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Ten aanzien van punt B. (Overheidsdienaren in tijdelijke dienst en 
vóór 1 Maart 1942 in dienst getreden), merkten vele leden het vol
gende op. 

Hoewel erkend dient te worden, dat ten aanzien van ambtenaren 
in tijdelijke dienst een bepaald aantal dienstjaren als maatstaf vooi 
toekenning van onderstand bij wijze van wachtgeld of pensioen moet 
worden aangehouden, is het naar oordeel van vele leden te betreuren 
dat niet algemeen een dienstverband sedert 1 Maart 1942 daartof 
voldoende werd geacht. 

Zulks, ondanks het feit, dat, blijkens het sub D, laatste alinct? 
gestelde, deze gedachte bij de verscheidene delegaties heeft geleefd 
aangezien volgens bedoelde tekst de veronderstelling voorzat, dat slecht 
„de na-oorlogse tijdelijken" bij ontslag buiten inkomsten op gronc 
van de afvloeiingsregeling zouden geraken. 

Is het juist, dat te dien opzichte een ongewilde divergentie bestaat 
tussen de bepalingen, vervat onder B, en die onder D? 

Voor het overige achtten deze leden de onderstand van zeer scha
mele aard. 

Zij achtten het echter waarschijnlijk, dat zulks ten dele te wijten 
is aan het feit, dat in de na-oorlogse periode verzuimd is de be
staande regelingen, welke nog ongunstiger waren, tijdig aan te passen 
aan de gewijzigde economische en sociale omstandgheden en eisen. 

Te sterker zou het schamele karakter van deze aangelegenheid 
in het oog springen, indien ook deze tijdelijke ambtenaren zouden 
hebben gediend onder vigueur van de burgerdienstplichtordonnantie» 
welke eerst onlangs is opgeheven. Gaarne zagen deze leden zich 
omtrent dit punt ingelicht. 

Ontrent punt F werden de volgende vragen gesteld: 

1. Waarom wordt — op voorbeeld van de garantieverklarinjj 
van 5 Augustus 1949 — niet alleen aan wachtgelders, maar ook aan 
afgevloeide burgerlijke Overheidsdienaren, die onverkort recht kunnen 
doen gelden op een evenredig pensioen, een korting opgelegd bij het 
aanvaarden of weigeren van passends arbeid, en waarom dient deze 
korting hoger te zijn naargelang de betrokkene Indonesië langer 
gediend heeft? 

Tot welke gevolgen de onderhavige bepaling kan leiden, moge 
blijken — aldus verscheidene leden — uit het volgende voorbeeld: 

X, importkracht, heeft na 5 jaar actieve dienst en 5 jaar wacht
geld, op 35-jarige leeftijd een evenredig pensioen van 10 maal 1,8 % 
plus 4 %, dus 22 % van f 800, zijnde f 176 per maand gekregen. Zijn 
inkomsten uit passende arbeid zijn f 300 per maand. Hierdoor wordt 
op zijn pensioen 22 % van f 300, zijnde f 66 per maand gekort. Zijn 
gezamenlijke inkomsten worden dan f410 per maand. 

Aan Y, importkracht, die Indon?ïi5 13 jaAr actief diende, is v_ 
5 jaar wachtgeld, op 48-jarige leeftijd een evenredig pensioen van 
18 maal 1.8 % plus 4 %, dus 36,4 % over f600, zijnde f218,40 toe
gekend. Indien ook hij uit passende arbeid f 300 per maand verdient, 
ziet hij zich een pensioenkorting van 36,4% van f 300, zijnde f 109,20,. 
per maand opgelegd, waardoor zijn gezamenlijke inkomsten f 409.20 
per maand worden. Hoewel het pensioen, waarop Y recht heeft, 
f42,40 per maand hoger is dan dat van X en Y uit passende arbeió 
evenveel verdient als X, dalen zijn gezamenlijke inkomsten tot 
beneden die van X. 

2. Op de uitkeringen, die „normaal" gepensionneerden krijgen, 
wordt (terecht) geen korting toegepast. Geldt de kortingsregeling 
echter wel voor nfgekeurden met een evenredig pensioen'? Waarom 
moet de korting voortduren tot het 55ste jaar, ook voor import
krachten, die op 50-jarige leeftijd recht op normaal pensioen (zondeï 
korting) zouden hebben gekregen? 

§ 4. Ontwerp-overeenkomst in zake het verlenen van personele 
bijstand door het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van de 
Burgerlijke Overheidsdiensten der Republiek der Verenigde Staten 

van Indonesië en omgekeerd 

Vele leden achtten het zwaartepunt dezer ontwerp-overeenkomst 
gelegen in de bepaling van artikel 2. 

Het deed deze leden genoegen om in de Memorie van Toelichting 
(pagina 44, alinea's 5 t m 7) de gedachte van een Bijstandscorps met 
meer nadruk ontvouwd te zien clan de tekst van artikel 2 zelf doet 
vermoeden. Voor de ontwikkeling der Uniegedachte achtten zij zo
danig corps van zeer grote betekenis, weshalve zij dan ook de hooj 
uitspraken, dat het overleg ten spoedigste tot resultaten zal voeren 

In vorming van een Bijstandscorps zagen deze leden voorts ee? 
gunstig uitzicht voor verscheidene thans in Indonesië dienende ambt* 
naren. 

Vele andere leden vonden in dit ontwerp aanleiding nog eens aan te 
dringen op bijzondere Regeringszorg ten opzichte van de werving 

van personeel en de tijdelijke detachering van ambtenaren. Zij waren 
er ten diepste van overtuigd, dat de samenwerking tussen de beide 
volkeren alleen dan slagen kan, wanneer de Nederlanders, in de 
R.I.S. werkzaam, mede door affiniteit vertrouwen wekken bij de 
Indonesiërs en met alle koloniale mentaliteit hebben gebroken. Uit
zending van personen, die zich van de oude positie niet los kunnen 
maken, zou zonder twijfel grote onheilen met zich meebrengen. 

Omtrent het voornemen van de Regering tot vorming van een 
Bijstandscorps zouden deze leden gaarne nader worden ingelicht. 
Is dit onderwerp ter Ronde Tafel Conferentie in bespreking geweest? 
Hoe denkt men zich de staatsrechtelijke positie van zulk een corps? 
Moet uit de Memorie van Toelichting worden opgemaakt, dat tot de 
vorming eenzijdig kan worden overgegaan en dat alleen omtrent de 
voorwaarden, welke voor de ambtenaren daarvan zullen gelden, 
met de Indonesische Regering overeenstemming noodzakelijk wordt 
geacht? 

§ 5. Briefwisseling in zake wederzijds overleg omtrent de nationali
teitswetgevingen en in zake bepalingen in de nationaliteitswetgevingen 
der deelgenoten omtrent dienstneming door Staatsburgers van de 

ene deelgenoot bij de andere deelgenoot 

Met instemming hadden vele leden er van kennis genomen, dat de 
deelgenoten door tijdig wederzijds overleg mogelijke conflicten 
betreffende de nationaliteitswetgeving willen voorkomen. 

Eveneens had het hun instemming, dat dienstneming van Staats
burgers bij de andere deelgenoot geen verlies of beperking van natio
naliteit tengevolge zal hebben. In verband met de taak, die ook 
in de toekomst voor vele Nederlanders in Indonesië zal zijn weg
gelegd, achtten zij deze bepaling van groot belang. 

§ 6. Briefwisseling betreffende processuele rechten 

Vele leden zouden gaarne vernemen wat de Regering nauwkeurig 
onder „processuele rechten" verstaat. Moet uit de terminologie der 
briefwisseling voorts worden afgeleid, dat het in het voornemen der 
deelgenoten ligt een nadere regeling te treffen en, zo ja, kan de 
Regering hierover dan reeds enige mededeling doen? 

Aldus vastgesteld 29 November 1949. 
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MEMORIE VAN ANTWOORD 

op het Voorlopig Verslag van de Eerste Commissie 
van Rapporteurs 
(Basisregelingen) 

Inleiding; wijze van behandeling 

Inderdaad is de tijd, welke voor de behandeling van het onder
havige wetsontwerp beschikbaar is, zeer krap toegemeten, gelet op 
de uitzonderlijk grote belangen, die bij het wetsontwerp betrokken 
zijn. De Regering ondervindt ook zelf daarvan de bezwaren, in
zonderheid nu de Kamer harerzijds in staat is gebleken in korte 
tijd diepgaande voorlopige verslagen over het wetsontwerp uit te 
brengen. 

Dat de Kamer zich niettemin het recht wil voorbehouden om 
bij de mondelinge behandeling nog punten ter sprake te brengen, 
welke tijdens het afdelingsonderzoek niet in behandeling zijn ge
komen, verstaat de Regering ten volle. 

Op goede gronden wordt in het Voorlopig Verslag betoogd, dat 
in de tot het wetsontwerp behorende stukken geen wijzigingen kunnen 
worden gebracht. Aanhouding van het wetsontwerp, ten einde de 
Regering gelegenheid te bieden omtrent bepaalde rAinten het over
leg met de andere deelnemers aan de Ronde Tafel Conferentie te 
heropenen, zou vermoedelijk in haar gevolgen weinig van een ver
werping van het wetsvoorstel verschillen. 



1478 14 
Overdracht van de souvereiniteit over Indonesië 

Erkend moet worden, dat de Kamer in haar geheel tijdens de 
Ronde Tafel Conferentie niet op de hoogte is gehouden van de 
gemaakte vorderingen. Vele bezwaren van practische aard hebben 
dit verhinderd. De door de Regering vóór de aanvang der Ronde 
Tafel Conferentie gedane toezegging, dat zij de Kamer op de hoogte 
zou houden van de ontwikkeling van hst „cease-fire", heeft de 
Regering echter naar beste vermogen uitgevoerd. 

Algemene beschouwingen 

De door vele leden onder dit hoofd gestelde vier vragen meent 
de Regering aldus te mogen beantwoorden. 

1. De vraag, of de Regering vóór het tweede politionele op
treden niet geheel of ten dele de oorzaken had kunnen voorzien, 
waardoor dit optreden geen bevredigende resultaten zou afwerpen, 
kan tot op zekere hoogte bevestigend beantwoord worden. Onge
twijfeld immers heeft de Regering met de mogelijkheid van interna
tionale druk en van andere factoren, die het bereiken van een be
vredigend resultaat zouden verhinderen, rekening gehouden. In 
hoeverre dergelijke mogelijkheden zich zullen verwezenlijken, is van 
te voren echter niet met zekerheid te bepalen. Doch hoe dit zij, de 
Nederlandse Regering kon zelfs met het oog op te verwachten moei
lijkheden de tweede politionele actie niet achterwege laten, gelijk de 
Minister-President op 20 December 1948 in de Kamer met de vol
gende woorden toelichtte: „Zij (de Regering) 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 ervan afzag de voorwaarden te helpen scheppen voor een 
ontwikkeling in vrijheid, met waarborgen voor recht, orde en veilig
heid. Ging Nederland hiertoe over, dan zou spoedig over geheel 
Indonesië een chaotische toestand te verwachten zijn, die op de duur 
vermoedelijk op een dictatuur zou uitlopen". 

2. Naar het oordeel der Regering behoeven de woorden „op haar 
geoefende internationale druk" geen nadere toelichting. Naar buiten 
is daarvan veelvuldig gebleken, waarbij ter illustratie moge worden 
vermeld de Australische boycot en de maatregelen ter onderbreking 
van de normale K.L.M.verbinding met Batavia na de tweede zuive
ringsactie. 

De redevoeringen ter Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties en vooral in de Veiligheidsraad leggen getuigenis af van de 
wijze waarop de verschillende Regeringen reageerden op de Neder
landse politiek. 

Voor publicatie van de vertrouwelijke mededelingen en de schrif
telijke gedachtcnwisseling met vertegenwoordigers van vreemde mo
gendheden acht de Regering het ogenblik nog niet gekomen. 

3. Dat een hernieuwde poging van de Regering om tot een ver
gelijk met de leiders der Republiek Indonesia te komen is aangeduid 
als een wenden van het roer, kan tot verwondering leiden, indien men 
daaruit zou afleiden, dat de Regering te eniger tijd een dergelijke 
poging buiten haar gezichtskring had geplaatst. Immers nog op 
20 December 1948 verklaarde de Minister-President in de Kamer: 

„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 verwezenlijking 
de Grondwet thans de mogelijkheid opent. Zij wil zo snel mogelijk 
een rechtstoestand doen ingaan, die een eigen Indonesische bewind
voering 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 overeenstemming 
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 mede
werking aan de opbouw van een vrij Indonesië op federatieve grond
slag 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". 

Intussen kan men ook weer niet zeggen, dat door de tweede poli
tionele actie de Regering rechtstreeks naar een vergelijk met de 
Republiek koerste. Daartoe was een zekere wending van het roer na 
de aanvang der tweede politionele actie inderdaad nog wel vereist. 

4. De grote persoonlijke offers, welke de Regering na het einde 
van de oorlog met Japan heeft gevraagd en verkregen van hen, die 
bij de gewapende macht van Indonesië en Nederland dienen, vinden 
hun rechtvaardiging in de plichten, die Nederland ten opzichte van 
Indonesië heeft uit hoofde van de historische banden, die tussen 
beide landen bestaan. 

N'auat Nederland door de hulp zijner bondgenoten van de Duitse 
bezetting bevrijd was, had Nederland, hoewel verzwakt en verarmd, 
op zijn beurt tot taak om naar vermogen te bevorderen, dat Indonesië 
zou opgebeurd worden uit de chaotische toestand, waarin de Japanse 
bezetting het had gebracht en die het uit eigen kracht niet kon 
meester worden. De vervulling van die taak stuitte in Indonesië op 
sterke tegenkanting, onder meer bij hen, die meenden, dat alleen 
eigenbelang de drijfveer was van het Nederlandse optreden en dat 
dit optreden trots alle beweringen van het tegendeel in de practijk 
zou uitlopen op een herstel van de voor-oorlogse verhoudingen. 
Bovendien hadden zich in Indonesië tengevolge van de Japanse 
bezetting en de daaruit voortgesproten materiële nood stromingen 
ontwikkeld, die in religieus of maatschappelijk opzicht tot extremisme 
overhelden en die een herstel van de orde als tegen zich gekeerd 
beschouwden. Deze tendenzen maakten een gewapend optreden 
onvermijdelijk. De strijd, die zich dientengevolge in Indonesië ont
wikkelde, had meer dan een aspect. 

De belangen van Indonesië en Nederland zijn dermate verweven, 
dat het herstel van geregelde toestanden in Indonesië ook als een 
Nederlands belang van de eerste orde moet aangemerkt worden. 
Uiteindelijk heeft de strijd tot resultaat gehad, dat sterke in Indonesië 
aanwezige constructieve elementen de noodzaak inzagen om met 
Nederland tot overeenstemming te geraken. Aan deze constructieve 
elementen, die bereid zijn met Nederland samen te werken, wordt 
straks het lot van Indonesië toevertrouwd. Het is naar de overtuiging 
van de Regering de hoogste tijd, dat deze fase in de ontwikkeling 
van zaken in Indonesië bereikt wordt. 

