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Voorwoord 
 

Ik ben in de ban geraakt van Indonesië. Hoe dat precies ontstaan is weet ik eigenlijk niet, maar zeker 
is dat de verhalen van mijn moeder over haar jeugd op Sumba en Timor daar een belangrijke rol in 
hebben gespeeld. De geëngageerde colleges van Heather Sutherland hebben mij verder nieuwsgierig 
gemaakt naar de relatie tussen de politieke actualiteit in Zuidoost-Azië en de historische wortels 
daarvan. 

Dit promotietraject is een avontuurlijke ontdekkingsreis geworden. Aan het begin ben ik met Annet 
en ons pasgeboren dochtertje Alette voor het eerst in het prachtige Indonesië geweest. Op Java, 
Kalimantan en een aantal andere eilanden hebben we een mooie reis gemaakt. Aansluitend heb ik in 
Yogyakarta op een taalschool de basiskennis van het Indonesisch geleerd. Aan de reis en de cursus 
heb ik voor het onderzoek veel gehad. Voor de reis daarna, die van het promotietraject, wil ik een 
aantal mensen bedanken. 

Susan is als promotor voor mij inhoudelijk en mentaal een enorme steun geweest. Ik bedank haar 
voor haar vakkundige adviezen, haar geduld en de aanmoediging om te geloven dat ik tot meer in 
staat was dan ik zelf vermoedde. Peter vulde haar als copromotor erg goed aan en ik wil hem 
bedanken dat hij me zo vaak terugbracht van eindeloze dwaalwegen. To the members of the reading 
committee I would like to express my gratitude for their time, dedication and interest: prof. dr. 
Bambang Purwanto, prof. dr. Marieke Bloembergen, prof. dr. Robert Cribb, prof. dr. Fred van 
Lieburg en prof. dr. Henk Schulte Nordholt.  

Mijn collega’s op het Minkema College wil ik bedanken voor hun oprechte interesse en de mentale 
en praktische ondersteuning. Sandra, Danique, Hester, Ilse, Dennis en Ivo wil ik bedanken dat ze me 
zo lang uit de wind hebben gehouden. Ook bedank ik de rectoren voor de toestemming en Jeroen en 
onze inmiddels overleden collega Nico voor het vele regelwerk. 

Ook op de Vrije Universiteit hebben velen mij praktisch ondersteund waar ik erg dankbaar voor ben, 
Eric voor hulp bij de database en Jaap voor het maken van de kaarten. Ik dank Liesbeth, Paola, Rita 
en Virginia voor het administratieve ondersteunende werk en de vele ‘vissen’ in en om het aquarium 
voor de gastvrijheid, het snoepgoed en de goede sfeer; in willekeurige volgorde: Jos, Lonneke, 
andere Jos, Tijl, Caro, Harmil, Frans, Bettine, Karin, Michel, Miel, Martha, Maaike, Ronald, Marja, 
Christoph, Marieke, Hans, Erica, Heleen, Wouter, Widya, Fenneke, Hans, Martina, Ab, Bert en Fieke. 
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Inleiding 
 

Vraagstelling en tijdafbakening 
Tussen 27 december 1949 en 17 augustus 1950 kende Indonesië een federatieve staatsvorm. 
Indonesië heette toen in het Indonesisch Republik Indonesia Serikat (RIS), en in het Nederlands de 
Republiek der Verenigde Staten van Indonesië (VSI).1 Deze staatsvorm werd van kracht vanaf het 
moment van de soevereiniteitsoverdracht van Nederland aan Indonesië en was daarom het 
resultaat van inspanningen van zowel Nederlanders als Indonesiërs. Op welke manier zij, en met 
name de Indonesische betrokkenen, tot deze keuze zijn gekomen, vormt de belangrijkste vraag in dit 
onderzoek. Een voor de hand liggend antwoord zou kunnen zijn dat de belangrijkste reden een 
politieke overtuiging was die eenvoudig kan worden aangeduid met het begrip federalisme. Hiermee 
wordt echter nauwelijks duidelijk waarom Indonesiërs en Nederlanders op een gegeven moment de 
keuze maakten voor een federatie in plaats van voor een eenheidsstaat. Naast verschillende 
beweegredenen vanuit bijvoorbeeld politieke en religieuze overtuiging waren ook de bredere 
historische ontwikkeling en de persoonlijke geschiedenis van hoofdrolspelers factoren die invloed 
hadden op het besluitvormingsproces rondom de Indonesische staatsvorming. Daarbij bevonden 
betrokkenen zich vaak op zo’n manier in dit krachtenveld dat zij hun politieke keuzes bijstelden in de 
loop van de geschiedenis, vaak als reactie op de steeds veranderende actuele politieke 
omstandigheden.  

Ik heb gekozen voor een chronologische behandeling. Hoofdstuk 1 gaat over de voorgeschiedenis 
vanaf 1918 tot 1942, waarin gedurende de koloniale overheersing van Indonesië voor het eerst de 
politieke discussie tussen voor- en tegenstanders van een Indonesische federatie werd gevoerd. In 
deze zelfde periode maakte de Indonesische nationale beweging een cruciale ontwikkeling door, 
gericht op het perspectief van onafhankelijkheid. De discussie vond daardoor plaats in de context 
van imperialisme en nationalisme. Hoofdstuk 2 behandelt de jaren van de Japanse bezetting van 
Indonesië met als belangrijkste ontwikkeling de totale afbraak van het Nederlandse koloniale gezag 
en de totstandkoming van de Republiek Indonesië die leidde tot de proclamatie van 17 augustus 
1945. De belangrijkste periode voor het begrip van de totstandkoming van de Indonesische federatie 
is het tijdvak tussen de totstandkoming van de Republiek Indonesië in augustus 1945 en de 
soevereiniteitsoverdracht in december 1949. Deze periode wordt behandeld in hoofdstuk 3 tot en 
met 7 van dit boek. Anders dan in de gangbare geschiedenis van de Indonesische staatsvorming 
waarin de periodisering veelal wordt opgehangen aan verdragen en militaire acties, vormen 
ontwikkelingen in het denken en tot uitvoering brengen van vormen van federalisme de basis voor 
de periodisering van deze hoofdstukken.  

De hoofdvraag naar de manier waarop de keuze is gemaakt voor een federatief systeem is alleen te 
beantwoorden met behulp van een aantal belangrijke deelvragen. Aan de ene kant speelt de vraag 
in hoeverre Nederlandse betrokkenen gedreven werden door de overtuiging dat Indonesië het beste 
geregeerd kon worden door Nederland. Met andere woorden: in hoeverre was er sprake van een 
Nederlandse wil tot politieke overheersing van Indonesië die bijdroeg aan de keuze voor een 

