brengen. 

Met de Regering betreuren wij het, dat tot deze stap is moeten 
worden overgegaan. Niets liever ware ook ons'geweest dan dat het 
overleg, dat tot het uiterste is gevoerd, tot overeenstemming zowel 
met de republiek als met de andere deelstaten had kunnen leiden. 
Gedurende korte tijd heb ik, zoals de Kamer weet, met vier andere 
leden, als waarnemers, in Indonesië van dichterbij kunnen volgen 
de zorgen en moeiten, de inspanning en teleurstellingen van de beide 
Ministers en de Gedelegeerde van het Opperbestuur in hun overleg 
met de vice-president van de republiek. Ik weet hoe tot het uiterste, 
ja, misschien meer dan het uiterste, getracht is een overeenstemming 
te bereiken. Het is tragisch en teleurstellend, dat, zoals ook de 
Minister-President vanmiddag mededeelde, door het ingrijpen van 
sommige politieke partijen in de republiek, en vooral ook door de 
invloed van het republikeinse leger, een onverzoenlijke houding werd 
aangenomen. 

Wanneer men de geordende toestanden in Wcst-Java, in Oost-Java, 
op Madoera — ik noem deze, om van andere gebiedsdelen te zwijgen, 
omdat wij die met eigen oog hebben kunnen aanschouwen —, wan
neer men de arbeidsvreugde, de rust en de orde voor ogen ziet, dan 
is het droevig de orde en rust en veiligheidverstorende feiten te 
moeten constateren, welbewust van uit Djokja, in opdracht van repu
blikeinse commandanten, aangezet, zoals de Regering die vanmiddag 
in haar verklaring heeft gememoreerd. Het zijn feiten, die niet te 
loochenen zijn. terwijl de Overheid daarvoor — d.w.z. voor de be
scherming ook van deze mensen — de verantwoordelijkheid draagt. 

Zoals uit de Regeringsverklaring blijkt, heeft het Kabinet zich na 
terugkeer hier te lande van de beide Ministers opnieuw ernstig be
raden. Het blijkt uit de Regeringsverklaring, dat het ..persoonlijk, 
onofficieel en vertrouwelijk" optreden in correspondentie van de 
vice-president van de republiek, door de regering van de republiek 
niet werd gedekt, omdat de republiek over geheel Indonesië wilde 
heersen en wil heersen, wat. afgezien nog van andere overwegingen, 
voor de andere deelstaten onaanvaardbaar zou zijn. 

De Regering verklaart, dat zij zich ten volle bewust is van de 
ernst der genomen beslissing: zij is tot de conclusie gekomen, dal 
geen andere keuze overbleef, tenzij Nederland Indonesië aan zich 
zelf zou overlaten en er van zou afzien de voorwaarden te helpen 
scheppen voor een ontwikkeling in vrijheid, met waarborgen voor 
recht, orde en veiligheid. 

Deze conclusie achten mijn politieke geestverwanten en ik juist. 
Met de Regering menen wij, dat, wanneer Nederland zich terugtrok, 
in geheel Indonesië spoedig een chaotische toestand zou ontstaan, 
die op de duur op een dictatuur zou uitlopen. 

Ik ben er van overtuigd, dat de deelstaten en hun vertegenwoor
digers, met wie wij in de vorige weken in Bandocng en in Batavia, 
en in de loop van dit jaar ook hier te lande, op de meest sympa
thieke en open wijze aanraking hebben gehad, de juistheid hiervan 
bij rustig overwegen en nadenken niet zullen kunnen ontkennen. 

Het heeft mij verblijd, dat het Kabinet „na lange overweging en 
veel innerlijke strijd bij velen" eenstemmig tot dit 'besluit is kunnen 
komen. Het is een Kabinet op een breed vlak, waarin verschillende 
politieke geestesrichtingen zijn samengebracht. Kennende verschil
lende leden van het Kabinet, kennende in het bijzonder de Minister
President, en wetende hoe hij en de leden van zijn Kabinet niet licht
vaardig tot dergelijke hoogst ernstige beslissingen komen, acht ik het 
de eer van het Kabinet, de eer wel in het bijzonder van de Minister
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President, dat men tot een eenstemmig besluit is kunnen komen. Ik 
acht dit van het hoogste belang, nationaal zowel als internationaal. 
Het vertrouwen, dat de Minister-President in ons volk geniet, zal 
daardoor zijn gestegen. Ik vertrouw, dat dit tot het Nederlandse volk 
en de volkeren in Indonesië zal spreken, en ik hoop. dat wij ons hier 
in grote meerderheid achter de beslissing van de Regering zullen 
kunnen stellen. 

Deze beslissing —- niemand zal dat ontkennen — is ernstig. Met de 
Regering betreurt ook de Christelijk-historische fractie het diep, dat 
mensenlevens zullen worden gevraagd. Wij zijn er ons diep van be
wust hoeveel zorg dit in menig Nederlands en in menig Indonesisch 
gezin brengt, waarvan de mannen, de zonen en vaders te velde staan. 
Maar ik durf ook wel te zeggen — ook na gesprekken, die ik met 
onze militairen in Indonesië mocht hebben —, dat onze militairen 
te land, in de lucht en ter zee de motieven van het genomen besluit 
ten volle zullen verstaan. Daarvoor zien zij de omstandigheden, de 
feiten, die in de Regeringsverklaring worden gememoreerd, dagelijks 
om zich heen. En wij bidden God, dat Hij hun levens zal mogen 
sparen, hen zal beschermen en bewaren. 

Ik wil eindigen met te verklaren, dat de Christelijk-lristorischc 
Tweede Kamer-fractie het besluit van de Regering als het enig moge
lijke acht, en dat wij, zoals reeds gebleken is in ons standpunt ten 
aanzien van de Grondwetsherziening, de Regering ten volle steunen 
in haar eerlijk streven recht te doen aan het vrijheidsbegeren der 
Indonesische volkeren. 

De heer Welter: Mijnheer de Voorzitter! Drie iaren Indisch beleid 
hebben ons tot het alternatief gevoerd: óf orde en rust herstellen 
öf Indië abandonneren. De Regering zegt het met even zoveel 
woorden op blz. 6 van het gestencilde exemplaar van de rede van de 
Minister-President, dat wij hedenmiddag hebben gekregen. Ik wil 
het volledigheidshalve toch even aanhalen, hoewel de vorige spreker 
dit ook reeds heeft vermeld. 

De Regering zegt in zeer explicite bewoordingen: 

„Zij is zich ten volle bewust van de ernst der genomen beslis
sing, maar meent, dat geen keuze meer overbleef, tenzij Neder
land Indonesië eenvoudig aan zich zelf overliet en er van afzag. 
de voorwaarden te helpen scheppen voor een ontwikkeling in 
vrijheid, met waarborgen voor recht, orde en veiligheid. Ging 
Nederland hiertoe over, dan zou spoedig over geheel Indonesië 
een chaotische toestand te verwachten zijn, die op de duur ver
moedelijk op een dictatuur zou uitlopen." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het hiermee volkomen eens, met 
dit verschil, dat ik meen. dat de toestand niet zou uitlopen op ëén 
dictatuur, maar op verschillende, naar Oosterse trant. 

Ik zal hier thans niet verder op ingaan. Mijnheer de Voorzitter, 
en dus ook niet op de rede van de heer Romme, die heeft betoogd, 
dat hij en de zijnen steeds consequent dezelfde lijn hebben gevolgd. 
die dan is uilgelopen op het evengenoemde alternatief. Ik zal ook 
voorbijgaan het feit, dat de oppositie er drie jaar lang op heeft 
gewezen, dat dit de onontkoombare consequentie zou zijn van hel 
gevoerde beleid. Er zal later nog wel eens een gelegenheid komen, 
waarbij de rekening kan worden opgemaakt en de verantwoordelijk
heid vastgelegd voor de politiek, die tot dit alternatief heeft geleid. 