Dat dit resultaat thans bereikt kan worden is voor een groot deel 
te danken aan de offers, die onze soldaten hebben gebracht. Voor 
dit doel heeft de Regering gemeend onder meer een beroep te mogen 
doen op de jongere generatie van ons volk, hoewel zij reeds in haar 
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling sterk de druk der Duitse 
bezetting had ondervonden. Ook tegen een tweede beproeving bleek 
zij echter opgewassen. Hetzelfde moet gezegd worden van de 
officieren en manschappen van het K.N.I.L., die voor een deel de 
Japanse krijgsgevangenschap doorstaan hadden. 

De diepste zin van de offers, welke onze soldaten hebben gebracht, 
wordt begrepen, als men bedenkt, dat zij het vaderland met inzet van 
hun jonge levens gediend hebben toen hun wettige Regering dit van 
hen vroeg. Aan onze soldaten zijn Indonesië en Nederland ont
zaggelijk veel dank verschuldigd, voor velen zal dit eerst later 
duidelijk worden. 

Met de korte algemene beschouwingen, die vele andere leden aan 
de voorgeschiedenis der Ronde Tafel Conferentie wijdden, kan de 
Regering zich in menig, maar niet in ieder opzicht verenigen. De 
door hen gestelde vraag, of de U.N.C.I. aan de Nederlandse militaire 
macht overwegende bezwaren in de weg heeft gelegd, wordt ont
kennend beantwoord. Daarmede is echter de stelling, dat de na de 
tweede politionele actie op de Regering uitgeoefende internationale 
druk heeft meegewerkt om die actie in politiek en politioneel opzicht 
niet te doen slagen, allerminst ondergraven. 

De Regering is zich zeer wel bewust van de smartelijke zijde, die 
voor het Nederlandse volk aan het beëindigen der oude verhoudingen 
is verbonden. Met de hier aan het woord zijnde leden is de Regering 
echter van mening, dat het nochtans aanbeveling verdient de blik vooral 
op de toekomst te vestigen. De internationale toestand in Zuid-Oost
Azië en het daar opdringend communisme zijn ongetwijfeld factoren, 
welke bij de oplossing van het Indonesisch probleem niet mogen 
verwaarloosd worden. In de Memorie van Toelichting is op het in 
Indonesië dreigend communistisch gevaar dan ook de aandacht ge
vestigd. Het zou echter onjuist zijn te menen, dat het door de Rege
ring ten aanzien van Indonesië gevoerd beleid alleen kon volstaan 
met een bestrijding van het communisme. Het veronderstelde gebrek 
aan stabiliteit der bij deze bestrijding gebruikte middelen hangt ken
nelijk met deze onjuiste mening samen. De opvatting, dat de toekomst 
van de verhoudingen tussen Nederland en Indonesië beïnvloed wordt 
door de te voeren personeelspolitiek kan de Regering onderschrijven. 
Zeker zal in de toekomst op bekwaamheid en op geschiktheid even
zeer moeten gelet worden als zulks in het verleden noodzakelijk was. 
Wie zich niet bij de in Indonesië gegroeide verhoudingen kan aan
passen, zal uit dien hoofde reeds in Indonesië niet op zijn plaats zijn. 
Op welke misgrepen uit het verleden de hier aan het woord zijnde 
leden echter het oog hebben is de Regering niet duidelijk. Dat voor
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heen de keuze werd bepaald door de invloed van binnenlandse poli
tieke spanningen en met voorbijzien van de eisen van bekwaamheid 
en geschiktheid kan niet worden erkend. Zolang de hier aan het woord 
zijnde leden geen duidelijker taal spreken kan ook de Regering in 
deze terecht als subtiel aangeduide aangelegenheid geen nader be
scheid geven. 

Bij de opvatting der hier aan het woord zijnde leden, dat grote 
constructieve mogelijkheden voor het grijpen liggen en bij hun op
wekking om zonder ressentiment over het verleden deze mogelijk
heden te aanvaarden kan de Regering zich van harte aansluiten. 

Verscheidene Eindere leden merken op, dat het bij de behandeling 
van dit wetsontwerp gaat om de toetsing van de inhoud van de daar
aan gehechte documenten aan de verantwoordelijkheid van Nederland 
en van het geldende staatsrecht. De enige vraag is volgens hen nu deze, 
>f thans de minimale voorwaarden aanwezig zijn om tot die over
nacht te kunnen besluiten. 

Alvorens op die vraag nader in te gaan leveren deze leden een be
toog waarin wordt gesteld, dat de Regering in een tijd, waarin de 
ogen almeer zijn opengegaan voor de beperktheid van de souvereini
teit, soms heeft gesproken en doen, althans laten spreken onder haar 
verantwoordelijkheid van een volledige, absolute en onvoorwaarde
lijke souvereiniteiisoverdracht. Dit zou geschied zijn tegenover hen 
iie zelf veelszins onder de ban van een verkeerd souvereiniteitsbegrip 
teven met als ge'/olg, dat zij gesterkt werden in het verzet tegen de 
medewerking aan voorzieningen, die in het belang van Indonesië 
zelf zijn. 

De Regering stelt hier tegenover dat, aangenomen al dat bij enige 
gelegenheid een minder gelukkige uitlating is gedaan, het toch voor 
een ieder auidelijk kan zijn, dat zij wel een werkelijke, volledige en 
onvoorwaardelijke souvereiniteitsoverdracht voorgestaan heeft en nog 
voorstaat, maar nimmer een absolute souvereiniteitsleer heeft gehul
digd. Er zouden andere argumenten moeten worden aangevoerd om 
waar te maken, dat de Regering anders te werk had kunnen gaan om 
duidelijk en beslis; te doen blijken, dat Nederland ten volle bereid is 
het recht op zelfstandigheid van de volken van Indonesië en op hun 
eigen bestuur onder eigen verantwoordelijkheid te erkennen. 

Wat nu de vooropgestelde vraag zelf betreft, beroepen de hier aan 
het woord zijnd; leden zich enerzijds op de feitelijke toestand in 
Indonesië en anderzijds op de Voorlopige Staatsregeling van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië om dubieus te stellen of de 
voorgestelde souvereiniteitsoverdracht wel in overeenstemming is met 
met XlVde hoofdstuk van de Grondwet. 

De Regering ontkent uiteraard niet, dat de huidige situatie te wen
sen overlaat en dat er toestanden voorkomen, waaraan zo spoedig 
mogelijk een eind behoort te komen. Dit doel zal echter stellig niet 
worden bereikt indien thans van de vervroegde souvereiniteitsover
dracht, waarmede de Kamer zich in beginsel reeds accoord heeft 
verklaard, wordt afgezien. Integendeel, verwerping van de resultaten 
der Ronde Tafel Conferentie zou tot zeer ernstige repercussies in 
Indonesië leiden, die de Regering niet voor Haar verantwoording 
zou kunnen nemen. Anderzijds Wijft de Regering vertrouwen, dat, 
wanneer eenmaal de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië 
zal zijn tot stand gekomen en haar van Nederlandse zijde alle steun 
wordt verleend, de mogelijkheid geschapen wordt, dat de inderdaad 
niet geringe moeilijkheden zullen worden overwonnen. 

Voorts is de Regering van oordeel, dat de Voorlopige constitutie 
voldoende waarborgen biedt voor de rechtszekerheid, de fundamen
tele menselijke rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur als door de 
Grondwet geëist en Zij ontkent bepaaldelijk, dat deze constitutie sterk 
tendeert in de richting van een eenheidsstaat. Artikel 43 wijst zeker 
niet in die richting. Dat zien de hier aan het woord zijnde leden uiter
aard ook in maar, zo vragen zij, welke uitvoering zal daaraan worden 
gegeven? Te constateren valt dus, dat deze leden hier hun bezwaar 
niet baseren op de constitutie — integendeel zij prijzen die — maar op 
wantrouwen in de toepassing, waartegenover de Regering stelt, dat 
Zij de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië met vertrouwen 
tegemoet wil treden. Dat de centrale regering tal van zaken aan zich 
trekt ligt in het wezen van een federalistische opzet; men mag niet 
stellen dat daardoor het staatsverband een unitaristisch karakter ver
krijgt. In dit licht moeten de aangehaalde artikelen 49 en 50 worden 
gezien. Wat het laatste artikel betreft, is het toch wel zeer voor de 
hand liggend, dat het bewind over de gebieden buiten het territoir van 
enig deelgebied alsmede over het federaal district Djakarta wordt 
gevoerd door organen van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië volgens bij federale wet te stellen regelen. Hier is toch geen 
strijd met de federale gedachte. Ten slotte wordt aangevoerd, dat de 
Republiek Indonesië zowel numeriek als door haar militaire macht 
vergelijkenderwijs zeer sterk is, waardoor de andere deelstaten aan 
haar ondergeschikt dreigen te worden. Hiertegenover stelt de Regering, 

dat de deelstaten volgens de constitutie geen eigen militaire macht 
hebben en dat het militaire apparaat van de Republiek Indonesië 
overgaat op de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. 

Op verschillende plaatsen hebben verscheidene leden onder de 
algemene beschouwingen opmerkingen gewijd aan de uitoefening van 
het zelfsbeschikkingsrecht in verband met de souvereiniteitsoverdracht, 
bijzonderiijk ten aanzien van de T.B.A.-gebieden op Sumatra, de 
Minahassa, Ambon en Timor. Vele leden kwamen daarop terug bij de 
bespreking van artikel 2 van de ontwerp-Overgangsovereenkomst. 

De Regering moge naar aanleiding daarvan samenvattend op het 
volgende wijzen. 

Zij erkent, dat door het plan tot vervroegde souvereiniteitsover
dracht de omstandigheden, waaronder de daadwerkelijke uitoefening 
van het zelfbeschikkingsrecht kan plaats hebben gewijzigd zijn. Met 
de aan het woord zijnde leden acht de Regering het vraagstuk van de 
T.B.A.gebieden op Sumatra en van de Minahassa, Ambon en Timor 
uitermate belangrijk en niet minder moeilijk. 

Ten aanzien van het zelfbeschikkingsrecht dient onderscheiden te 
worden tussen de uitoefening daarvan intern, d.w.z. door de bevol
king van die gebieden, die binnen het staatsverband van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië wensen te blijven, doch hetzij 
daarin een zelfstandige staatkundige positie wensen in te nemen als 
een zelfstandige staatkundige eenheid, hetzij afscheiding wensen van 
het ene gebiedsdeel en toetreding tot een ander en de uitoefening van 
het zelfbeschikkingsrecht extern, waarbij de bevolking van een bepaald 
gebied niet of nog niet wenst toe te treden tot de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië. Voor wat deze onderscheiding betreft, 
moge de Regering wijzen op de artikelen 3 en 4 van de overeenkomst 
van Linggadjati. 

Zowel voor het interne als voor het externe zelfbeschikkingsrecht 
geldt, dat de uitoefening daarvan voor de souvereiniteitsoverdracht 
onmogelijk is indien men — zoals de Regering — deze souvereiniteits
overdracht nog vóór het einde van dit jaar wenst te doen plaats 
vinden. 

Het vraagstuk van de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht is 
der Regering zowel vóór als tijdens de Ronde Tafel Conferentie een 
voorwerp geweest van aanhoudende zorg. Reeds bij de vaststelling van 
het Memorandum van 22 Juni 1949 betreffende tijd en voorwaarden 
van de Ronde Tafel Conferentie is er in het bijzonder van Nederlandse 
zijde naar gestreefd dat vertegenwoordigers van zgn. „waardevolle 
belangen" ter Ronde Tafel Conferentie zouden kunnen worden ge
hoord teneinde blijk te geven van hun inzicht in aangelegenheden, 
welke geacht worden hun belangen te betreffen. In het Reglement 
van Orde der Ronde Tafel Conferentie is dan ook in het horen van 
vertegenwoordigers van zgn. „waardevolle belangen" voorzien. Zeer 
vele vergaderingen zijn gewijd aan het vaststellen ener procedure voor 
het horen van al diegenen, die zich als zodanige vertegenwoordigers 
hadden aangediend. Het overleg ter Ronde Tafel Conferentie, meer 
in het bijzonder in de Centrale Commissie, leidde tot het instellen 
van een sub-commissie der Centrale Commissie, die met het horen 
van al diegenen, die zich als vertegenwoordigers van „waardevolle 
belangen" ter Ronde Tafel Conferentie aandienden, werd belast en 
van hare bevindingen aan de Centrale Commissie verslag zou uit
brengen. Deze sub-commissie heeft aan alle vertegenwoordigers van 
de zgn. T.BA.gebieden op Sumatra, van de Minahassa, van Ambon 
en Timor de uitnodiging gericht voor haar te verschijnen. De ver
tegenwoordigers der Sumatraanse T.B.A.gebieden hebben aan deze 
uitnodiging gehoor gegeven, de in Den Haag aanwezige vertegen
woordigers van de bevolking van de Minahassa, Ambon en Timor 
hebben geweigerd zich aan deze procedure te onderwerpen en hebben 
het aldus door eigen toedoen onmogelijk gemaakt hen ter Ronde 
Tafel Conferentie gelegenheid te geven aan de gedachtenwisseling 
over onderwerpen, welke geacht worden hun belangen te betreffen, 
deel te nemen. 

De Indonesische delegaties hebben bestreden, dat de personen, die 
door de hierboven bedoelde sub-commissie als vertegenwoordigers van 
de bevolking van de Sumatraanse T.B.A.-gebieden waren gehoord, de 
bij die bevolking ten aanzien van haar staatkundige status levende 
wensen getrouw weergaven. De Indonesische delegaties betoogden 
meer in het bijzonder, dat de naar Den Haag gekomen vertegenwoor
digers dezer Sumatraanse T.B.A.-gebieden slechts de wensen van be
paalde politieke groeperingen vertolkten, doch geenszins represen
tatief konden worden geacht voor hetgeen bij de bevolking van die 
gebieden op dit punt leeft. 

De Indonesische delegaties betoogden tenslotte, dat alleen door een 
volksuitspraak dit vraagstuk tot oplossing zou kunnen worden ge
bracht. 

Van de zijde van de Nederlandse Delegatie werd betoogd, dat de 
enige juiste oplossing van dit inderdaad moeilijke vraagstuk zou zijn 
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de uiloefening van het zelfbeschikkingsrecht te doen plaats vinden 
vóór de souvereiniteitsoverdracht. Daardoor zou echter het tijdstip 
van de souvereiniteitsoverdracht zeer aanzienlijk naar later datum 
moeien worden verschoven, vermits uiteraard aan de uitoefening van 
het zelfbeschikkingsrecht een periode van vrije meningsvorming en 
vrije meningsuiting in volkomen rust en orde zou moeten vooraf 
gaan. Daarom meende de Nederlandse Delegatie, dat gezocht moe i 
worden naar een methode om ten aanzien van de toekomstige status 
der Sumatraanse T.B.A.-gebieden zo weinig mogelijk te praejudic uren: 
overeenstemming kon echter hieromtrent met de Indonesische dele
gaties niet worden verkregen. 

De Regering is op de elders in deze Memorie uiteengezette gronden 
van oordeel, dat het tijdstip der souvereiniteitsoverdracht niet naar 
het volgend jaar mag worden verschoven. Zij heeft zich dan ook, zij 
het met bezwaard gemoed, genoodzaakt gezien in te gaan op een van 
de zijde van de U.N.C.I. gedane suggestie, die in gemeense : 
overleg heeft geleid tot de thans in cie ontwerp-Overgangsove 
komst gestelde regeling tot de uitoefening van het z.g. interne zelf
beschikkingsrecht. De Regering ontveinst zich niet, dat bij de uit
oefening van het zelfbeschikkingsrecht zeer veel zal afhangen van du 
Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, 
mede van de aanbevelingen en het toezicht van de U.N.C.I. of een 
ander orgaan van de Verenigde Naties. De verantwoordelijkheid, die 
de Verenigde Naties te dezen aanzien dragen, en de bepalingen, die 
ter Ronde Tafel Conferentie betreffende dit onderwerp gemaakt zijn, 
geven naar het oordeel der Regering aanleiding om in dit opzicht de 
ontwikkeling van zaken met vertrouwen tegemoet te zien. 