                                                            
1 De vertaling van de Indonesische naam is in het Nederlands letterlijk Republiek van het Verenigde Indonesië. In het 
Nederlands werd de staat meestal aangeduid met de verkorte naam Verenigde Staten van Indonesië, dit is ook de 
verklaring voor de afkorting VSI. Het weglaten van ‘Republiek’ kan worden opgevat als een politieke keuze. Dit zal in de 
loop van dit boek duidelijk blijken. 
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federatief systeem? Tussen 1918 en 1949 was een sterk verzuilde politiek-ideologische omgeving 
vaak kenmerkend voor de achtergrond van de Nederlandse en Indonesische hoofdrolspelers. In 
hoeverre hadden deze politieke ideologieën invloed op het debat? Welke andere factoren speelden 
een rol bij de individuele hoofdrolspelers? Welke invloed had de islam op hun stellingname in dit 
debat en het christelijk geloof? Welke invloed had de Japanse bezetting op de ontwikkeling? Tussen 
1945 en 1949 was er sprake van hevig politiek conflict tussen Nederland en de Republiek Indonesië, 
dat zelfs uitmondde in een bloedige onafhankelijkheidsoorlog. In hoeverre werd de politieke keus 
tussen eenheidsstaat en federatie gemaakt als gevolg van dit conflict? Welke standpunten namen de 
militaire beleidsmakers en legerleiding in? Had omgekeerd het proces dat uiteindelijk leidde tot de 
Indonesische federatieve staat ook invloed op deze onafhankelijkheidsstrijd? In hoeverre was er 
sprake van invloed van Australië en andere landen in Azië waar dekolonisatie evenzeer aan de orde 
was? Welke invloed had de opkomende Koude Oorlog en in hoeverre werden de beslissingen voor 
Indonesië door buitenlandse grootmachten en in de Verenigde Naties genomen? Een vraag die ook 
telkens een rol speelt, is de zeer moeilijk te beantwoorden vraag in hoeverre de verschillende 
deelnemers autonoom waren in het maken van hun keuzes en hun deelname aan de ontwikkeling 
die leidde tot het ontstaan van de VSI. Met andere woorden: was er wel sprake van een keuze of 
werden zij hiertoe door anderen of door de omstandigheden gedwongen? 

Status Quaestionis: hoe is de geschiedschrijving tot nu met de vraag van 
federatievorming omgegaan?   
Het belang van de vraagstelling van dit onderzoek, kan duidelijk worden gemaakt aan de hand van 
een historiografisch overzicht. In deze paragraaf wil ik nagaan hoe de vraag naar de beweegredenen 
achter de totstandkoming van de VSI in de geschiedschrijving over Indonesië tot nu toe is behandeld. 
Eerst geef ik een overzicht van een aantal kenmerkende en invloedrijke historische publicaties 
tussen 1948 en 2016, die ik in chronologische volgorde bespreek. De rode draad die vervolgens uit 
deze historiografie kan worden afgeleid, vormt tevens de belangrijkste drijfveer van mijn onderzoek. 
Het selectiecriterium voor deze historiografie is dat duidelijk wordt hoe het debat tussen historici 
zich over deze onderwerpen in de loop van de tijd in de breedte heeft ontwikkeld. Hierbij heb ik 
gebruikgemaakt van Nederlandse, Engelstalige en Indonesische literatuur. 

In 1948, dus tijdens het Indonesisch-Nederlands conflict, schreef David Wehl The Birth of Indonesia.2 
Wehl was werkzaam in de staf van de geallieerde militaire opperbevelhebber in Zuidoost-Azië en 
kon als ‘buitenstaander’ een redelijke mate van neutraliteit bewaren.3 Hij sprak zich dan ook niet 
duidelijk vóór of tegen het federale bestel uit, maar noemde kritiekpunten van Nederlandse en van 
Republikeinse zijde.4 Volgens hem was de Republiek van meet af aan voorstander van een 
                                                            
2 Wehl, D., The Birth of Indonesia, London, 1948. De titel verwijst naar de ‘geboorte’ van Indonesië, aan het eind van het 
Nederlandse militaire offensief in 1947. Een gevolg hiervan was dat in de door de Nederlanders veroverde gebieden 
deelstaten werden opgezet, waarvan de Republiek het ‘vaderschap’ ontkende. Wehl, 178. Wehl noemt als 
‘geboortedatum’ van Indonesië 4 augustus 1947 en volgens hem was het nog de vraag op wie het kind zou gaan lijken, de 
moeder of de vader. De Republiek en Nederland waren door Linggadjati de geestelijke ouders van (het federale) Indonesië. 
Een derde optie was dat het ‘kind’ op de vroedvrouw, de Verenigde Naties, zou gaan lijken. 
3 Wehl was Brits inlichtingenofficier onder de Brit Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten, de hoogste 
commandant van het South East Asia Command (SEAC). Terwijl de deelstaten en de leidende politici in het SEAC in de 
latere geschiedschrijving herhaaldelijk als marionetten zouden worden getypeerd, onthoudt Wehl zich van deze typering. 
Hij gebruikt de term ‘puppet’ wel in verband met Mas Slamet, een Indonesiër die zich negatief opstelde tegenover de 
Republiek Indonesië en bij de Nederlandse autoriteiten zijn toevlucht zocht. In 1946 richtte Slamet zich in een open brief 
tot koningin Wilhelmina. Volgens Wehl vertegenwoordigde Slamet als tegenstander van de Republiek miljoenen 
Indonesiërs, terwijl hij door de Republiek als ‘Dutch puppet’ werd gekwalificeerd. Wehl, 99-102. 
4 Dit komt tot uiting bij Wehls bespreking van de federale Malino conferentie (juli 1946). Hij merkte op dat sommige 
aanwezige Indonesiërs het spreken over een federatie opzienbarend vonden. Van Nederlandse zijde werden voorstellen 
met betrekking tot een federatie gezien als het ‘verkopen van hun geboorterecht’. Wehl, 128-130. 
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eenheidsstaat, maar tegelijk waren er veel regio’s in Indonesië waar inwoners een ‘eigen weg’ leken 
te willen gaan.5 

Eveneens in 1948 schreef Charles Wolf The Indonesian Story: The Birth, Growth and Structure of the 
Indonesian Republic.6 De titel laat zien dat Wolf, in tegenstelling tot Wehl, de Republiek als 
representatief zag voor Indonesië als geheel. Wolf was in 1947 Amerikaanse viceconsul in Jakarta en 
daardoor net als Wehl een betrekkelijk onafhankelijke ooggetuige. Wolf liet zich positief uit over het 
Nederlands-Indische bestuur onder leiding van Hubertus (Huib) van Mook, die tussen 1945 en 1948 
leiding gaf aan de federatievorming in Indonesië. Het Nederlandse kabinet in Den Haag zette volgens 
hem bewust een koers uit om met behulp van de overige deelstaten het zwaartepunt bij de 
Republiek weg te nemen. Het ging hem echter te ver om de federatieve staatsvorming als verdeel-
en-heerssysteem te typeren.7 

Jacques de Kadt publiceerde De Indonesische tragedie, met de veelzeggende ondertitel Het treurspel 
der gemiste kansen. Het boek verscheen in 1949, het jaar dat de vijandelijkheden in het Nederlands-
Indonesisch conflict beëindigd werden.8 De Kadt, journalist en PvdA-volksvertegenwoordiger, was 
een eigenzinnige socialist, die ongemeen veroordelend kon zijn in zijn publicaties.9 Ook over de 
federale opbouw van Indonesië liet hij zich fel uit in negatieve zin. Hij noemde de deelstaten 
marionettenstaten, die door Van Mook met opzet zwak gemaakt zouden zijn zodat ze zelfstandig 
niet zouden overleven.10 Dat er sprake was van een doelbewuste creatie van een 
afhankelijkheidsrelatie onderbouwt De Kadt niet met feiten. Volgens hem werden deelstaten 
afhankelijk gehouden vanuit de overtuiging dat Indonesië Nederland nodig bleef hebben als ‘voogd’. 
Als andere reden voor de federale opzet voert hij aan dat Van Mook zelf vooral machtig wilde zijn 
door middel van de federale structuur.11 De federatievorming was in De Kadts ogen een onderdeel 
van een reeks ‘gemiste kansen’, waarbij de legitimiteit van de Republiek werd miskend. De 