Natuurlijk heeft de Regering gekozen voor herstel van rust en orde. 
Zij heeft daarbij mijn instemming en mijn steun. 

Ik deel de door de Regering op blz. 7 van haar verklaring uitge
sproken hoop, „dat spoedig de werkelijk constructieve krachten haar 
medewerking aan de opbouw van een vrij Indonesië op federatieve 
grondslag zullen willen verlenen en dat de uitschakeling van de 
overheersing dergenen, die tot nog toe elke oplossing verhinderd 
hebben, aan die opbouw ten goede moge komen." 

Mijnheer de Voorzitter! Deze woorden hebben mijn volkomen in
stemming. 

Dit alles op de voorgrond stellend, Mijnheer de Voorzitter, kan 
ik echter niet nalaten, er mijn verwondering over uit te spreken, 
dat blijkbaar dagen en nachten lang beraadslagingen in de Minister
raad zijn nodig geweest om tot dit, toch zo voor de hand liggend, 
resultaat te komen, want er was uiteraard geen keus, zoals de Rege
ring te recht in het licht heeft gesteld. Op het alternatief, dat de 
Regering stelt, was geen ander antwoord mogelijk dan het herstel 
van rust en orde; zij geeft dit zelf toe. 

De toestand op Java en Sumatra was in de meest letterlijke zin des 
woords onhoudbaar geworden. Onhoudbaar vanwege de moord, rooi 
en plundering, diefstal, terreur en onderdrukking in het door ons 
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bezette gebied op Java en in het republikeins gebied op Sumatra, 
een terreur van zodanige omvang, dat de ergste gebeurtenissen in de 
Balkan in de ergste tijd daarbij verbleken. 

De toestanden in het republikeins gebied op Java, waar — laten 
wij het niet vergeten — 25 millioen mensen wonen, waren bovendien 
zodanig ten hemel schreiend, dat, afgescheiden van de kwestie van 
souvereiniteit en verantwoordelijkheid, afgescheiden van staatkundige 
hervormingen, overwegingen van humaniteit en van naastenliefde er 
toe moesten leiden, aan deze toestand een eind te maken. Hadden wij 
dit nagelaten — wij, die toch de meest gerede partij zijn om een einde 
te maken aan het mateloos leed, waaronder millioenen onzer mede
mensen gebukt gingen —, dan hadden wij niet alleen onze menselijke 
plicht verzaakt, maar ook onze eer verloren, de eer van een Christe
lijk, beschaafd en humaan volk. Dit is voor mij het alles beheersende 
in deze zaak op het ogenblik. Alle andere overwegingen zijn voor mij 
in dit stadium van secundaire betekenis. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in de Aneta-berichten van gisteren 
met grote belangstelling en met instemming de radiorede gelezen, die 
de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indië heeft geho 
ter gelegenheid van de voortzetting van de politionele actie op Java. 

De enige voldoening, die ik in deze droeve zaak en in deze sombere 
dagen heb ondervonden, was de lezing van die rede, die bijna let
terlijk tal van passages bevatte uit redevoeringen, die met name ik 
en vele anderen met mij twee jaar lang, ten minste twee keer in de 
maand, op verschillende plaatsen in Nederland hebben gehouden. 

Ongetwijfeld zal de heer Beel in de binnenkameren van zijn hart 
tot de conclusie moeten komen, dat hij onrechtvaardig is geweest 
tegen de oppositie, wier woorden en argumenten hij thans letterlijk 
overneemt en die hij tot in het begin van dit jaar in de Eerste Kamer 
beschuldigde van rechts extremisme, waartegen hij even krachtige 
maatregelen zou treffen als tegen de extremisten van links. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat. de binnenlandse repercussies betreft 
van het door de Regering te twaalfder ure genomen besluit, kan ik 
kort zijn. 

Ik heb de vaste overtuiging, dat ons volk. dat niet alleen een 
redelijk volk is, maar een volk, waarop van ouds nimmer tevergeefs 
een beroep gedaan werd. als het ging om hulp in de nood aan ver
drukten en zwakken, dat besluit zal zien in het enige licht, waarin 
het kan en mag worden gezien, dat is het brengen van uitkomst aan 
talloze onschuldige slachtoffers. 

De houding van de leiding van de Katholieke Arbeidersbond en 
van het Christelijk Nationaal Vakverbond, waarvan wij gisteren 
kennis hebben genomen, zijn daarvoor een waarborg. 

Wat de weerslag in Indië betreft. Mijnheer de Voorzitter, is 
het te vroeg om daarover een oordeel te vellen. 

De berichten, die wij tot dusver ontvingen, wijzen er op, dat de 
republiek, die wij gedurende meer dan twee jaar op het angstvalligst 
hebben ontzien, niet anders is geweest dan een zeepbel, die door 
haar propaganda werd opgeblazen en die door ondeskundigen in de 
binnen en buitenlandse pers werd bewonderd, omdat zij heette te zijn 
de expressie van het Javaans nationalisme. In werkelijkheid was zij 
alleen de expressie van een zeer klein deel van dat nationalisme, 
namelijk het revolutionnair-socialistisch en communistisch deel. Zeer 
talrijke andere nationalisten, zij, die het wel menen met hun land 
en hun volk en die onze vrienden waren en het, naar ik hoop, nog 
zijn, hoewel wij het er niet naar gemaakt hebben, stonden buiten 
deze manifestatie van het revolutionnaire deel der nationalisten en 
beschouwden haar met evenveel bezorgdheid en met evenveel afkeer 
als de meerderheid van ons volk heeft gedaan. 

Ik hoop, dat in de toekomst wij ook rekening zullen houden met 
deze nationalisten, die onze medewerkers waren en die over 
kennis en ervaring beschikken, die onmisbaar zijn voor de weder
opbouw van Indië, zowel economisch als politiek. 

Volgens de berichten van hedenochtend zouden de kabinetten van 
Oost-Indonesic en van Pasoendan ontslag hebben gevraagd, in ver
band met het door de Regering genomen besluit. Mijnheer de Voor
zitter! Laat ons dit vooral niet tragisch opnemen. Er staan hon
derden anderen klaar om hun plaats in te nemen. 

Wat de internationale repercussies van het genomen besluit be
treft, zou ik willen opmerken, dat ik het kan begrijpen en billijken, 
dat in deze tijd het Kabinet of leden daarvan interviews geven en 
persconferenties beleggen, zoals onlangs is gebeurd door onze ver
tegenwoordiger bij de Verenigde Naties en ook door de Minister van 
Buitenlandse Zaken. Als ik mij in dit opzicht zou mogen veroorloven 
een suggestie lc doen, zou het deze zijn: Laat men dit toch niet te 
veel doen, het zou de indruk kunnen wekken, dat wij ons willen 
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excuseren voor iets, dat de meest natuurlijke en onze meest voor 
de hand liggende plicht is. Dit geldt vooral tegenover oosterse 
landen. Misschien mag ik hier in herinnering brengen het woord 
van Lawrence of Arabia, dat er in het Oosten een grote kracht uit
gaat van „to be high faced and silent". En misschien niet alleen in 
het Oosten. 

Het is begrijpelijk, dat het besluit der Nederlandse Regering, orde 
en rust te herstellen binnen haar gebied, teleurstelling heeft gewekt 
in sommige kringen en in sommige landen, die in de geest reeds 
de rijkdom van Indié' onder elkaar hadden verdeeld. Wij zullen hun 
teleurstelling moeten beantwoorden op de enige wijze, waarop die 
beantwoord kan worden: door stille verachting. 