De vertegenwoordigers van de bevolking van de Minahassa, 
Ambon en Timor hebber, het de Nederlandse Delegatie, door hun 
weigering zich aan de vastgestelde procedure ter Ronde Tafel Confe
rentie te onderwerpen, niet gemakkelijk gemaakt om bij de andere 
delegaties voor hun standpunt begrip te wekken. Niettemin heeft cie 
Nederlandse Delegatie over hun belangen gewaakt. Ook hier bleek 
de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht vóór de souvereiniteits
overdracht onmogelijk. Ook hier werd van Indonesische zijde be
toogd, ciat de in den Haag aanwezige personen, die zich als ver
tegenwoordigers van de evengenoemde bevolkingen aandienden, niet 
de wil van de meerderheid van deze bevolkingen vertolkten. De 
Regering onderschrijft in beginsel de stelling, die door som • 
leden in het Voorlopig Verslag is verdedigd, dat het „in het wezen 
van de zaak afschuwelijk (is), dat volken, welke bij monde van htu? 
vertegenwoordigers bidden en smeken om in het Koninkrijk te mogen 
blijven, practisch uit dit Koninkrijk worden uitgedreven". Men ver
gete echter niet, dat ter Ronde Tafel Conferentie niet met vrucht 
kon worden bestreden, dat de wens van de meerderheid van de 
bevolkingen der gebieden, waarover het hier gaat, niet met 
zekerheid was vast te stellen. De uitslag der in October 1949 gehou
den verkiezingen werd zeifs ter Ronde Tafel Conferentie gebruikt 
als argument om te betogen, dat de meerderheid der bevolking geen 
afscheiding wenste. Hoezeer de Regering ook gaarne een andere 
oplossing had verkozen, zij meende het welslagen der Ronde Tafel 
Conferentie niet in gevaar te mogen brengen door gebieden, waarvan 
gedeelten der bevolking bij monde van in den Haag aanwezige ver
tegenwoordigers bepleitten deel van het Koninkrijk te mogen blijven, 
voorshands van de overdracht der souvereiniteit uit te zonderen. 
De Regering heeft ook hier gemeend op basis van een aanbeveling 
van de U.N.C.I. te moeten trachten tot een regeling te komen, welke 
— naar de mening van de Regering —, hoewel niet volkomen be
vredigend, toch aanvaardbaar is. 

De Regering kan verklaren, dat de Indonesische delegaties met 
klem hebben verzekerd, dat ook haar het zelfbeschikkingsrecht zeer 
ter harte gaat en dat zij aan geen der T.B.A.-gebieden op Sumatra 
een staatkundige status willen opdringen, die zou indruisen tegen de 
langs de weg van vrije meningsvorming en meningsuiting gebleken 
wil der bevolking. 

De Regering wijst er tenslotte op, dat ten aanzien van de uitoefening 
van het zelfbeschikkingsrecht ook een beroep kan worden gedaan 
op het Uniehof van Arbitrage. 

Naar aanleiding van de vraag, of zij, in wier handen de souvereini
teit zal worden gelegd, deze zullen aanwenden naar recht en billijk
heid moge de Regering opmerken, dat men onaangename ervaringen 
uit de achter ons liggende periode van strijd niet beslissend moet 
achten voor de toekomst. Inderdaad zijn vele gesloten overeenkom 
niet behoorlijk nageleefd, waaraan de vrees, dat de strijd zou worden 
hervat, echter niet vreemd was. Nog tijdens de Ronde Tafel Confe
rentie bestond in brede kringen in Indonesië de opvatting, dat Neder
land een derde politionele actie voorbereidde en de Republikeinse 
Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie daarom te goed van ver
trouwen was. Nog sterker was de mening verspreid, dat de Ronde 

Tafel Conferentie zou mislukken. Dit heeft ertoe geleid, dat de aan
hang der Republikeinse leiders niet altijd die volgzaamheid aan de dag 
legde, die onder normale en geordende staatkundige verhoudingen 
vanzelfsprekend zou zijn geacht. Het slagen van de Ronde Tafel Con
ferentie heeft in dit opzicht reeds dadelijk verbetering gebracht. Ook 
in Indonesië groeit de wens tot samenwerking, neemt het begrip van 
de noodzaak dier samenwerking toe, en begint de oude tegenstelling 
te vervagen. De T.N.I. toont zich in verscheidene gebieden bewust van 
de ernst van de taak, die haar ten aanzien van de handhaving van 
orde en veiligheid is toevertrouwd of wacht. Zij neemt de strijd op 
tegen extremistische stromingen, welke het nieuwe bestel bedreigen en 
werkt met Nederlandse instanties nauw samen. Trots al dsis gun 
verschijnselen zijn er aan de overdracht der souvereiniteit ongetwijfeld 
risico"s verbonden. Deze overdracht biedt echter een grote kans op 
een gunstige ontwikkeling van zaken in Indonesië en naar de over
tuiging der Regering de enige kans. Het ligt daarom op de weg van 
Nederland het welslagen var. de overdracht der souvereiniteit met alle 
gepaste middelen, vooral ook van morele aard, te bevorderen. Een 
poging om de overdracht der souvereiniteit uit te stellen zou cie^e 
kans volkomen bederven, de strijd doen herleven en een vreedzame 
oplossing waarschijnlijk voor goed onmogelijk maken. 

De waarborgen, die artikel 20S der Grondwet vereist, zijn ge
schapen. Zij zijn niet zo hecht als menigeen mocht wensen. Het streven 
naar het betere zou hier echter evenals elders het gevaar oproepen, 
dat zelfs het thans bereikte onbereikbaar wordt. De federatieve op
bouw in onderling gelijkwaardige deelstaten is ver gevorderd. In 
afwachting van de voltooiing van de structuur van ue Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië als federatie van onderling gelijk
waardige en gelijkberechtigde deelstaten zijn de in artikel 2 van de 
ontworpen Constitutie genoemde deelgebieden onderling gelijkberech
tigd. Het zelfbeschikkingsrecht is binnen redelijke grenzen erkend. De 
gevaren, welke de huidige situatie in Indonesië oplevert tengevolge van 
de activiteit van communisme en Daroel Islam zullen bij verwerping 
van de resultaten der Ronde Tafel Conferentie een noodlottigs om
vang kunnen aannemen, terwijl bij aanvaarding daarvan de voor
naamste oorzaak, waarom deze gevaren tot heden niet doeltreffend 
werden bestreden, zal zijn weggenomen. De strijd immers tussen de 
Nederlandse en de constructieve Indonesische krachten kwam com
munisme en Daroel Islam ten goede. Door verwerping van de resul
taten der Ronde Tafel Conferentie zouden deze bewegingen g ote 
politieke winst boeken ten koste van hen, die getracht hebben ter 
Ronde Tafel Conferentie met Nederland tot overeenstemming te 
komen. Ook daarom zou zodanige verwerping noodlottig kunnen 
worden. 

De hier aan het woord zijnde leden spreken van een vernederend 
resultaat van de onderhandelingen der Regering. Deze misplaatste 
qualificatie wordt door deze leden niet gemotiveerd. Wanneer deze 
leden in dit verband vragen, welke motieven de Regering bij haar 
onderhandelen geleid hebben, mag de Regering volstaan met mede 
te delen, dat deze motieven niet waren gelegen in een streven om 
Nederland te vernederen, maar wel om Indonesië en Nederland te 
verlossen van een strijd, die voor beider toekomst noodlottig zou 
worden. Wanneer deze leden in het bijzonder nog vragen, welke 
motieven de Regering hebben geleid bij de vaststelling van het Unie
Statuut, zij daarop het antwoord, dat de Regering door de vaststelling 
daarvan een vrijwillige en duurzame samenwerking tussen Nederland 
ca Indonesië heeft willen verzekeren ter voldoening ook aan de des
betreffende bepalingen der Grondwet. 

Bij de vaststelling van het Uniestatuut is naar het oordeel van 
deze leden niet voldoende acht geslagen op artikel 209 lid 3 der 
Grondwet, met name niet op cie daarin op voorstel van de heer 
Tilanus aangebrachte term „de Kroon". De heer Tilanus heeft ter 
verdediging van zijn amendement zich beroepen op artikel 8 van de 
overeenkomst van Linggadjati. Op datzelfde artikel beriepen zich 
ter Ronde Tafel Conferentie de beide Indonesische delegaties ten 
betoge, dat van „Hoofd der Unie" moest gesproken worden, gelijk 
dit artikel ook inderdaad doet. Volgens hen was derhalve het reeds 
gepleegd overleg — waarnaar ook artikel 2Ü9 der Grondwet ver
wijst — uitgelopen op de term „Hoofd der Unie", waaraan zij op 
die grond vasthielden. Langdurige onderhandelingen vermochten in 
dit standpunt geen wijziging te brengen; de Indonesische delegaties 
vreesden, dat een verandering van terminologie in Indonesië zou 
beschouwd worden als een verandering in het gehele stelsel der Unie 
en als uitholling van de over te dragen souvereiniteit, omdat de 
Unie dan zou kunnen beschouwd worden als een Koninkrijk. Naar
mate van Nederlandse zijde sterker werd aangedrongen op het ge
bruik van de term „Kroon" verstarden de Indonesische delegaties in 
hun verzet daartegen, blijkbaar in de overtuiging, dat wanneer op 
die vervanging zo sterk werd aangedrongen, dit meer dan gewone 
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betekenis moest hebben. In het licht van de wordingsgeschiedenis 
van het amendement-Tilanus leek het de Regering ten slotte niet 
onoverkomelijk toe het woord „Hoofd" te blijven gebruiken. Dit 
gebruik heeft materieel geen enkel gevolg, terwijl uit het feit, dat 
Hare Majesteit de Koningin en bij opvolging Hare wettige opvolgers 
in de Kroon der Nederlanden aan het Hoofd der Unie staat, reeds 
blijkt, dat de functie van Hoofd der Unie emaneert uit de Konink
lijke waardigheid en daarmede verbonden blijft. Hoezeer de Regering 
ook woordelijk gaarne had vastgehouden aan het bepaalde in artikel 
209 lid 3 der Grondwet, meent zij, dat onder de gegeven omstandig
heid het van goed beleid getuigt, dat zij daarvoor het welslagen van 
de Ronde Tafel Conferentie niet gerisqueerd heeft. 

De Nederlandse Regering kan niet erkennen, dat zij de Kamer op 
onvoldoende wijze zou hebben ingelicht omtrent de toestand in Indo
nesië na het in werking treden van het van Royen—Roem-accoord en 
de orders tot staking der vijandelijkheden. 

Zij heeft de wekelijkse, voor de Ministerraad bestemde, ambtelijke 
rapporten inzake de politiek-militaire situatie in Indonesië, bij voort
during mede gelijktijdig ter vertrouwelijke kennisneming verstrekt aan 
de leden van de Commissie van Negen en van de Indonesische Com
missie. Bovendien heeft zij de Kamer vertrouwelijk geregeld op wel
overwogen objectieve wijze op de hoogte gehouden van de practische 
uitwerking van de orders tot staking der vijandelijkheden, waarbij 
tevens steeds een inleidend overzicht werd gegeven van de politiek
militaire situatie. 

Dat de Regering zich niet gerechtigd acht deze rapporten op andere 
dan vertrouwelijke wijze ter kennis van de leden der Kamer te brengen, 
is de Kamer reeds gemotiveerd bekend gesteld bij de schriftelijke be
antwoording van de door het lid der Kamer, de heer Krol terzake 
gestelde vragen (Tweede Kamer, Zitting 1949—1950, Aanhangsel Vel 
15 — blz. 31). 

Het is de Regering niet duidelijk wat door enkele leden bedoel.1 
is met overlegging van de wekelijkse telegrafische appreciatierapporten 
van ondercommandanten. Zij ontvangt dagelijks telegrafisch van do 
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon een kort situatierapport, 
alsmede wekelijks het z.g. telegrafische appreciatierapport van de 
legercommandant. De voornaamste daarin vervatte gegevens zijn 
verwerkt in de hiervoren genoemde ter vertrouwelijke kennisneming 
aan de Kamer, c.q. Commissie van Negen en Indonesische Commissie 
verstrekte ambtelijke rapporten. 

Aan de leden, die als hun mening uitspraken, dat bij de beoor
deling van de vraag, of men al dan niet verantwoord is zijn stem 
vóór of tegen het wetsontwerp uit te brengen, in hoofdzaak op drie in 
het Voorlopig Verslag omschreven punten moet worden gelet, moge 
de Regering antwoorden, dat de aldus omschreven probleemstelling 
inderdaad de kern van het gehele vraagstuk raakt. De Regering heeft 
bij voortduring tijdens de onderhandelingen ter Conferentie zich afge
vraagd, of haar handelen bleef binnen de grenzen die het veertiende 
hoofdstuk der Giondwet stelt, en of haar besluiten in het licht van 
alle omstandigheden verantwoord waren. 

Dat het veertiende hoofdstuk der Grondwet een uitzonderlijk karak
ter draagt, blijkt leeds hieruit, dat de bepalingen, die cc inhoud van 
dat hoofdstuk uitmaken, wijziging mogelijk maken van elders in de 
Grondwet opgenomen voorschriften zonder tekstueel aan deze laatste 
voorschriften te raken. Met toepassing van de bepalingen van het 
veei tiende hoofdstuk kan van de elders in de Grondwet vervatte 
staatsrechtelijke structuur worden afgeweken zonder dat op elk afzon
derlijk punt aangegeven wordt, hoe de gewijzigde structuur in bij
zonderheden behoort te zijn. Slechts worden in het veertiende hoofd
stuk, zoals het Voorlopig Verslag aangeeft, een aantal beginselen aan
gegeven, die bij de hervorming in acht genomen moeten worden. Dat 
hoofdstuk baant niet slechts de weg voor de hervorming, maar schrijft 
deze, overeenkomstig de aangegeven beginselen, ook gebiedend voor. 

Ten aanzien van de uitwerking hiervan kan men nu — gelijk steeds 
wanneer ecu wet zich tot bepaalde beginselen beperkt — van mening 
verschillen over de vraag, of voldoende aan de gestelde grondbegin
selen is vastgehouden. Bij de uitlegging van beginselen, kunnen weder
om andere beginselen en bepaalde uitgewerkte formuleringen, pre
ëxistent aan evenbedoelde beginselen, goede diensten bewijzen. Zo kan 
in casu acht geslagen worden op het gemeen overleg, dat gepleegd 
werd vóór de totstandkoming van het veertiende hoofdstuk, omdat 
artikel 208 van de Grondwet het bij bedoelde totstandkoming reeds 
gepleegde overleg mede tot grondslag maakt van de nieuwe rechts
orde. Echter zou het te ver gaan om elke uitgewerkte formulering, die 
bij de totstandkoming van het veertiende hoofdstuk een bekend ge
geven was, als zodanig tot dwingend richtsnoer te nemen bij de uit
legging van dit hoofdstuk. Men zou alsdan toch de vroegere formu
leringen formeel deel laten uitmaken van de Grondwet, hetgeen in 
artikel 208 niet tot uitdrukking gebracht is. 