                                                            
5 Voor het Republikeinse standpunt wordt als onderbouwing een rede van Soekarno aangehaald. Wehl, 157. Regio’s met 
een ‘eigen weg’ waren volgens hem Ambon, Timor, Minahasa, Batakland en West-Java. Idem. 165-166. De federale 
bedoeling achter het akkoord van Linggadjati was niet meteen duidelijk: ‘As later pronouncements were to show, it did not 
seem to be fully understood that the Linggadjati Agreement was designed to set up a federation of states in equal 
partnership, not merely the Republic of Indonesia.’ Wehl, 166. 
6 Wolf, Charles, The Indonesian Story: The Birth, Growth and Structure of the Indonesian Republic, New York, 1948. 
Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het American Institute of Pacific Relations. 
7 Wolf, 40. Wolf typeert de maatregelen van het Nederlandse kabinet als diversionary (‘misleidend’). In juli 1946 
organiseerde de Nederlands-Indische regering een eerste federale conferentie in Malino. De kritiek hierop van 
Republikeinse zijde vond Wolf voor een deel ongegrond. Wolf, 41. Toch noemt Wolf zelf deze conferentie ‘rubber stamped’ 
(zonder een degelijke afweging zouden beslissingen zijn genomen.) Samenwerking en federalisme waren zijns inziens de 
principiële zwakheden van het akkoord van Linggadjati in november 1946. Er was over de federale opzet namelijk geen 
overeenstemming. Wolf, 46. 
8 De Kadt, J. De Indonesische tragedie: Het treurspel der gemiste kansen, Amsterdam, 1949. 
9 Het Biografisch Woordenboek van Nederland omschrijft zijn visie als ‘eigen vorm van socialisme, waarin niet de materiële 
vooruitgang, maar de culturele ontplooiing hoogste doel van de politiek was, een “cultuur-socialisme” met onmiskenbaar 
elitaire trekken, maar waarin elk totalitarisme radicaal afgewezen werd’. http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-
2000/lemmata/bwn4/kadt, geraadpleegd op 28 mei 2019. 
10 De Kadt, Tragedie, 133, 134. De Kadt maakt hierbij geen onderscheid tussen de verschillende deelstaten. Een van zijn 
argumenten om de deelstaten als marionettenstaten te typeren, is dat Republikeinse partijen daar waren verboden.  
11 Idem, 200. Volgens de Kadt wilden Indonesiërs weliswaar buitenlandse hulp, maar waren ze er tegelijk van overtuigd dat 
Nederland alleen wilde helpen als het ‘tegelijkertijd bemoederen, bevaderen, bevoogden, als een baboe liefderijk 
tyranniseren’ kon. ‘Ze willen “vader Drees” evenmin als “baboe Van Mook”. (“Oom Huib”, zoals federalisten hem 
noemden.)’ De Kadt, 143. 
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sociaaldemocraat vond het systeem van zwakke federale constructie gevaarlijk, omdat Indonesië op 
deze manier in de invloedssfeer van de communistische Sovjetunie zou komen.12 

Twee jaar nadat de Indonesische federatie in 1950 was omgezet in een eenheidsstaat, publiceerde 
de Nederlandse historicus Cornelis Smit in 1952 De Indonesische quaestie13, waarin hij het 
Nederlands-Indonesisch conflict tussen 1945 en 1949 geheel beschrijft. Smit stelde dat de 
Nederlandse regering van meet af aan een verdeel-en-heerspolitiek voerde.14 Hoewel Albert Kersten 
dit boek later typeerde als een ‘zakelijke en objectiverende beschrijving van dit met zoveel emoties 
beladen onderwerp’,15 was het wat betreft de beschrijving en de beoordeling van de federale 
plannen grotendeels een herhaling van het werk van De Kadt. Ook Smit vond dat de deelstaten 
marionetten waren en dat Van Mook een verdeel-en-heersbeleid toepaste.16 

De Amerikaanse historicus George Mc Turnan Kahin publiceerde Nationalism and Revolution in 
Indonesia in hetzelfde jaar dat De Indonesische quaestie verscheen.17 Kahins werk is voor een 
belangrijk gedeelte gebaseerd op eigen waarnemingen en interviews.18 Na een kort verblijf in 1948 
in de door Nederland bezette Indonesische gebieden vertrok de onderzoeker naar Republikeins 
grondgebied, waar hij te gast was bij de belangrijkste Republikeinse leiders. Kahin koos in het 
conflict partij voor de Republiek Indonesië. Enkele jaren voor de publicatie van Nationalism and 
Revolution publiceerde hij een artikel waarin hij het federale systeem onomwonden veroordeelt als 
een ‘superficially disguised policy of divide-and-rule calculated to establish eventual Dutch hegemony 
over all Indonesia’.19 Kahin deelde de mening van Wolf dat het federale systeem een van de 
fundamentele zwaktes in het akkoord van Linggadjati (november 1946) is. Hij gaat echter wel een 
stap verder door volledig mee te gaan in de Republikeinse interpretatie van deze overeenkomst.20 

                                                            
12 In De Kadts visie komt de Nederlandse houding in de Indonesische kwestie voort uit een ‘bekrompen eigenbelang, 
waarin ze gesteund is door haar Belgische, Franse en deels Engelse vrienden’. Dit eigenbelang ging in tegen ‘de verdediging 
van het Westen’ en ‘tegen de grote politiek van het samengaan van een zo groot mogelijk deel van Azië met het Westen’. 
De Kadt citeert hierbij uit het Amerikaanse socialistisch weekblad The New Leader, waarin Nederland ‘disloyal to the West’ 
wordt genoemd. De Kadt, 188. 
13 Smit, C., De Indonesische quaestie: De wordingsgeschiedenis der souvereiniteitsoverdracht, Leiden, 1952. Smit werd later 
gezien als ‘links’ historicus. Vóór de Tweede Wereldoorlog was hij evenwel een van de initiatiefnemers van de 
conservatieve Vaderlandse Club in Nederlands-Indië. NRC Handelsblad, 21 september, 1991. 
14 Smit, Indonesische quaestie, 106. Smit verwijst hierbij naar een debat in de Tweede Kamer in januari 1946. Het liberale 
Tweede Kamerlid Carel Joseph van Kempen pleitte voor de mogelijkheid om de verschillende facties in Indonesië tegen 
elkaar uit te spelen. Door het gebruik van dit citaat suggereert Smit dat de regering aan de suggestie gevolg gaf. Hiervoor 
zijn echter geen aanwijzingen. Opmerkelijk is dat op nog een ander moment in hetzelfde debat het Indonesische PvdA-
kamerlid Lambertus Nicodemus Palar de regering beschuldigde van een verdeel-en-heersstrategie. 
15 NRC Handelsblad, 21 september, 1991. De opmerking van Kersten maakt deel uit van een necrologie. 
16 Over Linggadjati schrijft Smit in exact dezelfde woorden als De Kadt dat het ‘veeleer op een misverstand berustte of op 
een wederzijdse misleiding’. Deze zinsnede wordt echter niet als een citaat weergegeven. Smit, Indonesische quaestie, 110-
112. De Kadt, Tragedie, 135. Ook de formulering van Smit dat bij Nederlanders de neiging ontstond om de Republiek ‘tot 
een Malinostaatje terug te brengen’ is letterlijk van De Kadt afkomstig. Smit, Indonesische quaestie, 112. De Kadt, Tragedie, 
143. Een opvallend element bij Smit is dat ook het in 1948 tot stand gekomen platform van de Bijeenkomst Federaal 
Overleg (BFO) als een oorzaak genoemd wordt van het groeiende wantrouwen bij de Republiek ten opzichte van 
Nederland. 
17 Kahin, G. Mc T, Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca, 2003. De hoofdtekst van het boek is sinds de eerste 
uitgave in 1952 niet aangepast. Dit geldt ook voor de passages waarnaar in deze historiografie wordt verwezen. Dit geldt 
uiteraard niet voor de verwijzingen naar het voorwoord bij de uitgave van 2003 door Benedict Anderson.  
18 Kahin verbleef tussen juli 1948 en juni 1949 in Indonesië en was onder andere getuige van vuurgevechten in Yogyakarta 
tijdens de tweede politionele actie. Kahin zag deze waarde van ‘history on the spot’ zelf ook in en paste de tekst in latere 
drukken daarom ook nooit aan. Kahin, XXII.  
19 Kahin, G.Mc.T, ‘Indirect Rule in East Indonesia’, Pacific Affairs, Vol. 22, No. 3 (Sep., 1949), 227-238. 
20 Kahin, Nationalism, 197-199. Wolf, 44-46. Kahin volgt hierin de mening van Republikeinse politici die in de Denpasar 
Conferentie van 1946 en de daar vastgestelde staatsregeling van de deelstaat Oost-Indonesië duidelijke aanwijzingen 
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Een afzonderlijk hoofdstuk over de federale opbouw geeft Kahin de veelzeggende titel ‘The strategy 
and tactics of indirect rule’. In de inleiding op dit hoofdstuk stelt hij dat het systeem ‘Dutch created’ 
was en ‘Dutch maintained’ en dat Nederlandse beheersing het directe doel was. Daaraan voegt hij 
overigens de nuance toe dat deze Nederlandse doelstelling in ieder geval gold voor het beleid dat 
gevoerd werd in de periode van ongeveer een jaar dat hij als ooggetuige in Indonesië was: juli 1948 
tot medio 1949. In het boek noemt hij de deelstaten ‘politiestaten’ en ‘kunstmatige regimes’. Onder 
de deelstaten was volgens hem sprake van ‘puppet states’ en ‘semi-puppet states’, maar hij maakt 
niet duidelijk waar de categorisering op berust en welke staat tot welke categorie behoort.21 Om zijn 
algehele veroordeling van het federale systeem te verdedigen stelde Kahin dat ‘de meeste 
Indonesiërs’ dit met hem eens waren.22 Nationalism and Revolution werd een klassieker in de 
geschiedschrijving over Indonesië. In een herdruk ongeveer vijftig jaar later schreef de Amerikaanse 
historicus Benedict Anderson het voorwoord, waarin hij de inmiddels overleden Kahin roemt 
vanwege diens oprechte enthousiasme in het boek. Anderson stelt dat het werk van Kahin voor een 
belangrijk deel beïnvloed was door de destijds beginnende Koude Oorlog. Kahin was weliswaar 
duidelijk anticommunistisch, maar had tegelijk een ‘Marxistisch anti-imperialistisch’ perspectief. 
Over het ontstaan van het federale Indonesië stelt Anderson dat Kahin een ‘genuanceerd en 
gedetailleerd’ verslag had gegeven. Op dit punt valt echter te betwijfelen of het terecht is dat 
Anderson zijn voormalige leermeester zoveel eer geeft. Kahin geeft in Nationalism and Revolution 
namelijk alleen de tegenstanders van het federalisme het woord en selecteert de feiten op zo’n 
manier dat ze passen in zijn opvatting dat federalisme en federatievorming voortkomen uit een 
verdeel-en-heersstrategie.23  