Er zijn er anderen, die op grond van zekere politieke ideologieën 
ons besluit zullen afkeuren. Mijnheer de Voorzitter! Waarom zou 
ik het niet openlijk zeggen, ik bedoel hier de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika. Zij zijn groot en machtig en sterk en worden be
wogen door edele motieven. Alleen, Mijnheer de Voorzitter, zij zijn 
jong en onervaren, met name in de politiek van het Verre Oosten. 
De ervaringen, die zij de laatste jaren in China hebben opgedaan, 
zouden hen wellicht vatbaar maken voor het argument, dat er in 
het Oosten ook een andere politiek mogelijk is en dat bij ons daar
omtrent een ervaring bestaat van 350 jaar, tegenover de hunne van 
50 jaar. 

Als men b.v. in de „New Yorkse Sun"' van 13 dezer het stukje 
leest onder de titel „Truth will out", van de columnist Sokolsky, die 
daarin een beschrijving geeft van de toestanden aan het State Depart
ment, waarover wij altijd met een zekere mystieke eerbied spreken, 
dan komt men toch tot de conclusie, dat het daar toch ook niet 
altijd botertje tot de boom is en dat men daar toch niet kan preten
deren het monopolie van de wijsheid te hebben. 

Er is in de Nederlandse pers melding gemaakt van een politieke 
druk, die door de Regering der Verenigde Staten zou zijn uitge
oefend op onze Regering, ten einde haar te dwingen de Amerikaanse 
leiding te volgen in zake de Indische politiek. Er is zelfs met even 
zoveel woorden gezegd, dat van Amerikaanse zijde zou zijn gedreigd 
met intrekking van de Marshall-hulp, indien wij niet in de Ameri
kaanse pas zouden marcheren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik stel er prijs op hier te verklaren, dat 
ik die berichten niet geloof. 

Ik kan niet geloven, Mijnheer de Voorzitter, dat de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika in een der belangrijkste cultuurgebieden 
van West-Europa een economische ineenstorting zouden willen ver
oorzaken, omdat Nederland omtrent eigen zaken een eigen oordeel 
heeft en omdat het barmhartigheid wil betonen aan een groot volk, 
dat meer dan 300 jaar met ons verbonden is geweest. 

Het zal de taak zijn van onze diplomatie en van onze economische 
deskundigen, met cijfers en feiten te bewijzen, dat voortzetting van 
de tot voor enkele dagen gevolgde politiek niet mogelijk was, maar 
onafwendbaar moest leiden tot de economische ineenstorting van het 
Nederlands economisch bestel en de politieke gevolgen van dien, 
wat, voor zover mij bekend, in lijnrechte tegenspraak zou zijn met 
de grote lijn van de Amerikaanse politiek. 

Ik meen, dat met name in de Verenigde Staten facts and figures 
plegen een grote invloed uit te oefenen en ik zou er de nadruk op 
willen leggen, dat wij die zoveel mogelijk te goeder tijd en plaats 
verspreiden. Wat de publieke opinie in de Verenigde Staten betreft, 
plukken wij thans de wel zeer bittere vruchten van onze ontzaglijke 
tekortkomingen op het gebied van de voorlichting. 

Wat de Verenigde Naties betreft, doet het mij leed, te moeten 
constateren, dat een organisatie, die in de eerste plaats een humani
tair doel heette na te streven, vrede en welvaart van de volkeren der 
aarde, blind en doof is gebleken voor het niet te beschrijven leed 
van tientallen millioenen in lndië. 

Een objectieve beschouwing van de toestand daar kan niet anders 
dan tot de conclusie leiden, dat de tussenkomst van de Veiligheids
raad in Indonesië tot dusver geen enkel resultaat heeft opgeleverd, 
doch alleen de zaken heeft vertroebeld en verward en mede oorzaak 
is geweest, dat een bevolking van vele millioenen bij voortduring werd 
blootgesteld aan honger, kommer, ellende, moord en roof. 

Mijnheer de Voorzitter! Het ligt niet op mijn weg suggesties te 
doen aan de Verenigde Naties, maar ik meen, dat zij zich zeer wel 
zou kunnen concentreren op Palestina of op Kashmir, of op de 
geschillen tussen India en Pakistan, die alle een buitengewoon vrucht
baar veld van werkzaamheden aanbieden. 

Er is in de laatste jaren in Indië genoeg bloed vergoten en de 
volkeren daar hebben na bijna zes jaren van de grootste rampspoed, 
die hun geschiedenis kent, recht op vrede, rust en geluk. 

De heer Welter: Er moest toch één land zijn in de wereld, dat 
zich het lot van de geduldige, lijdzame Javaan aantrekt; de Verenigde 
Naties hebben het niet gekund: wat ligt er meer voor de hand dan, 
dat wij het doen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog even op de interruptie van de 
heer Gortzak ingaan. Ik geloof, dat de geachte afgevaardigde ver
keerd is ingelicht. Er zijn nl. helemaal geen bommen gegooid. 

Het doet mij diep leed, dat er bloed is gevloeid, aan onze kant en 
aan de andere kant, want ik kom uit de oude school, Mijnheer de 
Voorzitter, die men noemt de koloniale school, maar voor wie het 
een ongeschreven leerstuk was, dat de bestuurder, in wiens gebied 
bloed gevloeid was, vervangen werd, omdat het zijn plicht was te 
zorgen, dat er geen bloed vloeide. Uit die school kom ik en daarom 
betreur ik het zo diep, dat het nodig is geweest bloed te vergieten 
èn aan onze kant èn aan de andere kant. 

Wat onze kant betreft, stel ik er prijs op een woord van eerbiedige 
hulde te brengen aan de nagedachtenis van de mannen, die nu reeds ge
vallen zijn. en mijn mededogen te betuigen met hun nagelaten betrek
kingen. Misschien kan het voor dezen tot troost strekken, dat de dood 
van die mensen rust, orde en welvaart heeft gebracht voor tientallen 
millioenen. 

Het zal thans de taak zijn van onze diplomatie ons standpunt alom 
in de wereld met bezadigdheid, met gematigdheid en met klem van 
argumenten en feiten te verdedigen. 

Er zijn enige aanwijzingen geweest, dat een onzer diplomaten een 
eigen politiek wilde voeren. Ik wil aannemen, dat het niet zo bedoeld 
was, maar het wekte de indruk. Ik denk aan het m.i. niet zo geslaagde 
communiqué, dat de heer Van Royen de vorige week de wereld 
inzond omtrent de stemming in de Verenigde Naties tegenover Neder
land. Ik wil aannemen, dat dit een vergissing is geweest van deze 
overigens zwijgzame diplomaat. 

Ik wens hem en andere diplomatieke vertegenwoordigers een 
rustig en evenwichtig oordeel toe in hun berichtgeving naar Neder
land over politieke stormen, die zich ongetwijfeld zullen voordoen, 
waarbij te bedenken valt, dat politieke stormen dikwijls zijn stormen 
in een glas water. Want de belangstelling van de wereld is zeer ge
varieerd en elk ogenblik kunnen zich omstandigheden voordoen, die 
de aandacht afleiden van hetgeen op een zekere plaats geschied is, 
hetgeen dikwijls tot gevolg heelt, dat een stortzee, die men verwachtte, 
niet anders wordt dan een lichte rimpeling in het water. 

Ik neem aan, dat thans een nieuwe periode is ingetreden in de 
Indische politiek. Indien de Regering consequent voortgaat op de 
thans ingeslagen weg, indien zij zich haar zedelijke verplichting en 
roeping tegenover de volkeren van Indië bewust is, indien zij de na
tionale zaak verdedigt tegenover jaloezie en ondeskundigheid van 
buiten, en daarbij tevens aan de volkeren van Indonesië toont — om 
in de woorden van de Regering zelf te spreken —, dat het ons volk 
ernst is en blijft met de wil, recht te doen aan het vrijheidsstreven der 
Indonesische volken, dan zal het mij een voorrecht zijn de Regering 
daarbij te mogen steunen. 