Zonder andere (hoofd)beginselen uit het oog te verliezen, moet 
het bereiken van een zodanige constructie, dat de rechtszekerheid, 
de fundamentele rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur worden 
gewaarborgd, inderdaad als een hoofdbeginsel der hervorming 
worden aangemerkt. In het algemeen kan de Regering de desbetref
fende uiteenzetting onderschrijven, die op de hier bedoelde plaats 
in het Voorlopig Verslag gegeven is. In eerste instantie is de aldaar 
gegeven waarborg inderdaad gelegen in de bereidheid van de ge
zagsorganen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië om de bedoelde rechten 
te handhaven. In dit verband mag gewezen worden op de om
standigheid, dat de formulering van de fundamentele rechten en vrij
heden in het Uniestatuut voor een belangrijk deel aan Indonesisch 
initiatief ontsproten is. Het voornemen aan Indonesische zijde om 
een rechtsstaat te vestigen blijkt verder duidelijk uit de Voorlopige 
Constitutie, in het bijzonder uit de afdelingen V en VI van het eerste 
hoofdstuk. De bepalingen in het ontwerp-Uniestatuut omtrent het 
Unie-Hof van Arbitrage dragen voorts voor beide partijen een 
dwingend karakter. Uit het oogpunt van de verzekering der rechten 
en vrijheden moet Nederland daarom formeel en materieel ver
antwoord heten om tot de overdracht van de souvereiniteit over te 
gaan. Men lette overigens ook op het huidige ontwikkelingsstadium 
van staat en maatschappij in Nederland en in de gehele wereld. De 
internationale gemeenschap heeft als een voor de naaste toekomst na 
te streven doel de Universele Verklaring van de rechten van de mens 
geformuleerd. Doch het valt moeilijk een land aan te wijzen, waar 
al de rechten welke de Verklaring omschrijft, in de daar gegeven 
formulering thans reeds aanvaard zijn. Ook Nederland heeft een 
zodanig stadium nog niet kunnen bereiken. Terecht wordt in het 
Verslag gezegd, dat het kwalijk denkbaar is, dat garanties betreffen
de de rechten en vrijheden van een sanctie zouden kunnen worden 
voorzien in die zin, dat met behulp van feitelijke macht onder alle 
omstandigheden die rechten en vrijheden zouden kunnen worden 
gewaarborgd. 

In hetzelfde licht moet inderdaad, overeenkomstig de uitspraak in 
het Voorlopig Verslag, het probleem van de rechten der minderheden 
bezien worden. Tot haar genoegen ziet de Regering in het Voorlopig 
Verslag de erkenning neergelegd, dat formeel het zelfbeschikkingsrecht 
verzekerd is. Van de gedragingen van de R.I.S. zal hier stellig veel 
afhangen, doch niet alles. Dit laatste is reeds van grote betekenis, 
indien men bereid is ter vergelijking de blik naar elders te richten. Het 
toezicht van de U.N.C.I. of van een ander orgaan der Verenigde Naties 
is ter Ronde Tafel Conferentie aanvaard; dienaangaande bestaat dus 
rechtens geen dubium. Er is een redelijke zekerheid, dat dit toezicht 
inderdaad effectief zal zijn. Verwacht moet worden, dat het inter
nationale orgaan zijn taak ernstig zal opvatten. Het schijnt overigens 
welhaast overbodig te wijzen op de grote ernst en de grote nadruk 
waarmede de Regering dit probleem harerzijds ter Ronde Tafel 
Conferentie heeft behandeld. 

Het is ook yan algemene bekendheid, dat de Nederlandse 
Regering in dit opzicht meer waarborgen heeft gewenst, maar dat 
deze, ondanks de kracht der Nederlandse vertogen, ter Ronde Tafel 
Conferentie buiten de grenzen van het bereikbare bleken te liggen, 
hoewel de belangen van de verschillende betrokken groepen van 
Nederlandse zijde in alle opzichten en met alle kracht ter Confe
rentie in het geding zijn gebracht. 

Gemeend wordt, dat hier, zoals in het Voorlopig Verslag gesteld 
wordt, van strijd met de Grondwet niet kan worden gesproken. 

Indien het gerechtvaardigd zou zijn te spreken van grote teleur
stelling met betrekking tot de constructie der Nederlands-Indone
sische Unie, zou men van Indonesische zijde evenzeer gerechtigd zijn 
dit te doen, omdat tal van te dien tijde gedane voorstellen en sug
gesties zijn verworpen. De Nederlandse Regering ziet in het ontwerp
Uniestatuut niet verwerkelijkt hetgeen haar vóór de aanvang van de 
Ronde Tafel Conferentie voor ogen stond, al heeft de Regering in 
het bijzonder bij deze aangelegenheid de Grondwet steeds voor ogen 
gehouden. Het grote belang van de vraag, of het Hoofd der Unie 
persoonlijk verantwoordelijk zou kunnen worden gesteld voor het 
constateren, dat ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen of 
andere besluiten van de conferentie van Ministers overeenstemming 
bestaat, wordt door de Regering onderschreven. Noodzakelijk was 
het niet deze onschendbaarheid, welke vanzelfsprekend is, vast te 
leggen. De constatering vindt immers plaats op verzoek van 
verantwoordelijke organen der deelgenoten of wordt door een daad 
dier organen (afkondiging) gevolgd, zodat de verantwoordelijkheid 
vaststaat. 

Met de leden in het Voorlopig Verslag aan het woord kan de 
Regering geen tegenstelling zien tussen de grondwettelijke formule 
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„Kroon der Unie" en de formule „Hoofd der Unie" van het ontwerp
Uniestatuut. 

Behalve, dat naar het oordeel der Regering het ontwerp-Unie
statuut en het verder overeengekomene in overeenstemming is met 
de Grondwet, meent zij ook, dat de inhoud van het overeengekomene 
aanvaardbaar is. Dat zij, die deze waardering van de inhoud niet 
delen, zich de vraag stellen, welke desastrueuze gevolgen bij afwij
zing van de resultaten van de Ronde Tafel Conferentie zouden 
intreden, getuigt van een soortgelijk verantwoordelijkheidsbesef, als de 
Regering ter Ronde Tafel Conferentie steeds voor ogen heeft gestaan. 
Wat die gevolgen aangaat, heeft de Regering aan de uiteenzetting in 
het Voorlopig Verslag, die ieder tot nadenken zal nopen, niets toe 
te voegen. 

Intussen spreekt de Regering gaarne de hoop uit, dat de leden, 
wier uiteenzettingen in het Voorlopig Verslag in dit deel van deze 
memorie beantwoord zijn, door de nadere mededelingen in deze 
memorie hun bezwaren tegen de inhoud van de resultaten der Ronde 
Tafel Conferentie weggenomen of werkelijk verminderd zullen zien. 

Eenzelfde verwachting mag de Regering uitspreken aan het adres 
van de andere leden, die vervolgens in het Voorlopig Verslag aan het 
woord zijn, en zich met de beschouwingen van de vóór hen sprekende 
leden konden verenigen. Voor wat het door de aan het woord zijnde 
leden gereleveerde zelfbeschikkingsrecht betreft, moge naar het voor
afgaande deel van deze memorie worden verwezen. 

Aan de sommige andere leden, wier beschouwingen in het Voor
lopig Verslag aanvangen met een bespreking van de bevordering der 
zelfstandigheid van Indonesië als Nederlands historische taak, zij het 
volgende geantwoord. Ontkenning van het bestaan en van het streven 
naar de vervulling van deze taak is niet anders dan de negatie van 
hetgeen Nederland tot culturele en politieke ontwikkeling van Indo
nesië heeft gedaan. 

Wat de blote bewering betreft, dat de militaire acties gericht waren 
op onderwerping van het Indonesische volk, moge volstaan worden 
met de opmerking, dat in waarheid die acties ten doel hadden de 
mogelijkheden te scheppen voor een ordelijke politieke ontwikkeling. 
De tegenstelling tussen de Nederlandse Regering enerzijds en een 
groot aantal leidende en vooruitstrevende figuren in Indonesië ander
zijds lijkt in de memorie van toelichting als aanleiding tot het ont
branden van een strijd juist geschetst. Het was overbodig in die memorie 
de uitbarsting van het communistische gevaar in de Republik Indo
nesia in het najaar 1948 nader te preciseren. Zelfs zij, die ontkennen, 
dat er van een communistische opstand sprake was, hebben de be
doelde passage zeer wel begrepen. Duidelijkheidshalve moge de Re
gering het oordeel uitspreken, dat de bedoelde ook door communisten 
als communistisch erkende opstand zich terdege richtte tegen het 
eigen volk. 

De overdracht van de souvereiniteit zal aan de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië onafhankelijkheid verlenen. Over
heersing van de beide deelgenoten in de Unie is aan de ontworpen 
constructie vreemd. 

De wijze waarop de Constitutie van de R.I.S. is ontworpen, is 
terecht niet ter kennis van de Regering gebracht. Zij vormde een 
zuivere Indonesische aangelegenheid. 

De voorbereiding en opstelling van de Constitutie van de R.Ï.S. 
waren, zoals die Constitutie en het lnter-Indonesisch overleg hebben 
doen blijken, door een juist democratisch besef beheerst. De be
wering ais zouden de ter Ronde Tafel Conferentie gesloten overeen
komsten niet door de instemming van het Indonesische volk gedragen 
worden, is reeds door vele feiten achterhaald. 

De verdere ontwikkeling in Indonesië in dit opzicht kan daarom 
bij aanvaarding met gerustheid worden tegemoet gezien. De >n dit 
verband in het Voorlopig Verslag getrokken vergelijking met China 
schijnt in de hoogste mate aan het gewone euvel van alle verge
lijkingen te lijden. 

Die andere leden, die de vraag stelden waarom is nagelaten ter
stond na de tweede politionele actie de staatkundige organisatie van 
de republiek van Djocja ter hand te nemen, mogen de Regering ten 
goede houden, dat zij het verband tussen hun stelregel geen militaire 
actie te beginnen zonder staatkundig doel en de verder door hen 
gestelde vraag waarom de Regering dan geen staatkundige resultaten 
heeft geboekt, van iets meer gecompliceerde aard acht dan deze 
leden blijkens het Voorlopig Verslag doen. 

Geredelijk kan worden toegegeven, dat met de tweede politionele 
actie een staatkundig doel werd beoogd, waaronder mede is te be
grijpen het herstel van rust en orde naast staatkundige organisatie 
van de republiek van Djocja, waardoor immers eerstgemeld doeleinde 
mede zou kunnen worden verzekerd. 

Het moge de hier aan het woord zijnde leden echter in herinnering 
zijn gebracht hoe zich sedert de aanvang van de tweede politionele 

actie bepaalde politieke feitelijkheden hebben voorgedaan, zowel in 
Indonesië als op internationaal niveau in de Veiligheidsraad, welke 
de verwezenlijking van het met de tweede politionele actie beoogde 
doel in hoge mate bemoeilijkt hebben. 

Stond der Regering van de aanvang af voor ogen, dat de doeleinden 
der actie slechts bereikbaar waren met daartoe onmisbare steun van 
de constructieve krachten in de republiek, op het vrij komen waarvan 
de verwachting van den beginne af aan was gericht, de politieke 
ontwikkeling in Indonesië en op het internationale vlak ten aanzien 
van het Indonesisch conflict hebben het daartoe nodige vertrouwen 
in het feitelijk en politiek welslagen der actie bij de tot samenwerking 
bereidwillige elementen in zodanige mate ten ongunste beïnvloed, dat 
wel daarin een der voornaamste, zo niet de voornaamste oorzaak 
moet worden gezien waarom — in de terminologie der hier aan het 
woord zijnde leden — de Regering de door hen bedoelde staatkundige 
resultaten niet heeft geboekt. 

Dat de tweede politionele actie om deze reden ware te veroordelen, 
is door de Regering in hetgeen door haar is gesteld naar aanleiding 
van wat door de leden wier mening bij deze algemene beschouwingen 
het eerst is weergegeven, bestreden en — naar zij meent — weerlegd. 

Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen met betrekking tot 
de huidige situatie in Indonesië, althans op lava, en het verzoek aan 
de Regering dienaangaande recente gegevens te verstrekken dient in 
het oog te worden gevat, dat sedert het totstandkomen van het 
accoord-Van Royen-Roem belangrijke gebieden door de T.N.I. 
werden geïnfiltreerd. Deze infiltraties gingen soms gepaard met het 
elimineren van het civiele bestuur, waarvoor militaire schaduwbe
sturen in de plaats werden gesteld en met terrorisatie van bestuurs
ambtenaren. In vele van de geïnfiltreerde gebiedsdelen, vooral ten 
platten lande, kon dientengevolge van enig centraal gecoördineerde 
regelende bestuursvoering nauwelijks meer worden gesproken. 

In deze situatie is echter sedertdien aanzienlijke verbetering inge
treden waartoe twee voorzieningen in belangrijke mate hebben bij
gedragen. In de eerste plaats kon door bereikte samenwerking 
mogelijk worden gemaakt Nederlandse troepen terug te trekken uit 
bepaalde gebieden, welke wederom onder Republikeins bestuur 
werden teruggebracht; dit leidde tot het opheffen van het antagonisme 
tussen het legale en het illegale bestuur, tot het staken van terreur
en vergeldingsmaatregelen, en tot het duidelijk aanwijsbaar terug
keren van normaler toestanden op bestuurlijk gebied. Voorts werd 
een aanvang gemaakt met uitkeringen tot onderstand van de T.N.I. 
waardoor de noodzaak om op de bevolking te parasiteren geleidelijk 
aan vervalt, hetgeen niet slechts ten goede komt aan de terugkeer 
van een geordend centraal bestuur, maar ook aan verhoging van 
discipline in de T.N.I., waartoe behoorlijke verzorging van dat leger 
onmisbare voorwaarde is. 

Echter blijft het optreden van extreme strijdorganisaties voors
hands zorg baren. 

Tot de extreem-rechtse strijdgroepen behoren de strijdorganisaties 
van de Darul-Islam, die vooral in West-Java en de Residentie Peka
longan over een aanzienlijk militair potentieel beschikken en aan
verwante bewegingen die o.m. in het Jogjase, in Zuid Kedu en Japara, 
maar ook elders op Java strijdgroepen omvatten. Inzonderheid echter 
in de Darul-lslam-gebieden, waar tussen de T.N.I. en de T.N.I.I. 
(Tentara Negara Indonesia Islam) vaak hevig wordt gestreden, wordt 
door laatstbedoelde troepen op de bevolking terreur uitgeoefend. 

Door de extreem-linkse strijdorganisaties wordt tot dusverre in 
het algemeen niet openlijk tegen de T.N.I. opgetreden hetgeen deels 
verklaard kan worden doordat een gedeelte van deze strijdorganisaties 
in de T.N.I. is gepenetreerd. Het recente optreden van de lVe T.N.I.
Brigade tegen onderdelen van de links beïnvloede XVIe Brigade 
Watouw in Oost-Java wijzen er op dat de T.N.I. niet zal schromen 
zonodig ook tegen extreem-linkse strijdorganisaties krachtig op te 
treden. 

De Regering ontveinst zich niet dat een van de voornaamste pro
blemen waarvoor de Regering van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië zich na souvereiniteitsoverdracht gesteld zal zien, is 
of zij er in zal slagen zich te doen gelden tegen destructieve elementen 
van zowel uiterst-links als uiterst-rechts, die de nieuwe staat van 
binnenuit zouden willen aanranden. 