In 1955 bracht de Amerikaanse jurist Arthur Schiller The Formation of Federal Indonesia uit, waarin 
hij stapsgewijs de totstandkoming van de VSI beschrijft.24 In dit op staatsrechtelijk gebied 
waardevolle naslagwerk geeft Schiller echter geen historische verklaringen. Wel laat hij in een 
beknopt historisch overzicht zien welke ideeën er vóór 1942 ten aanzien van federalisme leefden.25 

                                                                                                                                                                                         
zagen dat deze deelstaat een marionettenstaat was. Kahin is duidelijk over welke passages van Wolf hij gebruikt. Terwijl 
Wolf echter duidelijk maakte dat dit de visie van de republiek was, neemt Kahin deze visie zelf geheel over.  
21 Kahin, Nationalism, 351-354, 447. Kahin typeert de BFO op vergelijkbare wijze als Smit: ‘a committee sponsored by the 
Dutch’. Idem, 386 
22 Idem, 450, 464. Deze bewering staaft Kahin niet met cijfers of met een representatief onderzoek. Dat geldt ook voor zijn 
uitgangspunt dat er sprake zou zijn van een ‘unitarian movement’, die hij omschrijft als een ‘spontane volksbeweging’ die 
het doel heeft om een eenheidsstaat te bewerkstelligen.  
23 Idem, XV, XX. De in China geboren Anderson was van Brits-Ierse komaf en had de Amerikaanse nationaliteit 
aangenomen. Anderson had zelf over de federatieve staatsvorming in Indonesië een uitgesproken mening. In 1983, twintig 
jaar voordat hij dit voorwoord in de herdruk van Nationalism and Revolution schreef, had hij zich in zijn beroemde 
standaardwerk over nationalisme, Imagined Communities, al veroordelend uitgelaten over de Nederlandse bedoelingen bij 
de opzet van een federaal systeem: ‘… comparable bitternesses existed in the Netherlands-Indies: Sundanese against 
Javanese; Batak against Minangkabau; Sasak against Balinese; Toraja against Buginese; Javanese against Ambonese, and 
so on. The so¬called 'federalist policy' pursued between 1945 and 1948 by the formidable Lieutenant Governor-General 
Hubertus van Mook to outflank the infant Indonesian Republic attempted precisely to exploit such bitternesses.’ Anderson, 
B.R.O.G., Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, 1983, 132. 
24 Schiller, A.A., The Formation of Federal Indonesia: 1945-1949, 1952. 
25 Schiller, Formation of Federal Indonesia, 14-18. Schiller stipt hierin bijvoorbeeld de ideeën van Simon Ritsema van Eck en 
Hendrikus Colijn aan, samen met het verweer dat zij met name van Cornelis van Vollenhoven kregen. De door Schiller 
gebruikte opsomming van Nederlandse pleitbezorgers van een federaal systeem voor Indië uit de vroege twintigste eeuw 
leek in de geschiedschrijving van Indonesië meer dan een halve eeuw als een vaststaande lijst te worden geaccepteerd tot 
Robert Edward Elson deze uitbreidde met enkele Indonesische namen (zie mijn bespreking van The Idea of Indonesia later 
in dit overzicht). Pas in 2011 voegde Herman Burgers twee Nederlandse namen aan het lijstje toe: Marie Willem Frederik 
Treub en Frederik Carel Gerretson. Burgers, H., De garoeda en de ooievaar: Indonesië van kolonie tot nationale staat, 
Leiden, 2011, 179. Of de naoorlogse federale plannen verband hielden met Colijns ideeën besprak Schiller echter niet. 
Schiller, Formation of Federal Indonesia, 19. 
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Volgens hem vertroebelde de verhouding tussen Nederland en de Republiek na mei 1946 ten 
aanzien van de interpretatie van de voorgestelde federatie.26 Schiller somt in het boek de fases op 
die uiteindelijk leidden tot een federaal Indonesië en de totstandkoming van een federale grondwet. 
Deze voorlopige constitutie noemt hij ‘wholly an Indonesian document’.27  

Van de hand van de Nederlandse schrijver Henri Alers verscheen een jaar later Om een rode of 
groene Merdeka.28 In dit boek over de Indonesische Revolutie maakt hij een duidelijke onderscheid 
tussen ‘rode’ en ‘groene’ vrijheidsstrijders. Bij ‘rood’ is het oordeel van de gemeenschap het 
belangrijkst, bij ‘groen’ het oordeel van boven. Hierbij schuift Alers zijn eigen sympathie voor de 
‘rode’ manier niet onder stoelen of banken. Alers kent bijzonder belang toe aan de tijd van de 
Japanse bezetting. Hij verklaart het benadrukken van de eenheidsstaat in de Republikeinse grondwet 
van 1945 dan ook als een reactie op het Japanse beleid van de voorafgaande jaren.29 De ‘federale’ 
politiek ziet Alers als uiting van een feodale contrarevolutie, waarvan alleen de Indonesische adel 
profiteerde en die in zijn ogen duidelijk ‘groen’ van aard was.30 Op een vergelijkbare wijze als Smit in 
De Indonesische quaestie deed, betoogt Alers dat er sprake was van een bewust Nederlands verdeel-
en-heersbeleid.31 Van Mook gaf volgens hem een ‘machiavellistische indruk in de politiek’.32 Alers’ 
betoog is zeer stellig en wat betreft zijn ‘feodale contrarevolutie’ ook bijzonder origineel. Net zomin 
als De Kadt geeft Alers echter aan op welke bronnen hij zich baseerde, waardoor het boek moeilijk 
op wetenschappelijk-historische waarde te schatten blijft.33  