Ik geloof, dat het thans de gelegenheid is, even in herinnering te 
brengen een passage uit de Handelingen van deze Kamer van 17 Oc
tober 1945, (blz. 90), waarin nu wijlen de heer Van Poll het volgende 
zeide, dat als het ware geschreven is voor vandaag de dag: 

„En ik zou der Regeering, indien en voor zoover dit noodig 
mocht zijn, maar het is niet noodig, doch dan worde het maar 
beschouwd als een uiting van onze gevoelens, willen toeroepen: 
wankel niet in deze houding. Een volk en een Regeering, die 
wankelen en aarzelen in de verdediging van hun duidelijk recht, 
bevinden zich in de eindphase voor den ondergang. 

Wankel niet, ook al zoudt gij voor het oogenblik slechts beperk
te machtsmiddelen te uwer beschikking hebben. Wankel niet, en 
sta sterk in uw recht. Weet, dat het gansche volk achter U staat. 
Wankel ook niet, als er zich, wat ik niet aanneem, onder bond
genooten zekere aarzeling vertoont. Ook zij zijn toch dezen vree
selijken strijd ingegaan om zich te verzetten tegen het recht van 
de macht en om hun macht te stellen in dienst van het recht. Ik 
kan en wil het niet gelooven, dat zij nu, aan het einde van deze 
taak gekomen, zouden versagen. Maar zelfs al zou dit het geval 
zijn, Mijnheer de Voorzitter, dan nog zou ik der Regering willen 
toeroepen: wankel gij niet. Er gaat een meeslepende kracht uit 
van onwankelbaarheid in rechtsbesef. en dit te meer in deze 
wereldhistorische periode, nu het wankelen van Nederland onaf
zienbare gevolgen zou hebben ook voor zijn bondgenooten." 

De heer Gortzak: Maar ze krijgen bommen. Hieraan heb ik niets toe te voegen. 
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De heer Zandt: Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien van de heden 

door de Regering afgelegde verklaring wensen wij op dit ogenbiik met 
een uiterst korte en sobere verklaring te volstaan. 

Met de Regering zijn wij van oordeel, dat een zuiveringsactie nood
zakelijk is; met haar hopen wij, dat zij een kort en voorspoedig ver
loop zal hebben en dat zij — gelijk dat met de politionele actie het 
geval geweest is — aan beide zijden weinig levens zal kosten en ook 
overigens met weinig vernielingen en schade gepaard zal gaan. 

Voorts willen wij ons bij de Regering aansluiten, waar zij hulde 
gebracht heeft aan ons kranig leger en zijn leiding. 

Wat het verdere verloop en de uitkomst dezer actie betreft, be
houden wij ons het oordeel over de daarbij door de Regering verder te 
volgen gedragswijze voor. 

De heer Schouten: Mijnheer de Voorzitter! Er zijn ogenblikken, 
waarin men zeer in het bijzonder moet overwegen, welke betekenis 
spreken en zwijgen hebben of kunnen hebben en, indien voor spreken 
dient te worden gekozen, wat noodzakelijk moet worden gezegd. 
Zulk een ogenblik beleven wij, naar mijn mening, op dit moment. 

Uit de aard van de zaak kan thans niet volledig worden gezwegen. 
De Kamer behoort nu antwoord te geven op de vraag: Hoe staat gij 
ten opzichte van de beslissingen, welke de Regering ter zake van 
Indonesië heeft genomen? Of, wil men het in andere woorden formu
leren: Welk is uw standpunt met betrekking tot de Regeringsverkla
ring van hedenmiddag? De Kamer zou m.i. haar plicht verzaken, 
wanneer zij op die vraag geen antwoord gaf of zich te dien aanzien 
in het vage begaf. 

Daarom wil ik gaarne de mening van mijn politieke vrienden en 
mij uitspreken, mij daarbij beperkende tot hetgeen op dit moment 
de hoofdzaak is. 

Uit dit laatste volgt voor mij, dat ik mij thans niet in beschou
wingen zal begeven over het Regeringsbeleid met betrekking tot 
Indonesië van de laatste jaren, noch over dat beleid van de laatste 
maanden. Evenmin ga ik nu de vraag behandelen of, wanneer de 
beslissingen van de laatste dagen belangrijk vroeger waren genomen, 
niet veel leed en schade zou zijn voorkomen. Hoe belangrijk een en 
ander ook is, het moet, dunkt mij, op dit tijdstip niet besproken 
worden. Vandaar, dat ik de geachte afgevaardigde de heer Romme 
niet volgen zal. Hij gaf een summier exposé van het standpunt, door 
hem en zijn geestverwanten ingenomen sinds, naar ik meen, 24 Sep
tember van het vorig jaar. Ik ga thans niet over tot het geven van een 
liistorisch exposé, ook niet met betrekking tot hetgeen van onze zijde 
is gezegd over het Regeringsbeleid in de laatste !4 maanden. Ik heb 
er geen behoefte aan op dit ogenblik — daarop leg ik de nadruk — 
te onderzoeken of anderen dan wel wij gewijzigd zijn in hun houding, 
of er zelfs ook maar een koerswijziging van een windstreek, hetzij in 
het beleid van de Regering, hetzij in het beleid van de diverse groepen 
in deze Kamer, is te constateren. 

De opmerking zou kunnen worden gemaakt, dat ons antwoord op 
de zoeven geformuleerde vraag genoegzaam bekend is. Ik zou dat 
niet willen tegenspreken, maar meen niettemin, dat in het bijzonder 
de Regering er in dit tijdsgewricht recht op heeft, dat het antwoord 
in deze gedachtenwisseling ook van onze zijde wordt gegeven. 

Het besluit tot beëindiging van de besprekingen met de republiek 
en met de Commissie van Goede Diensten, tot opzegging van de 
bestandsovereenkomst en tot de inzet van de militaire macht in de 
republikeinse gebieden, heeft onze volle instemming. 

Dit geheel van besluiten was noodzakelijk met het oog op: 
1°. de bescherming van de Nederlanders en de Indische Neder

landers in Indonesië; 
2°. de plichten ten aanzien van de federalen in het algemeen 

en van die in de bevrijde gebieden in het bijzonder: 
3°. de ontwikkeling en bevordering van de staatsrechtelijke en 

staatkundige orde in Indonesië, in overeenstemming met de Rege
ringsverklaring van 7 December 1942: 

4°. de positie van de Indonesische volken in de bevrijde en in 
de republikeinse gebieden: 

5°. de positie van onze militairen in Indonesië. 
In één woord samengevat: het geheel van de genoemde besluiten 

was noodzakelijk met het oog op het volbrengen van de Neder
landse gezagstaak en het werkelijk voldoen aan hetgeen de ver
antwoordelijkheid van ons vraagt. 

Ik spreek de verwachting uit, dat de Regering hetgeen zij nu 
begon met inspanning van haar beste krachten zal voortzetten, 
totdat het doel van de actie reëel is bereikt. 

Onder „waardevolle" of „constructieve krachten" in de republiek, 
waarvan in de Regeringsverklaring wordt gesproken, versta ik de 
krachten, die zich als zodanig geopenbaard hebben oi zuilen open

(Schouten e. a.) 
baren en die — daarop leg ik nadruk, Mijnheer de Voorzitter — 
geen verantwoordelijkheid dragen voor het regime van de republiek. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn gedachten gaan op dit ogenblik uit 
naar de veie millioenen mensen in Indonesië, die zwaar geleden 
hebben en nog elke dag lijden onder het optreden van de republiek. 
Ik hoop, dat zij nu spoedig en voor goed zullen worden bevrijd van 
alle terreur, van alle onvrijheid en van alle ellende, zoals zij die in 
de laatste jaren dag en nacht hebben moeten meemaken. 