Tn haar antwoord op de nota van de heer Welter heeft de Regering 
uiteengezet dat en waarom zijn ten deze in de Regering van de souve
reine Republiek der Verenigde Staten van Indonesië vertrouwen meent 
te mogen stellen. 

Het wetsontwerp 

De verbindende kracht van de wet voor het gehele Koninkrijk 
blijkt uit de inhoud van de regelingen, die in het ontwerp vermelding 
vinden. Wat de vraag betreft of hierover overeenstemming bestaat 
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met Suriname en de Nederlandse Antillen, moet, zoals in het verslag 
geschied is, uitgegaan worden van artikel 211, eerste lid der Grondwet. 

Zoals in de Memorie van toelichting is medegedeeld, bepaalt het 
genoemde artikellid, dat de nieuwe rechtsorde tot stand komt door 
vrijwillige aanvaarding langs democratische weg in elk der in arti
kel 1 genoemde grondgebieden en wordt slechts voor Nederland voor
geschreven, dat aanvaarding van voorzieningen waarbij wordt afge
weken van daarvoor vatbare bepalingen van de Grondwet, geschiedt 
bij de wet. indien zou moeten worden aangenomen, dat ieder onder
deel van de nieuwe rechtsorde, zoals het onderdeel dat thans aan de 
orde is, de sanctie zal moeten hebben van eik der in artikel 1 genoemde 
gebiedsdelen, zal de aanvaarding van het thans voorliggende onder
deel door Suriname en de Nederlandse Antillen het karakter kunnen 
dragen van een verklaring, dat men zich met de resultaten van de 
Ronde Tafel Conferentie kan verenigen. De Regering is van oo 
dat de Staten van Suriname en van de Nederlandse Antillen hel aan
gewezen hchaar.i zijn om voor deze gebiedsdelen te aanvaarden. 
Aangaande de vraag of voor het eventueel in de plaats treden van het 
Koninkrijk een wijzigingsontwerp bij de Staten-Generaal aanhangig 
gemaakt zou moeten worden, heeft de Regering nog geen standpunt 
ingenomen. 

Het Regeringsstandpunt omtrent Grondwetswijziging als uitvloeisel 
van aanneming van het ontwerp is, zoals in het Voorlopig Verslag 
uiteen gezet is, aan de Kamer medegedeeld. 

Er was cius inderdaad geen reden voor de Regering om over deze 
aangelegenheid een nadere mededeling te doen. 

De van meer dan één zijde in het Voorlopig Verslag gestelde vraag, 
of de Regering overtuigd is, dat uit de verdragen der vorige eeuw 
met Engeland en Portugal, respectievelijk betreffende Sumatra en 
Timor, in verband met de souvereiniteitsoverdracht geen moeilijk
heden kunnen voortspruiten, wordt bevestigend beantwoord. 

Artikel I. Erkend wordt de grond van de van verschillende zijden 
gemaakte aanmerking op de constructie „ ...betreffende de wijze om 
... souvereinitiet over te dragen". Aan het in het Voorlopig Verslag 
gereleveerde feit, dat dezelfde terminologie in de Mantelresolutie is 
gebruikt, r.ioge worden toegevoegd, dat de Mantelresolutie de ter
minologie opzettelijk ontleend heeft aan het memorandum betreffende 
de Ronde ïalal Conferentie van 22 Juni 1949. 

Dat het nodig is een considerans aan de inhoud van een wet te 
laten aansluiten, behoeft geen nadere toelichting. Wegens het ver
band van de Mantelresolutie en van het wetsontwerp met genoemd 
memorandum verdient het aanbeveling de eenmaal gebruikte termino
logie te oenouden 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn, waarom het woord „werke
lijke" in de tekst van artikel 1 van het wetsontwerp en in de consi
derans voorkomt. 

Ook de woorden „overeenkomstig de Renville-beginselen" in arti
kel 1 en in de considerans van het wetsontwerp zijn ontleend aan de 
Mantelresolutie, die op haar beurt de woorden overgenomen heeft 
uit hei genoemde memorandum. De woorden moeten in deze zin 
worden verstaan, dat de Renville-beginselen voor zover deze niet uit
gewerkt zijn of niet een nadere formulering in het ter Ronde Tafel 
Conferentie bereikte gevonden hebben, richtsnoer gebleven zijn en 
dat de Delegaties ter Conferentie de beginselen in de evenaangegeven 
zin bevestigd hebben. 

Over Nieuw-Guinea wordt elders in deze memorie gehandeld. 
Terecht stelt het Voorlopig Verslag, dat aanvaarding van de 

Mantelresolutie blijkens artikel IV van de Resolutie zal worden be
schouwd als ratificatie van de daaraan gehechte bescheiden. Aan
gezien al deze stukken bij aanvaarding verbindend zullen worden, 
schijnt het wenselijk, dat die stukken formeel bij de wet gevoegd 

zullen zijn en uit dien hoofde in artikel 1 van de wet en in de 
considerans vermeid worden naast de Mantelresolutie. 

Om overeenkomstige reden worden de Nederlandse en Indonesische 
teksten en de Engelse vertaling der documenten ter goedkeuring 
voorgedragen. Dat de Indonesische tekst ten tijde van het afdelings
onderzoek nog niet aanwezig was, mag zeer zeker een gegronde 
reden zijn om daarop terug te komen, zo daartoe aanleiding mocht 

i ie bestaan. Ds vertraging in de overlegging vond haar oor
zaai, in de omstandigheid dat deze tekst met de grootst mogelijke 

heid door erkende deskundigen is nagezien. Er mag dus 
op worden vertrouwd, dat deze tekst geheel met de Nederlandse 

- nkomt. De deskundigen hebben zulks op 26 November 1949 
ter vergadering van de Redactiecommissie der Ronde Tafel Confe
rentie verklaard. 

Uit de onderlinge samenhang van de Nederlandse en Indonesische 
teksten en van de Engelse vertaling vloeit voort, dat er geen strikte 
noodzakelijkheid bestaat om bij inbehandelingneming of aanvaarding 
van de Mantelresolutie met bijbehorende documenten over beide 
teksten en vertaling te beschikken. 

Geruchten, waarvan in het Voorlopig Verslag melding wordt ge
maakt, ais zouden zeer belangrijke zinsneden uit de Nederlandse 
tekst en de Engelse vertaling in de Indonesische tekst ontbreken, 
zijn van grond ontbloot. 

De Engelse vertaling is niet voor alle stukken op gelijke wijze 
tot stand gekomen. Zulks was in het kader der Conferentie ten enen
male onmogelijk. De vertaling is door de verschillende commissies 
ter Ronde Tafel Conferentie gecontroleerd en de Redactiecommissie 
heeft in overleg met vertegenwoordigers dier commissies met de 
meest mogelijke zorg de tekst uiteindelijk aangegeven. 

Het beslissend karakter van de Engelse vertaling behoeft niet in 
het wetsontwerp afzonderlijk vermeld te worden, omdat, zoals in 
het Voorlopig Verslag wordt opgemerkt, het ontwerp naar de Man
telresolutie verwijst en die resolutie de verhouding tussen de teksten 
aangeeft. 

Considerans. Voor de beantwoording van de bij de considerans 
gemaakte opmerkingen van redactionele aard moge worden ver
wezen naar hetgeen reeds bij artikel 1 is opgemerkt. 

Hst lijkt niet nodig de woorden „in de zin van artikel 211 der 
Grondwet" te wijzigen in „in de zin van artikel 211, lid 1, der Grond
wet", omdat misverstand uitgesloten is. 

De Mantelresolüiie 

De Regering heeft met voldoening kennis genomen van de waar
derende woorden, die vele leden aan de organisatie van de Ronde 
Tafel Conferentie hebben gewijd en van de hulde die, mede van andere 
zijde, aan de organisatoren op allerlei terrein is gebracht. Inderdaad 
is de Centrale Commissie van betekenis gebleken, terwijl voorts erkend 
kan worden, dat de U.N.C.I. bij onderscheidene gelegenheden op ge
lukkige wijze haar bemiddeling heeft verleend. 

Overeenkomstig de „Beginselen van de werkwijze van de Neder
landse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie" is het uiteindelijk 
standpunt dezer delegatie door de Voorzitter in overleg met de Raad 
van Ministers bepaald. Als nu de Memorie van Toelichting stelt, dat 
de ter Ronde Tafel Conferentie bijeengekomen delegaties de tussen 
haar verkregen overeenstemming hebben vastgelegd, dan drukt zij zich 
formeel juist uit, terwijl in het midden wordt gelaten op welke wijze 
de delegaties intern haar uiteindelijk standpunt hebben bepaald. 

Wat betreft de briefwisseling omtrent een vijftal onderwerpen, welke 
zijn vermeld in de toelichting op de ontwerp-overeenkomst inzake de 
positie van de burgerlijke overheidsdienaren in verband met de 
souvereiniteitsoverdracht, moge worden verwezen naar hetgeen in 
antwoord op dezelfde vraag in het gedeelte dezer Memorie betreffende 
de laatstvermelde ontwerp-overeenkomst is gesteld. 

Ad III. Terecht doet het Voorlopig Verslag uitkomen, dat de 
Engelse vertaling van het grootste belang is, omdat deze bij verschil 
in betekenis tussen de Nederlandse en de Indonesische tekst de door
slag zal geven. Tegen de weergave van „betekenis" door „inter
pretation" behoeft, moge ze al niet letterlijk zijn, geen bezwaar te 
bestaan, omdat de betekenis van enige bepaling langs de weg van 
interpretatie wordt vastgesteld. 

Ad IV. Verscheidene leden hebben terecht opgemerkt, dat van 
overdracht van de souvereiniteit eerst sprake zal mogen zijn, nadat de 
tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië toetredende 
gebieden tot ratificatie zijn overgegaan. De passage, voorkomende op 
bladzijde 5 van de Memorie van Toelichting: „dat de resultaten van de 
Conferentie, neergelegd in stukken en overeenkomsten, terstond na 
totstandkoming worden aangeboden aan de Nederlandse Staten
Generaal en aan het voorlopig vertegenwoordigend orgaan van de 
Republiek Indonesië en voorts — op een te zijner lijd vast te 
stellen wijze — aan de vertegenwoordigende lichamen van de 
B.F.O.gebieden" achten deze leden echter onduidelijk, aangezien 
daarin gelezen kan worden, dat de ratificatie door laatstbedoelde 
vertegenwoordigende lichamen zou kunnen plaats hebben na de 
souvereiniteitsoverdracht. 

Voor deze vrees bestaat geen aanleiding, indien bedacht wordt dat 
de aangehaalde passage ontleend is aan punt VI van het op 22 Juni 
1949 vastgestelde Memorandum betreffende tijd en voorwaarden 
van de Ronde Tafel Conferentie. Het behoeft niet te bevreemden, 
dat op die datum toen de souvereiniteitsoverdracht nog in verder 
verwijderd verschiet lag, werd gesproken van „een te zijner tijd vast 
te stellen wijze". 

Sommige leden, die de bepaling sub IV aan de voorschriften der 
Grondwet willen toetsen, zijn daarbij in de eerste plaats tot de slot
som gekomen, dat de aanvaarding voor Nederland, indien dit wets
ontwerp het Staatsblad bereikt, formeel in orde is. Dat Suriname 
en de Nederlandse Antillen buiten beschouwing zijn gebleven, achten 
zij niet ongrondwcttig, al typeert het huns inziens wel hoezeer van de 
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opzet van 194S is afgeweken. Dit laatste kan worden toegegeven, 
doch behoeft, waar zo uiteenlopende factoren op de vraagstukken 
van Oost en West van invioed zijn, geen verwondering te wekken. 

Voor wat Indonesië betreft hebben deze leden, teneinde te kun
nen controleren of de vertegenwoordigende lichamen van de B.F.O.
gebieden aan de grondwettelijke eis van aanvaarding op democratische 
wijze kunnen voldoen, enige vragen gesteld aangaande de hoger 
bedoelde „te zijner tijd vast te stellen wijze" waarop de resultate:i 
der Conferentie aan die vertegenwoordigende lichamen zullen wor
den aangeboden. 

Hierbij vait niet te denken aan een bepaalde autoriteit die bij for
meel besluit een regeling treft. De te volgen procedure hangt af van 
de staatsinrichting der betrokken deelgebieden, die tevens aangeeft 
welke de vertegenwoordigende lichamen van deze gebieden zijn. 

Het voorlopig vertegenwoordigend orgaan van de Republiek In
donesia zou volgens de hier aan het woord zijnde leden niet aan de 
grondwettelijke eis voldoen, omdat het niet op vrije verkiezingen 
berust, doch benoemd is door een eveneens niet verkozen Staatshoofd. 

De Regering oordeelt hierover anders. De hier bedoelde volks
vertegenwoordiging, moge ze al niet zijn verkozen, kan niettemin 
geacht worden een weerslag te geven van de onderscheidene stro
mingen die in de Republiek Indonesia worden aangetroffen. 

Het is voorts niet uit gemakzucht of wegens gemis aan democra
tische organen, dat de Mantelresolutie niet vermeldt door welke 
organen de ratificatie zal geschieden. 

De Mantelresolutie spreekt van aanvaarding die als ratificatie 
wordt beschouwd omdat op het moment van aanvaarding de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië, die immers eerst bij de 
souvereiniteitsoverdracht tot aanzijn komt, nog niet bestaat. Niette
min kan een technisch perfecte overeenkomst ter registratie aan het 
Secretariaat der Verenigde Naties worden aangeboden, omdat arti
kel 197 van de Voorlopige Constitutie bepaalt: „Indien en voor zover 
reeds vóór het in lid 1 genoemde tijdstip (van de overname der sou
vereiniteit) op de voet van de bepalingen van deze Constitutie, hande
lingen zijn verricht tot vorming van organen van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië en tot voorbereiding van de over
name der souvereiniteit, werken die bepalingen terug tot op de dag 
waarop de betreffende handelingen werden verricht." Van de aan
vaarding zou kunnen blijken uit de documenten welke zullen worden 
geproduceerd door de afvaardiging, die bij de plechtige souvereini
teitsoverdracht de toekomstige Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië vertegenwoordigt. 

Uit de bepalingen sub IV en V in onderling verband gelezen volgt 
inderdaad, dat op 30 December alle partijen geratificeerd moeien 
hebben. Mocht onverhoopt een der partijen in gebreke blijven, dan 
zouden daardoor de beide andere partijen haar vrijheid van handelen 
herkregen hebben. 

Uiteraard is de Indonesische tekst van belang, maar van groter 
belang is de Engelse vertaling, die immers de doorslag zal geven in 
geval van verschil in betekenis tussen de Nederlandse en Indonesische 
teksten. . 

Onder de tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië 
toetredende gebieden, waarnaar andere leden hebben gevraagd, 
moeten worden verstaan de Republiek Indonesië en de federale 
negara's en overige zelfstandige staatkundige eenheden. Wat betreft 
de betekenis van „een der andere partijen" in de tweede zin van de 
bepaling sub [V is het duidelijk dat partijen zijn Nederland, de 
Republiek Indonesië en de B.F.O.gebieden. Er zijn dus drie par
tijen. Mocht een der negara's weigeren te ratificeren, dan zou zulks 
nog niet de conclusie wettigen dat de B.F.O.gebieden niet gera
tificeerd hebben. Het behoeft echter geen betoog, dat zulk een 
weigering hoogst ongewenst is; naar hei zich laat aanzien behoeft 
daarmede in de praktijk geen rekening te worden gehouden. 