Een belangrijke publicatie die verband houdt met de geschiedenis van de federatieve ontwikkeling in 
Indonesië verscheen in 1969, veertien jaar later. Inmiddels was Soekarno in Indonesië als president 
teruggetreden en was er een militaire dictatuur onder generaal Suharto voor in de plaats gekomen. 
Bovendien was het laatste grote politieke en militaire conflict tussen Nederland en Indonesië 
afgesloten, doordat West-Nieuw-Guinea aan Indonesië was overgedragen. In deze periode schreef 
de Indonesiër Mohammed Ansori Nawawi in Amerika zijn dissertatie Regionalism and Regional 
Conflicts in Indonesia.34 Nawawi bekeek, zoals hij het zelf omschrijft, het Indonesisch nationalisme 
‘van de andere kant’ door diep in te gaan op een aantal regionale opstanden die tussen 1949 en 
1968 in Indonesië plaatsvonden. De historische verklaring hiervoor onderbouwt hij onder andere 

                                                            
26 Ibidem, 21. Schiller nam deze conclusie over van Wolf. Wolf, The Indonesian Story, 46. 
27 Schiller, Formation of Federal Indonesia, 62. Schiller baseert deze conclusie op het feit dat de tekst was gebaseerd was 
op de grondwet van 1945, publicaties door de Republikeinse jurist Soepomo en het werk van de conferenties in Bandung 
(1948) en de inter-Indonesische conferenties (1949). 
28 Alers, H.J.H., Om een rode of groene Merdeka: 10 jaren binnenlandse politiek Indonesië ̈1943-1953, 1956. Alers was 
gedurende de Indonesische Revolutie in Indonesië werkzaam in de staf van de Nederlandse handsonderneming Borneo 
Sumatra Maatschappij (Borsumij). 
29 Alers, Rode of groene Merdeka, 52. 
30 Ibidem, 130. Met ‘federaal’ had dit volgens Alers niets te maken. De Republiek was volgens hem ‘federaler’. Alers noemt 
Van Mook een ‘Mokole’ (vorst) die zijn macht wilde houden onder het mom van federalisme. Dat het federalisme werd 
genoemd was volgens Alers alleen maar om het in Nederland te kunnen verkopen. 
31 Ibidem, 136. Net als Smit verbond de schrijver het verdeel-en-heersbeleid aan de opmerking van het kamerlid Van 
Kempen. Alers suggereert nog stelliger een causaal verband door de formulering: ‘Hieruit resulteerde ...’.  
32 Ibidem, 137-139. De typering van machiavellisme baseert Alers onder andere op het feit dat Van Mook in 1946 vooral 
feodale heersers op de ‘federale’ conferentie in Malino uitnodigde. Hij noemt ook enkele uitzonderingen op deze regel, 
waarbij hij Nadjamoeddin speciaal aandacht geeft, omdat deze voorheen nog zo fel republikeins was. De Republikeinse 
interpretatie dat de conferentie ‘op de punt van de bajonet’ bijeen was gekomen, noemt hij overigens een vergissing en 
een bewijs dat de feodale contrarevolutie niet werd onderkend. Juist door deze ‘federale’ politiek ging de republiek zich 
volgens Alers steeds meer vereenzelvigen met unitarisme. 
33 Ibidem, 135. Volgens Alers waren Van Mook en zijn medewerkers mensen van de daad, die intuïtief handelden. Deze 
stellingname is echter moeilijk verifieerbaar. 
34 Nawawi, M.A., Regionalism and Regional Conflicts in Indonesia, Ann Arbor, 1969. 
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met de gebeurtenissen die voorafgingen aan de totstandkoming van de VSI.35 Volgens Nawawi was 
Indonesië vóór de Nederlandse koloniale overheersing nooit onder één gezag verenigd.36 Het plan 
van een Indonesische federatie zag hij als een compromis. Nederland wilde volgens hem nog niet 
direct onafhankelijkheid geven en de Republiek eiste directe erkenning. In de federatie die onder 
meer in Linggadjati was vastgelegd, komen beide idealen tot uiting. In zijn boek onderschrijft hij 
vervolgens de inmiddels binnen de historiografie bestaande consensus dat de federale conferenties 
in 1948 van ‘Nederlandse makelij’ waren.37 Vernieuwend is Nawawi echter in zijn indeling van de 
Indonesische federale leiders, waarin de grootste groep door hem getypeerd wordt als ‘regional 
nationalists’.38 

In 1974, ruim een jaar vóór de Indonesische invasie van Oost-Timor, publiceerde de Nieuw-
Zeelandse historicus Anthony Reid het beknopte overzichtswerk The Indonesian National 
Revolution.39 Historiografisch werd het boek van Reid als vernieuwend gezien omdat hij de op dat 
moment actuele Indonesische situatie in historisch perspectief wist te plaatsen.40 Net als Alers gaat 
Reid diep in op de invloed van de Japanse bezetting.41 In het hoofdstuk met de veelzeggende titel 
‘Encircling the Republic’ gaat hij dieper in op het federalisme.42 De Indonesische vertegenwoordigers 
op een federale conferentie in 1946 noemde hij niet-representatief en de creatie van deelstaat Oost-
Indonesië in datzelfde jaar ‘a lame piece of window dressing’.43 De historicus betoogt dat het 
federalisme voor Indonesië een compromis was, maar ook een hindernis op weg naar de werkelijke 