Evenzo denk ik op dit moment aan onze militairen en hun familie
leden. Wij kunnen ons de zorg en de spanning, waarin zij verkeren, 
ten volle voorstellen. Wij weten, al weten wij nog niet wie het zijn, 
dat er in de noodzakelijke strijd reeds slachtoffers zijn gevallen, 
mensen hun leven hebben verloren. Het zullen, helaas, niet de laatsten 
zijn. Mogen allen rust vinden in en kracht ontlenen aan de gedachte, 
dat het een van de grootste waarden van het menselijk leven is, dat 
men, als het moet, zijn leven inzet voor datgene, dat waarachtig gezag 
en waarachtige vrijheid is. 

Mogen onze militairen opnieuw op voorbeeldige wijze in woord 
en daad getuigen, dat de militaire macht, in Nederlandse zin aan
gewend, van de allergrootste betekenis is voor orde en rust, voor 
veiligheid en recht, voor gezag en voor vrijheid. 

Aan de Regering wens ik de wijsheid en de kracht toe haar zware 
taak op juiste wijze en in volharding te volbrengen. Ik hoop, dat 
het van onze zijde niet meer nodig zal zijn in de naaste toekomst 
of later met betrekking tot het beleid ten aanzien van Indonesië 
oppositie te voeren. Ik hoop dat, Mijnheer de Voorzitter, en mijn 
hoop wordt sterker, wanneer ik mag aannemen, dat de mannen, die 
achter de Regeringstafel gezeten zijn, ook van hun zijde het uiterste 
zullen doen, opdat vrijwel het gehele Nederlandse volk zich scharen 
kan achter de Regering. 

De vergadering wordt voor tien minuten geschorst. 

De vergadering wordt hervat. 

De heer Sassen, Minister van Overzeese Gebiedsdelen: Mijnheer 
de Voorzitter! De Regering is u en de Kamer erkentelijk voor het 
feit, dat zij in staat is gesteld spoedig een verklaring over Indonesië 
af te leggen in dit uur. De Regering is evenzeer erkentelijk voor de 
uitingen van vertrouwen, die zij uit de Kamer heeft mogen vernemen 
met betrekking tot de zeer ernstige ver reikende beslissing, die zij een
stemmig heeft moeten nemen, omdat zij van oordeel was, dat haar 
een andere weg niet openstond; omdat zij inderdaad van oordeel 
was, dat alleen dit „ultimuin remedium" nog kon worden aangewend 
om uitkomst te brengen. De redenen daarvoor zijn in de Regerings
verklaring uiteengezet. Een nieuw akkoord behoorde niet meer tot 
de mogelijkheden naar het eenstemmig gevoelen van de Regering. 
De gewelddadige bestandsschendingen namen hand over hand toe in 
aantal en in ernst. Een bestaan van de Republiek naast de federale 
gebieden in vreedzaamheid was uitgesloten zowel om politieke als 
om militaire redenen. Om politieke redenen, gezien het feit, dat de 
politieke agitatie, die van de Republiek uit werd gevoerd in en tegen 
de deelstaten met hei oog op de heilsdatum één Januari in duidelijk
heid, omvang en agressiviteit toenam. Een vaststaand feit was de 
bijeenroeping van het ai-lndonesisch congres met Kerstmis te Djokja 
op basis van de verklaring van 17 Augustus 1945; op basis dus van 
de unitarische staat, de unitarische overheersing van geheel Indonesië 
door de Republiek. De militaire maatregelen, die deze verschijnselen 
begeleidden en resulteerden in de opstelling aan Republikeinse zijde 
bij de status quo-lijn van ruim honderdduizend man, voltooiden dit 
gehele beeld, nadat reeds de door ons gecontroleerde gebieden waren 
geïnfiltreerd door vele duizenden, waaronder volledige eenheden van 
het Republikeinse leger. 

Onder deze omstandigheden heeft de Regering gemeend te moeten 
handelen, zoals zij gehandeld heeft. Zij heen dat niet gedaan dan 
na eerst door de afkondiging van het Besluit op de Bewindvoering in 
Indonesië gedurende de Overgangstijd duidelijk te maken, dat er 
geen sprake van was, noch ooit meer zou zijn, dat het doel van deze 
actie anders zou zijn dan dat, wat in de Regeringsverklaring is ge
steld. Het doel van deze actie mag slechts zijn de weg te openen en 
de mogelijkheden te scheppen tot het verwezenlijken van de nieuwe 
rechtsorde, waartoe de Regering en waartoe ook de Staten-Generaal 
zich plechtig hebben verbonden. Zij is tot afkondiging van dit B.I.O.
besluit niet eerder kunnen en niet eerder mogen overgaan dan toen 
vaststond, dat een akkoord niet de republiek buiten het bereik van 
de mogelijkheid lag. Op dit punt zal ik graag nader ingaan, wan
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(Minister Sassen) 
neer ik mij zet tot de beantwoording van de vragen, die te dezer 
zake zijn gesteld door de geachte afgevaardigde de heer Van der 
Goes van Naters. 

Er is gesproken over overstelpend bewijsmateriaal. De geachte 
afgevaardigden de heren Romme en Van der Goes van Naters heb
ben daarnaar geïnformeerd. Zij hebben gevraagd of dit materiaal 
stelselmatig is verzameld en het antwoord daarop luidt bevestigend. 
Zij hebben verder gevraagd of het de bedoeling is dit materiaal te 
publiceren en het antwoord daarop luidt wederom bevestigend. Een 
gedeelte van het materiaal, dat voor mij ligt, is al reeds gepubliceerd 
en een ander gedeelte, dat van wege zijn inhoud lot op dit ogenblik 
nog niet kon worden vrijgegeven, zal openbaar worden gemaakt, 
zodra de omstandigheden dit dienstig doen zijn. In dit verband moge 
ik, om de Kamer alleen maar een beeld te geven van de inhoud van 
dit materiaal, mededeling doen van een stuk, dat betrekkelijk recent 
onder de aandacht van de Regering is gebracht. Het is een greep 
uit het materiaal, zoals u ziet, maar een greep, die misschien toch 
een duidelijk inzicht geeft in de situatie, waarvoor wij staan en die 
wij hadden te beoordelen; een situatie, die ons stelde voor de vraag 
pf er ja dan neen nog andere mogelijkheden waren dan de mogelijk
heid, die wij hebben gekozen. Ik heb hier voor mij liggen een wijzi
ging van een besluit van de republikeinse Minister van Defensie 
met betrekking tol weerstand, tot opstand, tot intimidatie, tot sabo
tage en tot rebellie op Java. Ik citeer deze aanhef. Mijnheer de 
Voorzitter, en fantaseer niet. Het stuk, zoals het hier ligt, is in het 
Engels gesteld en handelt o.a. over wat er moet gebeuren met „ar
mamcnt obtained by robbery". 

Hij zegt verder dat: 

, this notice is amended in such a way that the distur
bance must bc caused in a very subtle manner amongst all 
classes of the population with the assistance of onr brothcrs 
who have already infiltrated into various organizations." 

En verder: 

..Decide, that from June lst 194S an infiltration of 500 men 
per unit can lake place and that this shall be repeateil until 
ultimately at least 10 000 man of the fighting forces per unit 
are in occupied territory." 

Het feit, dat deze stukken in de Engelse taal zijn gesteld, houdt 
verband met de omstandigheid, dat zij in die taal zullen moeten, 
althans zullen kunnen worden gebezigd als bewijsmateriaal. De 
Engelse tekst, die ik u voorlas, Mijnheer de Voorzitter, is een ver
taling. Het decreet, waarop ik nu doel, is het decreet 60/JA/92/4S van 
de Minister van Defensie van de Republiek Indonesië. Ik geloof, dat 
ik mij hierna met betrekking tot b.v. het punt bestandsschendingen 
van verder commentaar zou kunnen onthouden. 