De situatie in Pasoendan is niet van die aard, dat Regering en 
Volksvertegenwoordiging niet in vrijheid over de vraag der aanvaar
ding zouden kunnen beslissen. 

Ad V. Met de leden hier aan het woord is de Regering van 
mening, dat de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië 
vóór het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht op zodanige wijze 
zal moeten bestaan en georganiseerd zijn, dat zij de souvereiniteit 
kan aanvaarden op de voet van haar Constitutie. Dit geldt uiteraard 
in de eerste plaats voor die organen van de nieuwe staat, die op het 
tijdstip der overdracht het hoogste gezag in Indonesië zullen over
nemen. Deze organen zullen tot stand komen overeenkomstig de 
bepalingen van Hoofdstuk III, Afdeling I, van de Voorlopige Consti
tutie der Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, welke be
palingen krachtens artikel 197, tweede lid van genoemde Constitutie 
terugwerkende kracht hebben. Voor het overige kan uit artikel 193, 
eerste lid, van de Voorlopige Constitutie worden afgeleid, dat de be

staande Indonesische (Nederlandsch-Indische) organen blijven door
werken totdat een federale wet zal bepalen, dat hun taak een bevoegd
heden worden overgenomen door nieuw in te stellen organen van 
de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Het is de Regering 
bekend dat de organisatie van deze Republiek met grote voortvarend
heid is ter hand genomen. 

Ter toelichting op de zinsnede van de Memorie van Toelichting 
over het verband tussen het bepaalde in punt V der Mantelresolutie 
en artikel 211, tweede lid, van de Grondwet mogen de ondergete
kenden opinerken, dat dit verband duidelijk wordt indien men over
weegt dat de bevestiging als bedoeld in artikel 211, tweede lid, der 
Grondwet in de bedoelde plechtige bijeenkomst te Amsterdam zal 
plaats vinden. 

Met de leden aan het woord in de laatste alinea van de opmer
kingen ad V is de Regering van mening, dat in punt V der Mantel
resolutie niets te vinden is dat geacht kan worden onverenigbaar te 
zijn met de letter of de geest van de Grondwet. Inderdaad wordt in 
genoemd punt niet over bevestiging van de nieuwe rechtsorde door 
Hare Majesteit de Koningin noch over de afkondiging daarvan ge
sproken, doch hieruit volgt nog geenszins dat niet aan het voor
schrift van artikel 211, lid 2, der Grondwet, dat ook door de Rege
ring van primordiaal belang wordt geacht, zal worden voldaan. Het 
ligt integendeel bepaaldelijk in de bedoeling bij de souvereiniteits
overdracht aan de in artikel 211, tweede lid, voorgeschreven proce
dure nauwgezet de hand te houden. 

Ad VI. On de vraag van vele leden naar de ervaringen, welke de 
Regering heeft opgedaan met het toezicht van de U.N.C.I. op de 
nakoming van de cease-f're-overeenkomst kunnen de ondergetekenden 
mededelen, dat dit toezicht is uitgeoefend door een Centrale Ge
mengde Commissie (Central Joint Bcard), waarin vertegenwoordigers 
van de U.N.C.I., van Nederland en van de Republiek Indonesië zitting 
hadden en door Plaatselijke Gemengde Commissies (Local Joint 
Boards) van gelijke samenstelling, welke Commissies de haar opge
dragen taak steeds in goede onderlinge samenwerking er. verstand
houding hebben verricht. 

De Regering acht het in dit stadium niet mogelijk omtrent de ver
dere uitwerking van de toepassing van het in punt VI der Mantel
resolutie vervatte voorschrift nadere uiteenzettingen te geven. De 
effectiviteit van dit toezicht raakt de verantwoordelijkheid van de 
U.N.C.I. en dientengevolge ook de verantwoordelijkheid der Ver
enigde Naties. Ongetwijfeld zal te dier zake zo nodig nader overleg 
met alle daarbij betrokkenen dienen te geschieden. 

In verband met de opmerking van de leden, die verklaarden, dat zij 
het op prijs zouden stellen van de Regering een uiteenzetting te mog :i 
ontvangen aangaande haar opvatting met betrekking tot haar zedelijke 
verantwoordelijkheid en die van het Nederlandse volk ten opzichte 
van Indonesië en zijn bewoners, moge de Regering verwijzen naar 
haar algemene beschouwingen in het begin van deze Memorie. 

Het ontwcrp-Ciiarter van souvereinsfeitsoverdraclit 

De bezwaren van Indonesische zijde tegen de oorspronkelijke, uit
gebreide, tekst van het ontwerp-Charter bestonden deels hierin, dat 
aan het karakter van een onvoorwaardelijke overdracht van de werke
lijke en volledige souvereiniteit tekort zou worden gedaan, deels 
daarin, dat bepalingen naar hun aard beter elders zouden kunnen 
worden opgenomen. In het geheel der rechtsgevolgen is tengevolge van 
de functieverandering en de bekorting naar het oordeel der Regering 
echter geen wijziging gekomen. 

Artikel I. Zoals reeds in de Memorie van Toelichting werd ver
meld, werd er van uitgegaan, dat de door het Koninkrijk der Neder
landen over te dragen souvereiniteit ook diende te worden aanvaard 
door een subject, dat daartoe in staat zoude zijn volgens eigen, zij 
het voorlopige constitutionele bepalingen. Dit uitgangspunt brengt 
mede, dat de bepalingen dezer constitutie dan ook geen overwegende 
bezwaren zouden mogen opleveren tegen de evenbedoelde overdracht. 
Dat uitgangspunt brengt echter niet met zich, dat de evenbedoelde 
voorlopige constitutionele bepalingen tevoren zouden moeten tot 
stand gebracht middels een overgangsvoorziening bij de wet volgens 
het bepaalde bij artikel 210 der Grondwet. Dit zou toch tengevolge 
hebben, dat het subject waaraan de souvereiniteit nog zou moeten 
worden overgedragen, reeds tot stand zou zijn gebracht onafhankelijk 
van de overdracht van souvereiniteit. Dit laatste nu zou in strijd zijn 
met de constructie, welke het subject eerst als een onafhankelijke en 
souvereine staat doet geboren worden als gevolg van de souvereini
teitsoverdracht. Deze gelijktijdigheid verzet zich tegen een vooraf te 
treffen overgangsvoorziening. 

Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1949—1950 
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De Regering deelt de opvatting van die leden, die verklaarden de 
constitutie te beschouwen als een stuk, waarover de Nederlandse wet
gever alleen indirect kan en mag oordelen. 

Uit het vorenstaande moge tevens volgen, dat de Regering niet de 
opvatting deelt van die verscheidene leden, die als bezwaar tegen 
overdracht van de souvereiniteit aan de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië hebben aangevoerd, dat deze republiek nog niet 
bestaat. Er is hier een samenvallen van momenten, welke bij een 
stichting veelvuldig voorkomt. 

In voldoening aan het verzoek om opheldering van de tekst „op 
de voet van de bepalingen harer constitutie, welke ter kennis is ge [ 
bracht van het Koninkrijk der Nederlanden" en de tekst van het ' 
artikel, waarin staat „welke in ontwerp ter kennis is gebracht" zij 
medegedeeld, dat het hier uitsluitend een herziening van Ce tekst 
betreft zonder enig verschil in rechtsgevolgen. Het leek juister te 
spreken van een „ontwerp", zolang de constitutie niet was aange
nomen. Dit is niet in strijd met het bepaalde onder VII A van het 
memorandum betreffende de Ronde Tafel Conferentie, waarin wordt 
gesteld, dat de voorlopige nationale federale regering zal werken op 
basis van een voorlopige constitutie. In dit verband moge gewezen 
worden op cie overgangsbepalingen, welke de ontwerp-constitutie be
vat en op het bepaalde in artikel 197, tweede lid, waarbij terugwer
kende kracht wordt verleend aan de bepalingen der Constitutie, op 
de voet waarvan handelingen zijn verricht tot vcrming van organen 
van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en tct voor
bereiding van de overname der souvereiniteit, indien zulke hande
lingen voor het tijdstip van de overname der souvereiniteit werden 
verricht. 

Ten behoeve van die leden, die verzochten om inlichtingen over de 
aanvaarding van wijzigingen in de tekst van artikel 1, kan worden 
bekend gesteld, dat deze tekst werd geredigeerd in de bijeenkomsten 
van de werkgroep van 5, 13 en 19 October 1949. De bedoeling van 
de vraag dezer leden of de „volledige souvereiniteit" zowel de souve
reiniteit de iure als die de facto betreft, is niet duidelijk, waar het 
gaat om de souvereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden over 
Indonesië. Een de facto erkenning daarvan heeft, voorzover bekend, 
niet plaats gehad. 

Artikel 2. Met betrekking tot Nieuw-Guinea is de Regering erken
telijk voor de steun van vele leden, die zich verenigden met het 
tijdens de onderhandelingen van Nederlandse zijde ingenomen stand
punt, dat er geen reden is tot status-wijziging, totdat de bevolking 
zelf uitspraak kan doen omlrcnt haar politieke status. Het zou echter 
niet juist zijn uit het oog te verliezen, dat van Indonesische zijde 
dit standpunt niet werd aanvaard en dat het nog niet mogelijk is 
gebleken de Standpunten van partijen overeen te brengen. De 
Regering heelt zich verbonden door onderhandelingen het vraag
stuk van de staatkundige status van Nieuw-Guinca nader te bepalen. 

Het spreekt overigens vanzelf, dat het terzake door de Regering 
gevoerde beleid dcor het gehele Kabinet werd onderschreven, het
geen moge blijken uit de ondertekeningen onder de Memorie van 
Toelichting. 

Met vele andere leden verheugt het de Regering, dat er voor een 
juiste oplossing van het probleem een criterium bestaat, dat door 
beide partijen wordt erkend: het belang van de bevolking. Zij 
betreurt het met hen, dat uit de verschillende wegen, welke met 
erkenning van dit criterium zouden kunnen worden gevolgd, ter 
Ronde Tafel Conferentie geen keus is gedaan. 

De Regering hoopt, dat verdere onderhandelingen ten aanzien 
waarvan de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie zich 
volledige vrijheid heeft voorbehouden in goede verstandhouding met 
de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië tot een bevredigende 
en spoedige oplossing zullen leiden. Immers is zij er zich wel van 
bewust, dat een overgangstoestand als de huidige tal van onwenselijke 
gevolgen zal kunnen hebben en geenszins in het belang zal zijn van 
de bevolking, wier welzijn beide partijen zich geleidelijk ten doel 
stellen. 

Het ontwerp-Uniestatuut 

Wanneer verwezen wordt naar een conceptie, op 12 Augustus 1948 
tot uitdrukking gebracht, moge bedacht worden dat een dergelijke 
conceptie geen afbreuk kan doen en niet bedoeld kan zijn geweest om 
afbreuk te doen aan het imperatieve voorschrift van artikel 208 der 
Grondwet, dat de nieuwe rechtsorde op de grondslag van gemeen 
overleg moet worden gevestigd. 

Terecht hebben veel leden in het Voorlopig Verslag tot uiting ge
bracht, dat de Unie van groot, levend belang kan worden door de 
inhoud die bij goede verstandhouding daaraan kan worden gegeven 
en dat een uitlating, dat deze Unie „niets om het lijf heeft", door het 

ter Ronde Tafel Conferentie overeengekomene zelf gelogenstraft 
wordt. Met de leden, hier in het Voorlopig Verslag aan het woord, 
is de Regering van oordeel, dat de Unie diep ingrijpt, ook in het 
recht der deelgenoten. Ten bewijze daarvan kan verwezen worden 
naar het praevaleren van Unie-recht boven het recht der deelgenoten 
en naar de nieuwe formulering van de fundamentele menselijke 
rechten er, vrijheden, die ook voor Nederland intern bindend is. 

Het grote beiang van de vraag, welke het ontwerp-Statuut oproept, 
of de daarin opgenomen regeling in overeenstemming met uc Grond
wet kan worden geacht, is door de Regering bij voortduring erkend; 
Zij heeft er zich ook bij voortduring rekenschap van gegeven. Waar 
daartoe aanleiding bestond, is in de Memorie van Toelichting aan 
bepaalde gedeelten der Grondwet gerefereerd (bladzijde 10 van die 
Memorie, ad artikel 3 van het Uniestatuut). Onder de algemene be
schouwingen hierboven heelt de Regering naar aanleiding van de 
uiteenzettingen in het Voorlopig Verslag de gelegenheid gevonden 
om, naar Kaar oordeel overtuigend, aan te tonen dat het Uniestatuut 
in overeenstemming is met de Grondwet. Die beschouwingen mogen 
naar aanleiding van de hier ter plaatse in het Voorlopig Verslag ge
maakte opmerkingen met de volgende worden aangevuld. 

Een essentieel verschil tussen de woorden „Aan het hoofd der 
Unie staat" in artikel 5 van het ontwerp-Statuut en „De Kroon der 
Unie wordt gedragen door" in het derde lid van artikel 209 van de 
Grondwet kan niet worden aangewezen. In geen enkel opzicht kan 
als argument voor dergelijk verschil dienen de redenering, dat, ware 
er zulk een verschil niet, de redactie van het eerste lid van artikel 5 
van het ontwerp-Statuut zonder enig bezwaar zou zijn geformuleerd 
conform het derde lid van artikel 209 der Grondwet. Wel strekke ter 
verklaring van het verschil in terminologie, dat de woorden „De 
Kroon der Unie" ten onrechte de indruk zouden kunnen wekken 
dat de Unie een Koninkrijk zou zijn. De Grondwet sluit die indruk 
uit door het onderling verband van de verschillende leden van 
artikel 209, doch het cntwerp-Uniestatuut kon het onderling ver
band van het Grondwetsartikel niet op de voet volgen. De geschie
denis van de totstandkoming van het derde lid van artikel 209 der 
Grondwet kan niet dienen ten bewijze dat de Grondwet een reële 
positie en reële bevoegdheden in de zin van bevoegdheden inzake 
het bestuur, benoemingen en medewerking aan besluiten van de Unie 
eist. Uiteraard kan men artikel 6 van het ontwerp-Uniestatuut afdoen 
door het als een phrase te kwalificeren. De Regering acht dit echter 
niet juist. Zou men niet hetzelfde kunnen zeggen van iedere formule, 
waarmede men de toch waarlijk reële betekenis van het hoofd van 
een staat zou trachten te kenschetsen? 

Artikel 5, tweede lid, van het ontwerp-Statuut voorzover dit be
paalt dat in geval van minderjarigheid van het Hoofd der Unie 
beide deelgenoten in onderlinge overeenstemming in de waarneming 
voorzien, is niet in strijd met de artikelen 36 en volgende van de 
Grondwet (betreffende het regentschap) waarvan volgens artikel 210 
van de Grondwet bij de wet niet mag worden afgeweken. Het regent
schap van artikel 36 en volgende betreft uitsluitend het Koninkrijk, 
op gelijke wijze als bijvoorbeeld de regelen der .Grondwet over de 
inhuldiging des Konings. 