                                                            
35 Nawawi, Regionalism, 3. 
36 Ibidem, 65, 66. Volgens Nawawi was de werkelijke omvang van het gebied van de rijken van Sriwijaya en Majapahit niet 
zeker. Hij stelt dat de ‘mythe van Indonesische eenheid’ van deze rijken weliswaar een belangrijke rol speelde in het 
Indonesische nationalisme, maar aan de andere kant had de macht van deze rijken de regio’s die niet door hen werden 
bestuurd een bepaalde ‘tradition of greatness’ gegeven. Voorbeelden hiervan waren volgens Nawawi Pasoendan en Bali. 
Rond 1900 traden twee ‘forces of unification’ op: de uitbreiding van het koloniale gezag en de opkomst van het 
nationalisme. Nawawi, 89, 96. Dat deze factoren nauw samenhingen blijkt volgens hem uit het feit dat in de 
buitengewesten, waar het koloniaal gezag betrekkelijk oppervlakkig was, het nationalisme ook niet sterk was. 
37 Ibidem, 207. 
38 Ibidem, 215.Onder deze groep groeide volgens Nawawi de ontevredenheid over Nederlandse starheid en de neiging om 
hen als ‘window dressing for actual Dutch control’ te misbruiken. De infiltratie van Republikeinse strijders in hun regio’s zag 
Nawawi als een andere reden voor de ontevredenheid en toenadering door BFO naar de Republiek. Ibidem, 216. 
39 Reid, A.J.S., The Indonesian National Revolution, Hawthorn, 1974. 
40 Frederick, W.H., in: Journal of Asian Studies, vol. 35, issue 1, nov. 1975, 173-174. Een voorbeeld van de in 1975 zichtbare 
sporen van dit verleden noemt William Hayward Frederick ‘the powerfull undercurrent of centralism’. 
41 Reid, Indonesian National Revolution, 36-37. Reid onderscheidt hierbij zes factoren waarom in Borneo en Oost-Indonesië 
de onafhankelijkheidbeweging zich veel minder ontwikkelde: een kleine bevolkingsdichtheid en urbanisatiegraad, sterke 
monarchieën, waarbij collaboratie met Japan een effectief wapen in handen van de Nederlanders werd, ernstige repressie 
door Japan, late voorbereiding door Japan op de onafhankelijkheid, een relatief krachtige troepensterkte en snellere 
aanwezigheid van de geallieerden. Origineel is ook Reids stelling dat de republikein Ratulangie de stad Makassar niet 
achter zich kon krijgen vanwege de pro-Nederlandse gezindheid van de bevolking. Reid, 39. 
42 Ibidem, 104. Deze titel duidt mijns inziens op Reids overtuiging dat het federale systeem een middel was om de 
Republiek te bestrijden. Nederland verzette zich met andere woorden tegen de onafhankelijkheid van Indonesië. Hij opent 
dit hoofdstuk met een citaat van Van Mook uit 1950: ‘The Dutch were convinced that Indonesia, and especially the 
Republic, was not in a fit state to carry the responsibility of nationhood.’ Van Mook schreef dit in een uiteenzetting over de 
verschillen in standpunten tussen Nederland en Indonesië omtrent het akkoord van Linggadjati (vanaf eind 1946). Van 
Mook, H.J., The Stakes of Democracy, London, 1950, 224-225. Op dezelfde bladzijden benadrukt Van Mook echter ook dat 
de Nederlanders hun belofte in het akkoord om de soevereiniteit over Indonesië over te dragen op 1 januari 1949 oprecht 
wilden nakomen. De Nederlandse ‘omsingelingsstrategie’ verklaart Reid uit de overtuiging bij Nederlanders dat buiten Java 
en Sumatra de bevolking meer bereid was met hen samen te werken. Een tweede reden is volgens hem het economisch 
belang dat aan deze gebieden werd gehecht. Reid, Indonesian National Revolution, 105. 
43 Ibidem, 109. De Malino conferentie werd als niet-democratisch beschreven, de raja’s waren marionetten, de christenen 
niet representatief en de Dayaks, Toradja’s en Papoea’s niet ontwikkeld genoeg. De bijnaam van de Negara Indonesia 
Timur, Negara Ikut Tuan: ‘de staat die de (Europese) baas volgt’, is volgens Reid dan ook begrijpelijk.  
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overwinning op Nederland. Volgens Reid was interne zwakte van de deelstaten buiten de Republiek 
de werkelijke reden voor het verdwijnen van de VSI.44  

Een van de belangrijkste Indonesische hoofdrolspelers in de geschiedenis van de totstandkoming van 
de Verenigde Staten van Indonesië is de Balinese politicus Ide Anak Agung Gde Agung. In 1980 
verscheen zijn dissertatie over de diplomatieke kant van het Indonesisch-Nederlands conflict, 
‘Renville’ als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen.45 Het vernieuwende aan dit 
boek is dat de betekenis van de ‘federale’ Indonesische nationalisten in het conflict, waartoe hijzelf 
behoorde, veel duidelijker naar voren komt dan tot dusver in de geschiedschrijving. Het feit dat 
hijzelf een belangrijke rol in deze geschiedenis had, heeft ongetwijfeld invloed gehad op de manier 
waarop hij rekenschap van het verleden aflegt. Omdat hij dit gegeven in het boek niet aan de orde 
stelt, is het erg moeilijk te beoordelen in welke mate de schrijver heeft geprobeerd een 
wetenschappelijke afstand te bewaren. 

In 1981 verscheen een Engelstalig handboek over de Indonesische geschiedenis van de hand van de 
Australische historicus Merle Ricklefs: A history of modern Indonesia since c. 1300.46 Omdat dit boek 
een zeer lange tijdsperiode omvat, is slechts een klein gedeelte gewijd aan de periode die voor het 
federalisme in Indonesië relevant is.47 Tussen 1945 tot 1950 onderscheidt Ricklefs een derde poging 
van ‘empire building’ door de Nederlanders. Zij wilden de archipel hiermee geheel veroveren, wat de 
Indonesiërs ‘more united than ever’ maakte. Dat de Nederlanders deze strijd bijna wonnen, had tot 
gevolg dat Indonesië tot een eenheidstaat werd gesmeed. Belangrijk is dat Ricklefs het hoofdstuk 
over de Indonesische revolutie laat eindigen in 1950, waarmee hij duidelijk maakt dat met het 
uitroepen van de eenheidsstaat de Indonesische revolutie in zijn ogen was voltooid.48 Het 
federalisme had volgens hem maar weinig aanhang bij de massa en was dan ook verdacht als ‘Dutch 
stratagem’.49 

De publicatie H.J. van Mook and Indonesian Independence in 1982 van Yong Mun Cheong is uiterst 
relevant, omdat Van Mook over het algemeen als de architect van het federale bestel wordt 
gezien.50 Volgens deze Singaporese historicus was Van Mooks beleid met name gebaseerd op de 

                                                            
44 Ibidem, 162-163. Reid benadrukt de aanwezigheid van pro-Republikeinse stromingen in de deelstaten en een 
verschuiving naar ‘links’, totdat uiteindelijk de Republiek en de federalen op de RTC een verenigd front vormden. Hij noemt 
het opmerkelijk dat de samenstelling van het parlement bij de overgang naar de eenheidsstaat in 1950 nauwelijks 
veranderde, maar dat in ‘popular imagery’ de eenheidsstaat een continuïteit vormde vanaf de proclamatie van de 
Republiek in 1945. Reid, 165. 
45 Agung, Ide Anak Agung Gde Agung, ‘Renville’ als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen, Alphen aan 
den Rijn, 1980. 
46 Ricklefs, M.C, A History of Modern Indonesia since c. 1300, London, 1981. Ik heb vooral gebruikgemaakt van de vierde 
editie uit 2008. Vanaf de derde editie (2001) heet het boek overigens A History of modern Indonesia since c. 1200. 
47 Ik heb vooral gebruikgemaakt van hoofdstuk 23 getiteld ‘The Revolution 1945-50’ (In de vierde editie 248-270). Het feit 
dat Ricklefs in zijn periodisering de revolutie laat eindigen in 1950, is in het licht van dit onderwerp zeer belangrijk; met het 
uitroepen van de eenheidsstaat was de Indonesische revolutie volgens hem kennelijk voltooid. 
48 Ricklefs, History of Modern Indonesia, 249. De eerste poging was vanaf hun komst in de archipel totdat ze verjaagd 
werden door de Britten in 1811 en de tweede poging was de periode daarna, tot de verdrijving door Japan. 
49 De keuze van Van Mook om zich in beginsel op Oost-Indonesië te richten zou volgens deze schrijver vooral zijn bepaald 
door economische motieven en een aanmerkelijk minder anti-Nederlandse bevolking. Ibidem, 252. Volgens Ricklefs toont 
het verzet op Bali en in Zuid-Sulawesi aan dat het federale plan minder makkelijk verliep dan de Nederlanders hadden 
gehoopt. De deelstaten die na de politionele actie werden opgezet, hadden weinig succes omdat de Nederlanders hun 
laatste poging tot goodwill hadden verspeeld. Ibidem, 263. Het federale systeem raakte volgens Ricklefs definitief in 
diskrediet door de staatsgreep van Westerling begin 1950, enkele weken na de soevereiniteitsoverdracht. Ibidem, 269. 
50 Yong Mun Cheong, H.J van Mook and Indonesian Independence: A study of his Role in Dutch-Indonesian relations, 1945-
1948, 1982. 
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overtuiging dat Indonesië pas onafhankelijk kon worden als er goed bestuur was, idealen die pasten 
bij Van Mooks publicaties uit het begin van de jaren 1930.51 Yong besteedt redelijk gedetailleerd 
aandacht aan de verschillende federale conferenties. Hierin sluit hij aan bij de historiografische 
traditie door kritiek te geven op het weinig representatieve karakter van deze bijeenkomsten.52 Die 
laatste kritiek uit hij ook in zijn beschrijving van het ontstaan van de verschillende deelstaten.53 Wel 
neemt Yong afstand van de traditie die was ontstaan sinds De Kadt, om Van Mook een 
‘machiavellistische’ politiek toe te dichten.54 Hij wijst er ook op dat Van Mook uiteindelijk aan de 
kant werd gezet door de federale leiders die hij zelf had gepromoot.55 Door het belang van de rol 
van deze federale Indonesische politici te benoemen sluit Yong als eerste relatief onafhankelijk 
historicus aan bij het betoog van Anak Agung. 