Als ik de verschillende sprekers naga, dan heeft, behalve de vragen, 
die ik heb trachten te beantwoorden, de geachte afgevaardigde, die 
het eerst het woord heeft gevoerd, nog enige opmerkingen gemaakt. 
De wijze, waarop hij het belang inziet van de souvereiniteit in over
gangstijd, wordt door de Regering gedeeld; deze souvereiniteit is niet 
een zelfstandig doel op zich, maar zij is inderdaad wel een onmisbaar 
middel om in die gebieden een nieuwe rechtsorde te scheppen, waar
uit vrijheid en recht, waaruit een souvereine rechtsstaat, een federale 
souvereinc rechtsstaat, de Verc gde Staten van Indonesië, kan 
tot stand komen. De Regering is ook van mening, dat daartoe nodig 
is, dat in een federaal bestel geen deel een hegcmonistische positie 
inneemt. 

De geachte afgevaardigde de heer Van der Goes van Naters heeft 
zich te recht gedistantieerd van hen, die, zoals hij hel heeft uitgedrukt, 
gejaagd hebben naar een gewelddadige oplossing. De Regering dis
tantieert zich met hem van deze lieden. De geachte afgevaardigde 
heeft een uiteenzetting gegeven van onoverbrugbaar gebleken ver
schillen op een aantal punten, die te recht door hem als wezenlijke 
punten zijn gekenschetst. Hij heeft vervolgens ook, Mijnheer de Voor
zitter, een aantal vragen gesteld, althans in vragende vorm uiting 
gegeven aan bedenkingen of kritiek. Zijn eerste vraag was of de 
laatste brief van de Nederlandse Regering, die via de heer Cochran 
aan de republikeinse Regering werd overhandigd, niet te stroef en 
wel gelukkig van vorm was. De Regering heeft gemeend ook in de 
vorm van deze brief tot uitdrukking te moeten brengen op een niet 
mis te verstane wijze de buitengewone ernst van de toestand, zoals die 
op dat ogenblik bestond. Ik mag er in dit verband nog wel op wijzen, 
dat na de nota van de Nederlandse Regering aan de Commissie van 
Goede Diensten had mogen worden verwacht een andere brief dan 
die. welke door dr. Hatta werd geschreven en die volgens hem zelf 
niet voldoende doordacht, globaal en informeel was gesteld. 

Verder zou er op mogen worden gewezen, dat sedert de brief 
van dr. Hatta van 13 December een aantal feiten zich had voorge
daan, die de buitengewone ernst van deze situatie duidelijk onder
streepten. 

Zo heeft nadien — d.w.z. na 13 December — een republikeins 
woordvoerder in Batavia verklaard, dat de brief van dr. Hatta van 13 
dezer geen nieuwe gezichtspunten gaf en dat de republikeinse Rege
ring haar standpunt niet had herzien. 

De republikeinse Minister van voorlichting, Mohammed Natsir, 
had uitdrukkelijk verklaard, na 13 December, dat de Nota van de 
Nederlandse Regering aan de Commissie van Goede Diensten de deur 
had dichtgedaan en dat Hatta's brief geen wijziging bracht in het 
oorspronkelijke Regeringsstandpunt. 

De heer Roem verklaarde na 13 December, dat de republiek 
arbitrage wenste. 

De infiltratie in het door de Nederlanders gecontroleerde gebied 
nam in ernst en omvang toe. Zij heeft zich sedert 27 October in de 
daarop cevolgde weken voorgedaan in onderscheidenlijk 196, 233, 
238, 307 en 326 gevallen. 

Ten slotte was er een zeer grote troepenconcentratie van omstreeks 
100 000 man aan de republikeinse zijde van de status quo-lijn en de 
aankondiging, dat het republikeinse leger algemene manoeuvres zou 
houden, te beginnen op 19 December. 

Onder deze omstandigheden geloof ik. dat het nuttig en nodig was. 
dat de brief, die van de Nederlandse Regering uitging, ademde de 
ernst, de buitengewone ernst, van de situatie, welke toen bestond. 

De geachte afgevaardigde de heer Van der Goes van Naters heeft 
voorts gevraagd hoe het nu zat met de termijn, die door de samen
loop van omstandigheden korter is geweest dan wij ons aanvankelijk 
hadden voorgesteld. 

Wat is die samenloop van omstandigheden geweest? 
Daar is vooreerst het feit. dat de Commissie van Goede Diensten 

op het ogenblik, dat haar diensten werden verzocht voor het over
handigen van die brief, zich bevond niet in Batavia, maar in Kali
oerang: vervolgens de omstandigheid, dat de verbinding tussen Ba
tavia en Kaüocrang niet steeds spoedig en geslaagd kon worden tot 
stand gebracht; in de derde plaats het feit, dat de Regering van 
Indonesia de wens te kennen gaf, eerst van advies te dienen over 
de brief zelf, een wens, waaraan wij geen gevolg konden geven, 
omdat dit naar onze mening een niet aanvaardbare verdere ver
traging zou hebben gebracht. Door deze, zij het dan telegrafische, 
gedachtenwisseling ook werd de termijn korter dan was voorzien. 

Het is juist. Mijnheer de Voorzitter — ik wil dat desgevraagd 
nog eens uitdrukkelijk verklaren: het heeft bovendien al gestaan 
in de verklaring van de Minister-President —, dat verlenging van de 
termijn niet is gevraagd. 

Ik meen, dat bij de geachte afgevaardigde de heer Van der Goes 
van Naters mogelijk een misvatting bestaat omtrent de looplijd en 
de opzegbaarheid van de bestandsoverccnkomst, op 17 Januari 194S 
aan boord van de ..Rcnville" gesloten. 

Het tiende artikel van dit akkoord luidt: 

„This agrecment shall be considercd binding unless one party 
notities the Committee of Good Offices and the olher party 
that it considers the truce regulations are not being observed 
by the other party and that this agreement should therefore be 
terminated." 

Naar het oordeel van de Regering en van al degenen, die haar 
daarbij van raad hebben gediend, betekent dit, dat de beëindiging 
van het bestand zonder termijn kan plaats hebben, indien en tenzij 
de ene partij aan de Commissie van Goede Diensten en de andere 
partij doet weten, dat zij het er voor houdt, dat de bestandsbepalingen 
niet door de andere partij zijn nagekomen. 

De heer Van der Goes van Naters: De Nederlandse tekst is vol
komen anders. 

De heer Sassen, Minister van Overzeese Gebiedsdelen: De tekst, 
die ik u heb voorgelezen, is de tekst van de overeenkomst, zoals 
deze in de authentieke en bindende Engelse aan boord van de 
„Renville" is gesloten. 

De heer Van der Goes van Naters: Dit is de tekst, die wij van 
de Regering hebben gekregen. 

De heer Sassen, Minister van Overzeese Gebiedsdelen: Mijnheer 
de Voorzitter! Dat zullen wij nagaan. Ik hoop, dat hiermede deze 



Vel 208 799 Tweede Kamer 

30ste VERGADERING — 20 DECEMBER 1948 

Beraadslaging Regeringsverklaring in zake Indonesië 

(Minister Sassen) 
zaak duidelijk is gesteld, daar de voorgelezen tekst bindend is, ook 
bij afwijking van de Nederlandse tekst. 