Het ontwerp-Uniestatuut is voorts ook in overeenstemming met 
het vierde lid van artikel 209 der Grondwet. Dat vierde lid kan 
geenszins op zichzelf gelezen worden, doch slechts in verband met 
het tweede lid dat de deelgenoten der Unie als gelijkwaardige Staten 
kenmerkt. De Unie oefent haar bevoegdheden uit en vervult haar 
taak door de organen, die in het ontwerp-Statuut voorzien worden, 
als hoedanig behalve de conferentie van ministers en het permanent 
secretariaat ook het Unie-Hof van Arbitrage beschouwd moet worden. 
Met name door dit Hof waarborgt de Unie de rechtszekerheid, de 
fundamentele menselijke rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur. 
Dat de beslissing van het Hof niet door de Unie ten uitvoer gelegd 
wordt (artikel 17 van het ontwerp-Statuut), is niet beslissend voor 
de vraag of het Hof als een orgaan aangemerkt wordt of voor de 
vraag of de Unie waarborgen geeft. Men bedenke, dat een mathe
matische zekerheid, dat rechterlijke beslissingen ten uitvoer gelegd 
worden ook in het Nederlandse staatsrecht niet bestaat, evenmin als 
in enig ander democratisch staatsrecht, en dat beslissingsbevoegdheid 
niet een noodzakelijk kenmerk van een orgaan is. 

De leden, wier beschouwingen in het voorafgaande beantwoording 
gevonden hebben, mogen daaruit de overtuiging putten, dat het Unie
statuut niet in strijd is met de Grondwet. 

Ter zake van de door enige andere leden gegeven beschouwingen 
moge het volgende worden opgemerkt. De voorstelling van de Unie 
als de vorm, waarin het Koninkrijk zou worden omgezet, behoeft 
niet te worden afgewezen. Ook is het aannemelijk de voorschriften 
van het veertiende hoofdstuk der Grondwet in het licht van deze 
grondgedachte der Grondwetsherziening te begrijpen. In het voren
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staande is aangetoond, dat verzekerd is dat de nieuwe rechtsorde tot 
stand zal komen door vrijwillige aanvaarding langs democratische 
weg. Het voorschrift omtrent de bevestiging van de nieuwe rechtsorde 
door Hare Majesteit Koningin Juüana en omtrent de plechtige al kon
diging is onverlet. Omtrent het derde lid van artikel 209 van de 
Grondwet dat de Kroon der Unie wordt gedragen door Hare 
Majesteit Koningin Juliana is hierboven gehandeld; evenzo over de 
grondwettigheid van de betrekkelijke bepaling van het Statuut. 
Over het oordeel der Regering omtrent laatstgenoemde Grondwets
bepaling kan derhalve geen misverstand bestaan. 

Voor het aannemen van strijd van de artikelen 5 en 6 van het 
ontwerp-Uniestatuut met de Grondwet, bestaat dus geen grond. Dat 
in enig opzicht sprake zijn zou van verloochening van de Kroon, 
wordt door de Regering met beslistheid afgewezen. 

Dat naast het Hoofd der Unie geen Ministers staan die verant
woordelijk zijn aan Unieorganen, betekent in geen enkel opzicht dat 
het Hoofd niet onschendbaar is. Hieromtrent is hierboven nader ge
handeld. De drager van de Kroon der Nederlanden kan derhalve 
in overeenstemming met de Grondwet het hoofdschap der Unie 
aanvaarden. 

Evenmin als op het punt der Kroon is het Uniestatuut in strijd 
met de Grondwet, voor wat betreft het bepaalde in artikel 209, lid 4 
en lid 7 van de Grondwet. De waarborg van deugdelijk bestuur 
wordt in het Uniestatuut met name aangetroffen in het tweede lid 5 
van artikel 13. 

Van het in het Voorlopig Verslag genoemde tijdschriftartikel heeft 
de Regering kennis genomen. 

De wijze, waarop de beschouwingen in het Voorlopig Verslag van 
een aantal leden omtrent vermeende ongrondwettigheid van het 
ontwerp-Statuut door andere leden zijn tegengesproken, kan door 
de Regering in het algemeen worden onderschreven. De Regering is 
deze laatste leden der Kamer erkentelijk voor de krachtige steun 
welke zij door hun tegenspraak van de ongrondwettigheid aan het 
wetsontwerp hebben gegeven. De uiteenzetting dezer leden dat de 
term „Kroon der Unie" steeds iets anders heeft betekend dan „Kroon 
der Nederlanden" in artikel 10 der Grondwet, is, evenals de gronden 
die het Voorlopig Verslag omtrent dit oordeel bevat, volkomen juist. 

Ook naar het oordeel der Regering moet men er zich mede ver
trouwd maken, dat de Unie een geheel eigen karakter heeft, waaruit 
dan voortvloeit, dat overeenkomstige termen een verschillende be
tekenis hebben kunnen en dat een genuanceerde terminologie het 
materieel overeenkomstige kan uitdrukken. Zoals de hier in het 
Voorlopig Verslag aan het woord zijnde leden terecht in het licht 
stellen, wordt de in het ontwerp-Staiuut voorziene georganiseerde 
samenwerking toevertrouwd aan een aantal in het ontwerp-Statuut 
genoemde organen en zijn die organen ondanks het feit, dat zij niet 
geheel met overeenkomstige organen van het Nederlandse staatsrecht 
vergeleken kunnen worden, stellig werktuigen ter verwezenlijking van 
de doelstellingen der Unie, zoals de Grondwet stelt. Naar aanleiding 
van de vraag van de hier aan het woord zijnde leden, hoe de opbouw 
van het secretariaat der Unie thans wordt gedacht, moet worden vol
staan met de mededeling, dat deze aangelegenheid eerst zo kort ge
leden in studie genomen is, dat daarover thans nog geen uitsluitsel 
gegeven kan worden. 

Ten opzichte van de andere leden, die met verwijzing naar hetgeen 
zij bij de algemene beschouwingen hieromtrent in het kader van hun 
algemene betoog hadden opgemerkt, herhaalden, dat naar hun inzicht 
formeel geen strijd met de Grondwet aanwezig geacht behoeft te 
worden, doch dat zij materieel, in het bijzonder wat de onschendbaar
heid van het Hoofd der Unie betreft, grote bezwaren tegen het ont
werp-Statuut hadden, moge de Regering zich een verwijzing veroor
loven naar hetgeen daaromtrent hierboven is medegedeeld, daarbij de 
hoop uitsprekende, dat de bedoelde leden bereid zullen zijn hun be
zwaren terzijde te stellen. 

Vertrouwd moge worden, dat de vele andere leden, die voorshands 
volstonden met aan de Regering te vragen een gemotiveerde uiteen
zetting te willen geven, dat aan de eisen der Grondwet voldaan is, de 
gewenste uiteenzetting in het voorgaande aangetroffen hebben. 

Wat de onschendbaarheid van het Hoofd der Unie betreft, zij naar 
aanleiding van de van verschillende zijden gestelde vragen medege
deeld, dat een bepaling daaromtrent niet opzettelijk is weggelaten, dat 
de weglating haar oorzaak slechts hierin vindt, dat omtrent dit punt 
geen misverstand mogelijk scheen en dat die weglating niet als een 
gebrek beschouwd behoeft te worden. 

Ingestemd kan worden met de opvatting, dat uitgaande van het 
feit, dat van het tijdstip der souvereiniteitsoverdracht af Indonesië 
niet meer tot het Koninkrijk behoort, de bepalingen der Grondwet 
eo ipso haar toepasselijkheid op Indonesië verliezen. Zoals hierboven 
bleek, kan de gevolgtrekking van de leden, die de opvatting verkon

digden, dat de regeling van het Unieregentschap elders dan in de 
Grondwet haar plaats moet vinden, gedeeld worden. Het lijkt dan 
echter een punt van practische politiek, welk stuk aangewezen is om 
een regeling van een Unieregentschap te geven. 

Met betrekking tot de vraag, of er een recht tot afscheiding uit 
de Unie brstaat, moet opgemerkt worden, dat zodanig recht niet is 
toegekend, omdat de Unie bedoeld is als een duurzame samenwer
king tussen de deelgenoten. 

Artikel 3. De mening van vele leden, dat de formulering, dat men 
zich verbindt te streven naar een onafhankelijke rechtspraak, bepaald 
niet ver genoeg gaat, lijkt onjuist. Het opnemen van een verbintenis 
dat men zich tot een onafhankelijke rechtspraak verbindt, is thans uit
gesloten niet alleen voor Indonesië, maar ook voor Nederland. In 
Indonesië was een deel der burgerlijke en strafrechtspraak vóór 1942 
onderworpen aan mogelijke tussenkomst van de Gouverneur-Gene
raai. Ook in Nederland bestaat geenszins onafhankelijke rechtspraak 
op eik terrein buiten de burgerlijke en strafrechtspraak. Voor Neder
land zou een verbintenis tot een onafhankelijke rechtspraak in de alge
mene bewoordingen van artikel 3 derhalve heel wat meer inhouden 
dan wat hier te lande sedert lang bestaat. De formulering van het 
eerste lid van artikel 3 heeft dus voor Nederland bepaaldelijk bete
kenis. 

Naar aanleiding van de vraag, gesteld in aansluiting aan de laat
ste alinea van de toelichting bij dit artikel, welke bepalingen van 
andere ter Ronder Tafel Conferentie ontworpen overeenkomsten 
bedoeld zijn, welke mede de waarborgen geven, bedoeld in artikel 
209, lid 4, der Grondwet, moge worden medegedeeld, dat even
bedoeld gedeelte van de toelichting met name op het oog had be
palingen als de artikelen 3, derde lid, en 4, tweede lid, van de or.t
werp-Overgangsovereenkomst, de bepalingen, vervat in de artikelen 
1 tot 19 der ontwerp-Financiële en Economische overeenkomst, tal 
van bepalingen van de ontwerp-Culturele overeenkomst, de brief
wisseling betreffende processuele rechten, enz. 

Artikelen 5 en 6. „De grote betekenis hiervan" slaat terug op de 
rechtspraak in alle Unie-aangelegenheden door rechters der Unie. De 
nadere aanduiding van de betekenis dezer rechtspraak is aangegeven 
in de toelichting op de artikelen 13 tot en met 16. 

Artikel 10. Met erkentelijkheid heeft de Regering de instemming 
geconstateerd van zeer vele leden met deze bepaling, welke voorziet 
in een geregelde samenwerking tussen de wederzijdse Parlementen. 
Over de vraag, of hieromtrent een gemeenschappelijke regeling in 
de zin van artikel 12 tot stand moet worden gebracht dan wel de 
regeling hiervan geheel aan de beide Parlementen overgelaten moet 
worden, is nog geen overleg gepleegd. 

De door sommige andere leden gestelde vraag, of men in de 
Republiek der Verenigde Staten van Indonesië van een Parlement 
in de ware zin van het woord zal kunnen spreken, moet bevestigend 
worden beantwoord. 

Artikel 12. Het onderscheid tussen „regelingen" en „andere be
sluiten" ligt in het formele criterium, in het Voorlopig Verslag aan
geduid, dat de eersten door de Parlementen moeten worden goed
gekeurd, de laatsten niet. De verdere betekenis van het onderscheid 
zal in de practijk blijken aan de hand van de vraag of Ministers naar 
recht en practijk van een deelgenoot een deelgenoot kunnen bin
den zonder goedkeuring van het betrokken Parlement. 

De bepaling van het derde lid, dat besluiten, genomen op de 
conferentie van Ministers tot het uitvaardigen van gemeenschappe
lijke regelingen, goedkeuring behoeven door de wederzijdse Parle
menten der deelgenoten, heeft de strekking tot uitdrukking te brengen, 
dat instemming van de Volksvertegenwoordigingen voor de totstand
koming van gemeenschappelijke regelingen een onmisbaar vereiste is. 
De bedoeling heeft niet voorgezeten, dat voor Nederland niet de 
Kroon als zodanig daaraan medewerkt en de Raad van State niet 
behoeft te worden gehoord. 

De vorm van de goedkeuring door de wederzijdse Parlementen 
wordt door het Uniestatuut niet beslist. Terecht wordt te dien aan
zien in het Voorlopig Verslag opgemerkt, dat het niet nodig was dit 
in het Statuut zelf te regelen en dat het Statuut bepalingen moet 
bevatten, welke voor beide partijen gelijkelijk gelden, zodat de vorm 
der goedkeuring, behoudens inachtneming van het Statuut, aan beide 
partijen zelf wordt overgelaten. 

Voor Nederland zal in dit opzicht nader een beslissing kunnen 
worden genomen, waarbij met name één van de wegen van het eerste 
lid van artikel 73 van de Grondwet zou kunnen worden bewandeld 

Artikelen 13 t/m 16. Ter Ronde Tafel Conferentie is aandacht 
gewijd aan de in het Voorlopig Verslag door vele leden naar voren 
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gebrachte wenselijkheid, dat de nader te regelen „actio popularis" 
zou worden toegekend ter handhaving van de fundamentele rechten 
er. vrijheden. De toekenning van een dergelijke actie heeft ter con
ferentie onvoldoende aanhang gekregen. 

Artikel 18. De vraag of tot het Unierecht in de zin van recht, 
dat gaat boven het recht van één der deelgenoten, ook behoren 
besluiten van de conferentie van Ministers, niet zijnde gemeenschap
pelijke regelingen, kan de Regering niet met stelligheid hetzij in 
bevestigende, hetzij in ontkennende zin beantwoorden. Het zal overi
gens duidelijk zijn dat een Minister bij zijn medewerking ook aan 
een besluit ter conferentie, dat niet strekt tot het uitvaardigen van 
een gemeenschappelijke regeling, verantwoordelijk blijft naar eigen 
Staatsrecht. 

Artikel 25. De vraag, aan welke Minister(s) de Hoge Commis
sarissen verantwoordelijk zullen zijn, kan nog niet worden beant
woord, aangezien hieromtrent nog door ondergetekenden overleg 
wordt gepleegd. 

Artikel 28. Wat het karakter van het Uniestatuut is, heeft bij 
herhaling een onderwerp van discussie in de Staten-Gcneraal uitge
maakt en het zal wel niet de bedoeling van de vraag zijn deze materie 
bij dit artikel te behandelen. De bepaling beoogt tussen partijen te 
doen vaststaan, dat zij de mogelijkheid niet uitsluiten, dat het Unie
statuut ter registratie zal worden aangeboden. Of deze registratie 
plaats zal kunnen hebben is een vraag, welke uiteindelijk ter be
slissing zal staan van de Verenigde Naties. 

Bijlage van het cnfwerp-UniesfaSüut 

De in de laatste alinea voorziene mogelijkheid om de uitoefening 
van de rechten en vrijheden, welke in deze bijlage zijn opgesomd, te | 
beperken om rekening te kunnen houden met de rechten en vrijheden 
van anderen, met de goe'.ie zeden, de openbare orde en het algemeen 
weizijn in een democratische rechtsorde, kan bezwaarlijk bedenkelijk 
geacht worden, indien men erop let, dat, zoals hierboven onder de 
algemene beschouwingen reeds werd vermeid, de bepaling ontleend is 
aan de Universele Verklaring van de rechten van de mens. Het gaat 
te ver te menen dat deze uitzonderingsmogelijkheid ds gehele regeling 
op losse schroeven zet. De Regering is het eens met de leden, die 
opneming van deze mogelijkheid onvermijdelijk achten. Zij is ook 
met deze leden van oordeel, dat bij de beperking van de rechten en 
vrijheden overeenkomstig bedoelde laatste alinea niet mag worden 
gediscrimineerd naar ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, natio
nale of maatschappelijke afkomst, bezit of geboorte. 