Een belangrijke historische monografie van Anak Agung over de deelstaat Negara Indonesia Timur 
(NIT): Oost-Indonesië verscheen in 1985, getiteld Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia 
Serikat.56 Zes jaar eerder was in Nederland al een doctoraalscriptie over deze deelstaat 
geschreven57, maar het onderwerp had tot dusverre in de geschiedschrijving weinig aandacht 
gekregen. Nog meer dan Renville was dit boek van de oud-politicus zeer waardevol als verslaglegging 
door een ooggetuige. Toch moeten zijn beschouwingen in Dari Negara Indonesia Timur zorgvuldig 
worden geïnterpreteerd als een deelnemersperspectief.58 De NIT was volgens Anak Agung, die zelf 
twee jaar premier van de deelstaat was, geen Nederlandse creatie en geen ‘puppet state’. Wel gaat 
hij uitvoerig in op de in zijn ogen ‘koloniale’ houding van een aantal Nederlandse 

                                                            
51 Yong, H.J van Mook, 40. Ook de biografie van Van den Berge laat deze overtuiging zien. Van den Berge, T., H.J. van Mook 
1894-1965 Een vrij en gelukkig Indonesië, 2014, 44, 105. Yong brengt Van Mooks plannen in verband met het ideaal van 
een ‘Indisch Gemenebest’, dat al in 1930 in de kring rond Van Mook werd gepropageerd. Yong, H.J. van Mook, 14. Hierbij 
citeert Yong uit het eerste nummer van de het tijdschrift De Stuw (15 maart 1930). Van Mook was een van de 
redactieleden. Het eerste concrete plan voor een naoorlogse federale staatsopbouw voor Indonesië werd op 25 november 
1945 naar voren gebracht. De oorspronkelijke motivatie op dat moment was in Yongs ogen de Nederlandse militaire 
zwakke positie op Java en het federatieve plan was niet bedoeld om aan de etnische diversiteit in de archipel tegemoet te 
komen. Ibidem, 67. 
52 Ibidem, 86-93 en 99-102. Hoewel de conferentie in Pangkalpinang bedoeld was voor de ‘minderheden’ en dus niet een 
expliciet federaal karakter droeg, was hij voor de federatievorming relevant. De conferentie zou onder andere bedoeld zijn 
om ‘stoom af te blazen’ voor deze groepen, die niet op de Hoge Veluwe en in Malino waren gehoord. Bovendien 
verklaarde de conferentie zich akkoord met de federale opzet. Net als op de Malino Conferentie kwam de kwestie Nieuw-
Guinea aan bod, waarbij Van Mook zich zeer terughoudend opstelde ten opzichte van plannen van Indo-Europeanen om 
dit gebied speciaal ten behoeve van migratie door deze groep te behouden. Ibidem, 91-92.  
53 Ibidem, 135. 
54 Ibidem, 134. De deelstaten werden later volgens Yong weliswaar gebruikt tegen de Republiek, maar daarvoor waren ze 
niet opgezet. 
55 Met deze groep bedoelt de historicus de leiders van de BFO. Ibidem, 184. In dit citaat blikt Yong op het hoofdstuk 
vooruit. Enigszins misleidend is de zinsnede ‘the very federal leaders, whom he promoted’. De BFO was weliswaar met zijn 
goedkeuring ontstaan, maar sloeg van meet af aan een eigen weg in, tot ergernis van Van Mook. Ibidem, 191-195. 
56 Ide Anak Agung Gde Agung, Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat, 1985. Zelf heb ik gebruikgemaakt 
van de Engelse vertaling door Linda Owens: From the Formation of the State of East Indonesia towards the Establishment 
of the United States of Indonesia, Jakarta, 1996. Deze vertaling werd gefinancierd door Julius Tahija, die zelf ook een van de 
hoofdrolspelers was in deze geschiedenis. 
57 Groen, P., Oprichting, functioneren en opheffing van de deelstaat Oost-Indonesië 1946-1950, 1979. 
58 Anak Agung, From the Formation, 67-68 en 79. Het deelnemersperspectief komt bijvoorbeeld tot uiting in de manier 
waarop Anak Agung de periode beschrijft waarin de Nederlanders het bestuur van de geallieerden overnamen in Zuid-
Sulawesi en Bali in 1946. Waarom de Nederlandse bestuurders het contact met Ratulangie in Makassar verbraken, laat 
Anak Agung in het ongewisse. Over het verzet van Ngurah Rai op Bali tegen deze Nederlandse terugkeer stelt Anak Agung 
dat het politiek-militair een succes was, maar militair-strategisch niet. Ibidem, 88-89. Anak Agung was zelf Balinees vorst, 
maar koos voor onderhandeling met de NICA. Wellicht is deze ‘nuancering’ hieruit te verklaren. De heldenstatus van 
Ngurah Rai ontkennen zou Anak Agung elke geloofwaardigheid in Indonesië doen verliezen, maar het gewapende verzet 
goedpraten zou zijn eigen keuze voor diplomatie op losse schroeven zetten. 
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bestuursambtenaren.59 In Oost-Indonesië veronderstelde hij bij Indonesiërs voldoende draagvlak 
voor een federatie en bereidheid om tegelijkertijd een politiek te voeren gericht op toenadering 
naar de Republiek Indonesië.60 Nederlandse bestuurders voerden volgens hem echter zelf een 
politiek waardoor de federatie werd verzwakt.61 Anak Agung had als Indonesisch historicus al in 
1980 geprobeerd een lans te breken voor het federale Indonesische perspectief. Hij publiceerde zijn 
dissertatie echter in Nederland. Dat Dari Negara Indonesia Timur in 1985 in Indonesië zelf 
verscheen, laat zien dat het politiek gevoelige onderwerp ondanks de militaire dictatuur geleidelijk 
aan bespreekbaar begon te worden. Tegelijk getuigt het van wetenschappelijke moed dat Anak 
Agung toch tot publicatie in eigen land durfde over te gaan. 