De volgende vraag, Mijnheer de Voorzitter, is de kwestie van 
arbitrage of bemiddeling. Te recht is door de geachte afgevaardigde 
gesteld, dat, waar het hier geen rechtsgeschillen betreft, arbitrage 
niet in aanmerking kan komen. Wat de bemiddeling betreft, ook 
bij bemiddeling is het zó, dat de vraag of partijen tot een akkoord 
willen komen, of er overeenstemming bestaat ten aanzien van die 
punten, die door het akkoord essentieel zijn, alsmede de vraag, of 
er genoegzaam waarborgen zijn voor de uitvoering van dat akkoord, 
precies dezelfde moeilijkheden zouden opleveren en zullen opleveren 
als die wij thans hebben ondervonden en dezelfde ellende als met 
de bestandsnakoming het geval zou zijn. Daarom zie ik niet, dat 
bemiddeling uitkomst kan bieden. 

De geachte afgevaardigde de heer Van der Goes van Naters heeft 
verder gevraagd of het juist is, dat, waar thans militair gezag onont
beerlijk is, dit zo kort mogelijk zal duren. Ik moge hem daartoe ver
wijzen naar een uiting, die, naar ik meen, gisteren of heden is gedaan 
door de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, waarin ook deze heeft 
te kennen gegeven, dat zo snel mogelijk moet worden gestreefd naar 
de wederinstelling van een normaal bestuur, uiteraard met inscha
keling van de bekwame en vooruitstrevende figuren en de construc
tieve elementen, waarop ook de heer Van der Goes van Naters heeft 
gedoeld. Ik geloof niet, dat het juist is, dat de federalisten, zoals de 
geachte afgevaardigde stelt, te recht kritiek hadden op het feit, dat zij 
niet rechtstreeks zijn ingeschakeld bij de oplossing van het conflict. 
Het conllict, dat bestond tussen het Koninkrijk en de republiek, is 
voorwerp geweest van langdurige onderhandelingen, die aan Neder
landse kant zijn gevoerd, voor zover het ten minste formele bespre
kingen zijn geweest door een delegatie van het Koninkrijk, waarin 
ook de federale deelgebieden ampel zijn vertegenwoordigd geweest. 

Ik geloof bovendien, dat de geachte afgevaardigde zich bepaalt 
vergist, indien hij meent, dat de Regering beter had gedaan met het 
B.I.O. in te voeren onmiddellijk nadat in de Kamer de Noodwet 
Indonesië was aangenomen. 

Ik geloof, dat het zo is, dat in ieder geval een poging moest worden 
aangewend om op de grondslag van de uitkomst van het overleg, 
ook met vertegenwoordigers van de republiek, te komen tot een 
regeling met betrekking tot het interim-bewind. Ik zou ook van 
mening zijn, dat dit een logisch gevolg was van het desbetreffende 
voorschrift over de nieuwe rechtsorde, zoals die in de Grondwet is 
vervat. Bij de behandeling van de Noodwet Indonesië in de Staten
Generaal is ook uitdrukkelijk gesteld, dat de Regering die poging tot 
overleg met de republiek wilde doen vooraleer tot invoering van 
het besluit over te gaan. 

Dat overleg heeft helaas tot geen uitkomst geleid en de Regering 
heeft dan ook — en de geachte afgevaardigde heeft daar. evenals 
de geachte afgevaardigde de heer Romme, te recht op gewezen — 
in artikel 67 uitdrukkelijk nog gesteld, dat zij de inpassing der voor
malig republikeinse gebieden hoopt te bewerkstelligen op de grond
slag van de uitslag van dat dan alsnog ie voeren overleg. 

Ook de Regering hoopt ernstig op. en streeft ernstig naar een 
uit-dit-conflict-komen met medewerking van alle constructieve krach
ten, zoals er — en zij heeft dat met zovele woorden in haar Regerings
verklaring gezegd — in de republiek naar haar overtuiging vele zijn. 

De geachte afgevaardigde de heer De Groot heeft vele kras
klinkende woorden gebruikt. Hij heeft het min of meer vanzelf
sprekend gevonden, dat het bestand niet werd nagekomen, omdat het. 
naar hij meende, steunde op wat hij genoemd heeft het Renville
dictaat. Bovendien meent hij, dat onze stellingen ten aanzien van 
de bestandsschendingen berusten op eenzijdige beweringen van de 
Nederlandse Regering. Het zou mij willen voorkomen, dat het voor 
hem niet zo gemakkelijk is, dit naar waarheid vol te houden, na 
kennisneming van datgene, wat ik zoeven heb mogen voorlezen uit 
een decreet van de minister van defensie van de republiek. Dat is 
geen bewering, maar een met documenten gestaafd feit; het is ook 
niet eenzijdig van de Nederlandse Regering afkomstig, maar van de 
republikeinse regering. 

Als men nagaat wat in de pers, die de geachte afgevaardigde na 
staat, de taatste tijd met betrekking tot Indonesië is gezegd, dan rijst 
de vraag of de geachte afgevaardigde bij de vorming van zijn oordeel 
wel geheel vrij is. Ik zou b.v. kunnen wijzen op een citaat uit „De 
Waarheid" van 19 November, waarin aan de Regering de vrees 
wordt toegeschreven een juiste voorlichting te geven over de onte
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vredenheid van de massa's over het Hatta-regiem en de zwakke 
positie van Hatta in het binnenland, omdat daardoor de Hatta-kliek 
slechts ontmaskerd zou worden en een golf van verontwaardiging 
over de wereld zou gaan. Ik citeer hier, Mijnheer de Voorzitter. 

De vraag of de geachte afgevaardigde de heer De Groot geheel 
vrij is in het bepalen van zijn standpunt, lijkt ook daarom c,;wettigd, 
omdat, indien men „De Waarheid" van 17 December 1948 opslaat, 
men daarin ziet, dat het partijbestuur in haar zitting van Mei 1948 
haar fout ten aanzien van het Indonesic-belcid heeft hersteld, een 
fout, die dan hierin bestond, dat men vóórdien nog sprak van een 
gemenebest-politiek en dus nog bleef vasthouden aan een Nederlands
Indonesische Unie. Daarna doet men dat niet meer en besluit men 
onvoorwaardelijk tot wat dan genoemd wordt het opkomen voor de 
volledige zelfstandigheid van Indonesië. 

Legt men bovendien daarnaast wat in de buitenlandse pers, die de 
geachte afgevaardigde na staat, verschijnt — ik heb hier bijv. voor 
mij een knipsel uit de „Daily Worker" van 2 December van dit 
jaar —, dan ziet men dat als eis aan de communistische partijen 
wordt gesteld: „intensified war against the Dutch in the Dutch
occupied areas". Dan rijst toch wel zeer klemmend de vraag of de 
geachte afgevaardigde nog wel vrij is in zijn oordeel, omdat de strijd 
ook tegen de Indonesiërs in de bezette gebieden een eis is van de 
partijen, waarmee hij ten nauwste gelieerd is; omdat het désaveu van 
wat de geachte afgevaardigde thans noemt het Renville-dictaat, hoe
wel ondertekend door Amir Sjarifoeddin, een eis is, die dezelfde 
groepen, stromingen en partijen hebben gesteld. 

Thans vraagt de geachte afgevaardigde aan de Kamer bij motie 
een uitspraak, waarbij er bij de Regering op aangedrongen wordt het 
vuren te doen staken. Thans vraagt de geachte afgevaardigde zich 
af of de arbeiders wel werken voor de opbouw in stede van voor de 
verwoesting. Thans stelt hij zich de vraag of de arbeiders door te 
werken, ons wellicht niet de middelen verschaffen om de kinderen 
in Indonesië te doden. Thans roept hij in herinnering de doodsangst 
van vrouwen en kinderen, die denken aan het lot van hun vaders en 
mannen. Maar bij mij rijst de vraag of al deze overwegingen geen 
rol hebben gespeeld toen het parool werd uitgegeven aan „intensified 
war against the Dutch in the Dutch-occupied areas" en of deze zelfde 
overwegingen niet hebben gegolden toen blijkbaar het parool is uit
gegeven om in Indonesië te intensiveren en te organiseren het verzet 
overal in de bezette gebieden. Ik geloof, dat, wanneer de geachte af
gevaardigde niet begrijpt, dat ook het Nederlandse volk het zich tot 
plicht kan stellen om op te komen voor vrijheid van Indonesië, dit 
een bewijs te meer is voor het feit, dat hij leeft in een andere ge
dachtenkring dan dit volk. 