Ad 8. Aangetekend moge worden, dit naar aanleiding van de door 
sommige leden geuite vrees ten aanzien van de vrijheid van mening 
en meningsuiting, dat ds opvatting aannemelijk lijkt, dat artikel 7 
van de Nederlandse Grondwet onverminderd van kracht blijft. In
krimping bij de nationale wet van de bevoegdheid om de fundamentele 
menselijke rechten er. vrijheden te beperken of uitbreiding van zo
danige rechten in de nationale wetgeving kunnen immers niet met 
het Uniestatuut strijdig geacht worden. Overigens is de vraag of een 
uitzonderingsbepaling een regeling in feite opheft, in de vorige alinea 
van deze memorie behandeld. 

Ad 11, onder (1). De omschrijving van het recht op beschikbare 
arbeid, zoals die onder dit punt gegeven is, preavaleert boven het 
bepaalde in artikel 27 van de ontwerp-constitutie van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië. 

Ad 19. Het woord „erkende" is slechts opgenomen om te voor
komen dat organisaties, die in wezen geen godsdienstig karakter dra
gen, het in de hand zouden krijgen met misbruik van de hierbedoelde 
bepaling een beroep op bescherming te doen. 

De ontwcrp-overgartgsovereenkomst 

Artikel 2. Voor wat betreft hetgeen blijkens het gestelde in de 
eerste twee alinea's onder dit artikel door vele leden werd gevraagd, 
moge de Regering ten deze verwijzen naar wat door haar in deze 
memorie onder Algemene Beschouwingen ten aanzien van het zelf
beschikkingsrecht is medegedeeld. 

Tegenover de andere in het Voorlopig Verslag aan het woord 
komende leden, die met verwijzing naar hetgeen zij reeds bij de alge
mene beschouwingen omtrent het zelfbeschikkingsrecht hadden ge
zegd, herhaalden, dat dit recht huns inziens niet gegarandeerd is, 
moge ook hier onder gelijke verwijzing als boven, de hoop worden 

uitgesproken, dat zij de overtuiging hebben gekregen dat de verkregen 
regeling niet geheel onbevredigend is. Zonder zover te durven gaan 
als een aantal dezer leden, die de behandeling van deze aangelegenheid 
de zwarte bladzijde in de geschiedenis der Ronde Tafel Conferentie 
noemen, moet de Regering toch toegeven, dat zij zich een ander 
resultaat voor ogen had gesteld. 

Een garantie voor een onpartijdig plebisciet biedt artikel 2 van de 
Overgangsovereenkomst, zulks anders dan sommige leder, betoogden. 
Het is onmogelijk gebleken, aan de vorming van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië uitdrukkelijke volksuitspraken van 
bepaalde streken vooraf te laten gaan over de vraag, of de streken 
al dan niet deel zullen uitmaken van deze Republiek. In verband 
hiermede hebben ook verschillende TBA-gebieden geen feitelijke er
kenning als deelgebied kunnen verkrijgen. Wanneer deze zaak voor 
het Nederlandse volk moeilijk te aanvaarden wordt geacht, staat daar
tegenover dat de oplossing van minderhedenvraagstukken allerwege 
in ae wereld de grootste moeilijkheden oplevert. 

De vraagstelling, welk nut de openbare behandeling der Regerings
nota in de Tweede Kamer, direct voorafgaande aan de Ronde 
Tafel Conferentie, heeft gehad, kan niet enkel worden beantwoord 
met een verwijzing naar punten waaromtrent de Ronde Tafel Con
ferentie niet het door Nederland gewenste resultaat heeft gehad. 
De Regering is er bij voortduring op bedacht geweest, dat de Kamers 
uiteindelijk aan de beslissing hebben mede te werken en dat dit voor 
het zelfbeschikkingsrecht in het bijzonder geldt. Het was bij de 
onderhandelingen onmogelijk langer te blijven vasthouden aan het
geen de overeenkomst van Linggadjati omtrent het zeil beschikkings
recht bevat. Uit het feit dat de Regering zich bij voortduring Haar 
verantwoordelijkheid tegenover de Staten-Generaal bewust is ge
bleven, vloeit voort, dat Zij niet uitsluitend op eigen kompas heeft 
gevaren. Wel was het, wilde men ter Ronde Tafel Conferentie resul
taat bereiken, onvermijdelijk op eigen verantwoordelijkheid bepaalde 
beslissingen te nemen. Zulks is gedurende de loop der Conferentie 
op t:epaalde tijdstippen voldoende publiek geworden. 

De leden die verklaarden, dat artikel 2 hen voor een gewetens
confict stelde, mogen door het voorgaande de overtuiging hebben 
bekomen dat niet anders gehandeld is kunnen worden dan gehan
deld is. 

Vele andere leden, die eveneens behoefte "evoelden aan enkele 
korte opmerkingen over het probleem van het zelfbeschikkingsrecht, 
hebben deze pijnlijke zijde van het totaal van de procedure van de 
souvereiniteitsoverdracht in een zodanig licht geplaatst, dat het meer 
dan duidelijk is dat geen andere oplossing meer kan worden bereikt. 

Evenals deze leden erkent de Regering de tragische zijde, die aan 
dit probleem verbonden is. Een andere weg met voldoende perspectief 
dan die van voorlopige opname in de R.I.S. met een beroep op de 
democratische structuur van het iand, zoals die in de Grondwet van 
de R.I.S. is neergelegd, en op het zelfbeschikkingsrecht als in die 
Grondwet en in ds ontwerp-Overgangsovereenkomst omschreven, 
is inderdaad buitengesloten. Ook in deze richting kan het geweten 
zich doen gelden, zoals in het Voorlopig Verslag duidelijk is uiteen
gezet. 

Dat deze leden de voorgestelde bepaling wel aanvaardbaar achtten, 
is voor de Regering een zeer welkome steun. De opmerking dezer 
leden, dat het externe zelfbeschikkingsrecht thans is gedacht als de 
uiterste consequentie van het interne, is juist. Dit facet van de rege
ling moge tevens een aanwijzing zijn van haar deugdelijkheid. Terecht 
hebben evenbedoeide leden erop gewezen, dat de U.N.C.I. of een 
ander in de plaats komend orgaan van de Verenigde Naties een con
trolerende rol voor het interne en externe recht beide speelt, zowel bij 
de aanwijzing der gebieden als bij de volksstemming zelf en dat er 
tenslotte bij de eventuele onderhandelingen omtrent een speciale status 
(artikel 2, lid 2) het algemene toezicht van de U.N.C.I. of het bedoelde 
andere internationale orgaan is, bedoeld in punt VI van de Mantel
resolutie. Inderdaad moet de toevoeging van lid 4 aan artikel 189 
van de Constitutie, nadat die voltooid mocht heten, gezien worden als 
een uiting van de bereidheid tot medewerking aan Indonesische zijde. 
Met de leden in het Verslag aan het woord is de Regering van oor
deel, dat het voorschrift van het laatste lid van artikel 209 der Grond
wet volkomen gerespecteerd is. 

De waarschuwingen tegen afscheiding, en de daarmede verband
houdende opmerkingen, welke in het Voorlopig Verslag in de laatste 
vier alinea's van de beschouwingen over artikel 2 tot uiting zijn ge
komen, lijken wel in de eerste plaats gericht tot de bevolkingen van 
de betrokken gebieden. De Regering veroorlooft zich daarom thans 
niet in een bespreking van een en ander te treden. 

Artikel 3. De bepaling, welke de daar bedoelde leden op het oog 
hebben, is die voorkomende in artikel 65 van het ontwerp der Con
stitutie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Zij is 
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evenwel onvolledig geciteerd en luidt ten rechte: geen der bestaande 
zelfbesturende landschappen kan tegen de wil van het betrokken zelf
bestuur worden opgeheven of verkleind dan in het algemeen belang 
en na machtiging daartoe aan de regering of het bestuur van het be
trokken deelgebied te verlenen bij federale wel, welke verklaart, dat 
het algemeen belang deze opheffing of verkleining vordert. 

Betekent zulks, dat enerzijds de zelfbesturen niet lichtvaardig zullen 
worden opgeheven of verkleind, anderzijds wordt het zelfbeschik
kingsrecht van de Indonesische bevolking binnen de zelfbesturende 
landschappen gewaarborgd doordat, indien de betrokken bevolking 
zich in die zin mocht uitspreken, het zelfbestuur opgeheven kan wor
den in het algemeen belang. 

De ontwerp-constitutie van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië 

Ter voldoening aan het verzoek van die leden, die gaarne zouden 
vernemen welke de twee punten waren waaromtrent van Neder
landse zijde toelichting is gevraagd, kan worden medegedeeld, dat 
deze betroffen de zelfbesturende landschappen en de vertegenwoor
diging van de minderheidsgroepen. Ten aanzien van het eerste punt 
werd gevraagd wat in artikel 64 zou zijn te verstaan onder de „be
staande" zelfbesturende landschappen, welke volgens dit artikel wor
den erkend. Aanleiding tot de vraag was de onzekerheid of met 
name de zelfbesturen ter Oostkust van Sumatra en de Javaanse 
Vorstenlanden daaronder zouden vallen. Daarop werd geantwoord, 
dat de zelfbesturen ter Oostkust nimmer werden afgeschaft, terwijl 
ook de Vorstenlanden op Java nog steeds bestaan, zodat beide onder 
de werking van het artikel vallen. Verwezen moge te dezer zake 
worden naar blz. 32 van de Memorie van Toelichting. 

De tweede vraag werd gesteld om nadere inlichting te bekomen 
omtrent de wijze, waarop een vertegenwoordiging van de Chinese, 
Europese en Arabische minderheidsgroepen, bedoeld in artikel 100 
van de ontwerp-Constitutie, zou worden aangewezen. Deze materie 
zou weliswaar meer eigenaardig thuis behoren in een regeling om
trent het kiesrecht en niet in een constitutie, doch niettemin moest 
inlichting daaromtrent van belang worden geacht. Dienaangaande 
werd vernomen, dat de aanwijzing van de leden van de Volksvertegen
woordiging een zaak zal zijn van de deelgebieden en dus ter regeling 
zal worden overgelaten aan deze gebieden. Zij zullen elk een bepaald 
aantal leden hebben, met inbegrip van vertegenwoordigers van min
derheden. Indien langs deze weg niet voldaan zal worden aan het 
vereiste, dat de Chinese, Europese en Arabische minderheidsgroenen 
met onderscheidenlijk tenminste 9, 6 en 3 leden vertegenwoordigd 
zullen zijn, dan zal de Regering van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië aanvullende vertegenwoordigers benoemen. 

Voor zover van de zijde van de Nederlandse Regering verwacht 
mag worden, dat zij een uitleg geeft aan de in artikel 2, sub a, van 
de Constitutie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië 
voorkomende woorden „status quo", kan worden medegedeeld, dat 
zii meent, dat dit zowel de feitelijke als de rechtstoestand omvat, on
verminderd echter de werking van het interne zelfbeschikkingsrecht. 

De Minister-President, Minister van Alge
mene Zaken, Minister van Buitenlandse 
Zaken ai.. 

W. DREES. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 

GÖTZEN. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

TH. RUTTEN. 

De Minister van Financiën, 

P. LIEFTINCK. 

De Minister van Oorlog, 

SCHOKKING. 

De Minister van Marine, 

SCHOKKING. 

De Minister van Economische Zaken, 

VAN DEN BRINK. 

.).» Minister van Sociale Zaken, 

A. M. JOEKES. 
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MEMORIE VAN ANTWOORD 

op de nota van de heer Welter, bedoeld op blz. 8 
van het Voorlopig Verslag van de Eerste Commissie 

van Rapporteurs 
(Basisregelingen) 

De Regering moge met betrekking tot de nota van de heer Welter 
het volgende opmerken. 

De Regering betreurt het, dat de heer Welter met de meeste klem 
protest aantekent tegen de omschrijving, die de Regering omtrent de 
oorsprong en de kern van het Indonesisch vraagstuk geeft. Een 
dergelijk protest is onvruchtbaar, omdat daardoor aan de feiten niets 
veranderd wordt. 

De mening, dat de oppositie in Indonesië slechts bestond uit een 
zeer beperkt aantal revolutionair-socialisten en communisten, is der
mate met de werkelijkheid in strijd, dat zij slechts korte weerlegging 
behoeft. De door de heer Welter aangehaalde passage uit een brief van 
de toenmalige Luitenant-Gouverneur-Generaal Dr. H. J. van Mook 
geeft aan deze opvatting trouwens geen steun en heeft bovendien be
trekking op een geheel andere casus positie dan zich thans in Indonesië 
voordoet. 

Het is de tragiek van velen, die op het Regeringsbeleid bittere 
critiek uitoefenen, dat zij niet de werkefijke stand van zaken in Indo
nesië tot uitgangspunt van hun beschouwingen nemen. Alleen daaruit 
is het te verklaren, dat de heer Welter blijkens zijn nota de opvatting 
heeft, dat wantrouwen tegen de Nederlandse bedoelingen alleen be
stond bij revolutionair-socialisten en communisten. Het wantrouwen 
bestond ook bij die. grote groep van intellectuelen, die, zonder 
revolutionair-socialist of communist te zijn, zich hadden verenigd in 
de Republiek Indoncsia, die niet alleen een territoriale betekenis 
heeft, maar ook een door geheel Indonesië verspreide geestesgesteld
heid belichaamt. 

Zowel de omvang van de gewapende aanhang der Republiek In
donesia als de sympathie, welke onder de bevolking voor de pro
minente figuren van de Republiek Indonesia bestaat, alsmede het feit, 
dat de Indonesische pers zelfs in vele B.F.O.-gebieden overwegend 
republikeins gezind is, moet ieder er van weerhouden de in de Repu
bliek Indonesia belichaamde volksbeweging in haar betekenis te onder
schatten. 

Wie dit, gelijk de heer Welter, wèl doet, verwijdert zich zozeer van 
de werkelijkheid, dat het hem onmogelijk wordt een constructieve 
bijdrage voor de oplossing van het Indonesisch probleem te leveren. 

De politiek, die de Regering meent te moeten voeren, is er een, die 
rekening houdt met de gebleken aard en kracht van de nationalistische 
beweging in Indonesië. 

Dit Indonesisch nationalisme is niet gebaseerd op vijandschap tegen
over Nederland, maar op de wil om eigen lot te bestieren. Een voort
zetting van de strijd tegen dit nationalisme zou op een bittere teleur
stelling uitlopen en een vruchtbare voedingsbodem blijven voor de 
extremistische stromingen in Indonesië. Slechts bij beëindiging van die 
strijd kan het extremisme met redelijke kans van weislagerT worden 
tegengegaan. 

Het is aan de onderhandelingen, die door Dr. van Roijen gevoerd 
werden, te danken dat een basis werd gelegd voor een vergelijk tussen 
Nederland en de constructieve nationalistische elementen in Indonesië. 
Dat deze constructieve elementen ook in eigen kring te worstelen 
hebben met moeilijkheden, is verklaarbaar voor ieder, die zich reken
schap geeft van de omstandigheden, waaronder zij hun strijd gevoerd 
hebben. Het gezag, hetwelk de Republikeinse Regering over haar 
strijd-organisaties heeft, is echter gebleken uit het feit, dat na de 
„cease-fire"-overeenkomsten de vijandelijkheden in engere zin tussen 
deze organisaties en de onder Nederlands bevel staande troepen zijn 
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