Ik zou daaraan nog toe willen voegen, dat hetgeen door de ge
:chte afgevaardigde is opgemerkt over bombardementen op Djokja
iarta, niet wordt bevestigd door de berichten, die thans aan de Re
gering bekend zijn en geen verdere mededelingen inhouden dan dat 
met mitrailleurvuur een afweervuurmond van de republikeinen op 
het vliegveld te Djokjakarta tot zwijgen is gebracht. 

De heer Gortzak: En buitenlandse verslaggevers worden geweerd. 

De heer Sassen, Minister van Overzeese Gebiedsdelen: Ik geloof, 
dat ik wat de geachte afgevaardigde de heer De Groot betreft het 
hierbij kan laten. Buitenlandse verslaggevers worden, zelfs wanneer 
er minder moeilijke omstandigheden zijn dan zich op het ogenblik 
in Indonesië voordoen, bijv. in Oost-Europese landen, ook geweerd. 

De Voorzitter: Geen tekenen van goed of afkeuring op de gere
serveerde tribune worden geduld. 

De heer Sassen, Minister van Overzeese Gebiedsdelen: Mijnheer 
de Voorzitter! Met instemming heeft de Regering kennis genomen 
van het vertrouwen in haar oogmerken en in haar beleid, zoals dat 
is uitgesproken door de heer Vonk. 

Met de heer Tilanus is zij van mening, dat, indien inderdaad 
Nederland dit besluit niet had genomen, het zich dan had moeten 
terugtrekken uit Indonesië. De gevolgen zouden dan geen andere 
zijn geweest dan dictatuur over geheel Indonesië van krachten, die 
in de Regeringsverklaring zijn aangeduid als te zijn extremistisch, 
niet-constructief en subversief. Voor deze beslissing heeft de Re
gering inderdaad gestaan en zij heeft gekozen zoals zij deed, om 
de redenen, die zij aan de Kamer heeft uiteengezet, in het volle 



800 

30ste VERGADERING — 20 DECEMBER 1948 

Beraadslaging Regeringsverklaring in zake Indonesië 

(Minister Sassen) 
besef en in de volle overtuiging, dat toestanden, die zij daarbij 
heeft genoemd, dit noodzakelijk maakten en dit offer ook wa-ird 
maakten. Generaal Spoor zal niet de opdracht krijgen en zou ook 
niet de opdracht willen aanvaarden om het imperialisme en het 
kolonialisme in Indonesië te herstellen. 

Ik moge mij ook aansluiten bij hetgeen door verschillende ge
achte afgevaardigden is gezegd over wat nu gevraagd wordt van 
onze jonge mannen. Doch niet enkel van de Nederlandse jonge 
mannen, maar ook van hen, die in de Koninklijk Nederlands
Indonesische landmacht en op de vloot dienen en van Indone
sische landaard zijn. Moge zegen rusten op hun zware taak en 
mogen zij behouden terugkeren na de verwezenlijking van het doel, 
dat thans met hun medewerking moet worden vervuld. 

Met betrekking tot deze doeleinden moge ik de geachte afge
vaardigde de heer Welter met name nog eens wijzen op hetgeen op 
bladzijde 6 van de Regeringsverklaring is vermeld. Het vraagstuk is 
niet zo simpel, dat het enkel gaat over de keuze tussen herstel 
van orde en rust enerzijds of wel abandoneren anderzijds. Het 
gaat er ook om wat men als doel heeft, en dat doel gaat verder, 
gaat dieper, gaat breder dan enkel herstel van orde en rust. 

Ik mag nog eens herhalen wat bij monde van de heer Minister
President is gezegd: 

„De Regering streeft geen ander politiek doel na dan de ver
wezenlijking van de beginselen, die waren neergelegd in de over
eenkomst met de Republiek en met de andere deelstaten, tot 
welke verwezenlijking de Grondwet thans de mogelijkheid opent." 

Daarover zou wellicht, althans in het verleden, tussen degene, die 
nu is de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, en de geachte afge
vaardigde de heer Welter niet die roerende eenstemmigheid hebben 
kunnen bestaan, welke naar de mening van de geachte afgevaardigde 
thans tussen beider uitlatingen valt te constateren. Het heeft mij 
overigens verheugd, uit de mond van de geachte afgevaardigde te 
hebben opgetekend, dat hij de Regering verder steun wil verlenen bij 
haar ernstig streven naar het bevorderen van de vrijheid van de 
Indonesische volken. 

De geachte afgevaardigden de heren Schouten en Zandt is de 
Regering dankbaar voor het feit, dat zij haar wijsheid en kracht 
hebben toegebeden bij de volhardende vervulling van haar zware 
taak. De Regering is inderdaad van mening, dat het doel, dat zij 
zich heeft gesteld en dat ik nog zoeven mocht weergeven met de 
woorden, die vanmiddag in uw Hoge Vergadering door de heer Minis
ter-President zijn uitgesproken, dit zeer grote offer waard is. De Rege
ring zal dit doel blijven nastreven met alie kracht en elle volharding 
en met alle onbuigzaamheid, die de grootheid van dit doel en de 
grootheid van ons volk vereisen. 

De Voorzitter: Verschillende geachte leden hebben mij te kennen 
gegeven, dat naar hun mening van replieken kan worden afgezien. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De motie van orde van de heer De Groot c.s. wordt verworpen 
met 80 tegen 8 stemmen. 

Tegen hebben gestemd jonkvrouwe Wttewaal van Stoetwegen, de 
heren Ritmeester, Beernink, Van Sleen, Van Lienden, Schilthuis, Kik
kert, Roosjen, Goedhart, Hofstra, Schmal, Vermeer, mevrouw For
tanier—De Wit, mejuffrouw Klompé, de heren Willems, Steinmetz, 
C. van den Heuvel, Vorrink, Verkerk, Stufkens, Posthumus, De Haas, 
mejuffrouw Nolte, de heren Algera, Cals, Hooij, De Graaf, Droesen, 
Janssen, Dassen, Bruins Slot, Van der Zanden, Welter, De Kort, 
Stokman, Zandt, De Ruiter, Andriessen, Van der Goes van Naters, 
Van der Weijden, Van der Feltz, Den Hartog, Mol, Terpstra, 
Ru>gers, Tuin, Vondeling, Donker, mejuffrouw Tendeloo, de heren 
Van der Brug, Scheps, De Loor, Schermerhorn, Burger, Van den 
Born, Krol, Serrarens, Peters, Gielen, Koersen, Van Thiel, Kort
hals, Meijerink, Vonk, Van Dis, Tilanus, Van de Wetering, Schou
ten, Bachg, Maenen, Groen, Biewenga, Lucas, Romme, Engelbertink, 
Van Vliet, Gerbrandy, Zegering Hadders, Van der Zaal en de 
Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heren Gortzak, Borst, Hermans, Wage
naar, De Groot, Haken, Stokvis en Hoogcarspel. 

De Voorzitter: Ik dank namens de Kamer de Regering voor de 
gedane mededeling. 

Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden ter inzage gelegde 
gedeelte van het officiële verslag der Handelingen van de vorige 
vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt te 11.50 uur namiddag gesloten. 

Verbetering 

In de rede van de heer Terpstra: 
blz. 757, kol. 2, reg. 23 v.o., staat: „nog"; lees: mij. 