In Utrecht werd in 1986 een conferentie voor historici over de Indonesische Revolutie 
georganiseerd, waaraan Anak Agung en Reid naast gerenommeerde Nederlandse en Japanse 
historici bijdragen leverden. Deze lezingen zijn naderhand gepubliceerd in een bundel getiteld The 
Indonesian Revolution.62 De bijdrage van Reid is in historiografisch opzicht interessant voor het 
thema federalisme, omdat hij middels een bloemlezing aantoonde dat in de voorafgaande vijftien 
jaar geschiedschrijving over de Indonesische revolutie vooral aandacht was besteed aan het 
regionale perspectief.63 Hierbij noemde hij ook het recent uitgebrachte overzichtswerk onder 
redactie van Audrey Kahin, de echtgenote van George Kahin, Regional Dynamics of the Indonesian 
Revolution: Unity from Diversity.64 In de meeste bijdragen in dit boek van Audrey Kahin werd 
traditioneel ingestemd met de bestaande consensus dat de Indonesische politici die in de deelstaten 
buiten de Republiek met de Nederlands-Indische overheid samenwerkten, een beweging vormden 
die inging tegen de idealen van de nationale Indonesische vrijheidsstrijd. Op de Utrechtse 
conferentie was ook de bijdrage van Anak Agung direct aan het thema verbonden. Zijn lezing, 
getiteld ‘Federalisme en regionalisme’, is in feite een herhaling van de visie die hij in de twee 
hiervoor genoemde boeken uiteenzette, waarin federalisme als verenigbaar wordt gezien met het 
Indonesisch nationalisme. Gezien de overige bijdragen in de congresbundel leken zijn opvattingen op 
dat moment echter weinig weerklank te vinden in de brede kring van historici. 

                                                            
59 Ibidem,139, 152. Over de houding van de Nederlandse bestuursambtenaren schreef Anak Agung: ‘It was unavoidable in 
fact that there were still some among them who wished to sabotage the State of East Indonesia Government’s policies and 
bring about its failure hence proving that only the BB corps and the colonial system could successfully turn the wheels of 
government in Indonesia.’ Later benadrukte Anak Agung specifiek de houding van de Nederlandse resident Carel Lion 
Cachet in dit opzicht. 
60 Anak Agung wijst erop dat al bij aanvang van de eerste parlementszitting van de deelstaat Oost-Indonesië een motie 
werd ingediend die pleitte vóór de eenheidsstaat. Toch concludeert hij dat uiteindelijk alle groepen in het parlement het 
federalisme steunden. Ibidem, 205 en 253. Hij beschrijft zijn eigen beleid als een vernieuwende en succesvolle ‘synthese 
politiek’. Waarbij ‘synthese’ met name betrekking had op het samenwerken van de Indonesische politieke leiders in de 
niet-Republikeinse deelstaten met de Republiek. Ook de BFO vormt volgens de schrijver een onderdeel van dit succes. 
Ibidem, 535. 
61 Zeer negatief is hij over het feit dat Van Mook in maart 1948 overging tot de instelling van een Voorlopig Federale 
Regering (VFR). Ibidem, 366. Hij noemt dit een ‘trick’ en een ‘political game’. Het kabinet Beel beschuldigt hij zelfs van 
‘verraad’ omdat het later in dat jaar wel eerst met de BFO overlegde, maar vervolgens zonder BFO apart met de Republiek 
verder onderhandelde. Ibidem, 435. Ook de Nederlandse politiek ten aanzien van separatistische groepen op Ambon en de 
Minahasa noemt hij in dit verband. Men zag te weinig in hoe weinig representatief deze groeperingen waren. Ibidem, 540 
en 546. 
62 Goor, J. van (ed.), ‘The Indonesian Revolution: Papers of the Conference Held in Utrecht, 17-20 June 1986’. Utrechtse 
Historische Cahiers, jrg. 7 (1986), nr. 2/3. Utrecht, 1986. 
63 Van Goor, ‘The Indonesian Revolution’, 183. 
64 Kahin, A. (ed.), Regional Dynamics of the Indonesian Revolution: Unity from Diversity, Honolulu, 1985. 
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De Nederlandse historicus Joop de Jong promoveerde in 1988 op Diplomatie of strijd.65 Deze 
dissertatie zou het eerste deel vormen van zijn tweedelige monografie over het Nederlands-
Indonesische conflict. Zoals uit de ondertitel blijkt, hanteerde De Jong voornamelijk het perspectief 
van de Nederlandse regering, dit hing samen met de keuze van zijn bronnenmateriaal. Net als Yong 
al had gedaan, maakte De Jong gebruik van de zeer uitvoerige bronnenpublicatie Officiële 
bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950.66 Vanaf 1971 was in 
deze reeks een belangrijke selectie van primaire bronnen, vooral uit Nederlandse 
overheidsarchieven, gepubliceerd. In de bronnenpublicatie is gekozen voor een chronologische 
ordening. Yong kon tijdens zijn onderzoek gebruikmaken van de eerste zeven delen, waarin bronnen 
waren opgenomen tot 20 maart 1947, maar voor De Jong waren de eerste dertien delen al 
beschikbaar, die liepen tot 4 juni 1948, terwijl zijn proefschrift in 1988 over de periode tot 
halverwege 1947 ging. Dit betekende voor hem op dat moment dus een aanzienlijke verbetering van 
de toegankelijkheid van deze bronnen, waardoor hij tot vernieuwende inzichten wist te komen. De 
Jong stelt dat er nog te weinig aandacht was gevestigd op het effect van het gezagsvacuüm tussen 
Japanse capitulatie en de komst van de geallieerden.67 In de geschiedschrijving over de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd overheerste nog steeds het beeld waarin Nederland zijn koloniale macht in 
Indonesië wilde vasthouden en in deze context een federatie opzette. De Jong draait het om en ziet 
in het succes van de eerste federale conferentie in 1946 de eerste stap op weg naar een bewust 
dekolonisatiebeleid. De congresgangers waren volgens hem wel degelijk representatief.68 Een rode 
draad in De Jongs boek vormt de analyse van wat hij noemt ‘achterbanproblematiek’ en interne 
verdeeldheid in Indonesië en Nederland als een van de belangrijke oorzaken van het voortdurend 
vastlopen van de onderhandelingen. Kritiek op de federale plannen vanuit verschillende 
‘achterbannen’ was hiervan een voorbeeld.69 Volgens De Jong was ook Van Mooks plan om een 
federale interim-regering op te zetten ten onrechte uitgelegd als de opzet van een soort ‘Indisch 
Indonesië’.70 In de epiloog van dit eerste deel trekt De Jong de voorlopige conclusie waarin hij de 
Nederlandse dekolonisatie naast die van Frankrijk en Groot-Brittannië legt. De Nederlandse 
federatieve opzet leek op wat de Britten en Fransen in respectievelijk India en Indochina deden. De 
Jong noemt deze opzet ‘het Malino alternatief’, genoemd naar het plaatsje waar de eerste federale 
conferentie plaatsvond. Niet Nederland, maar deze twee andere Europese landen voerden volgens 
hem echter juist een verdeel-en-heersbeleid tot het uiterste door. De Nederlanders bleven de 
Indonesische eenheid benadrukken door zich telkens weer primair op de Republiek te richten. 
Uiteindelijk zou dit zelfs ten koste gaan van de federatie.71 

                                                            
65 De Jong, J.J.P., Diplomatie of strijd: een analyse van het Nederlands beleid tegenover de Indonesische Revolutie 1945-
1947, 1988. 
66 Wal, S.L. van der (red.), Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen, Den Haag, 1971-
1996. De Officiële bescheiden werden samengesteld in opdracht van de Nederlandse regering tussen 1971 en 1996. De 
wetenschappelijke redactie berustte tot 1978 bij de historicus Simon Lambertus van der Wal. Na zijn overlijden in dat jaar 
namen de historici Pieter Joost Drooglever en Marian J.B. Schouten de redactie over. 
67 De Jong, Diplomatie of strijd, 86. 
68 Ibidem, 244-245. Aan de andere kant stelt De Jong dat Van Mook met de resultaten van Malino de Republiek wilde 
‘verdelen’. De Jong, 244. De Jong suggereert dat de slechte politieke situatie in Zuid-Sulawesi mede een gevolg was van het 
uitblijven van een positief antwoord op de resultaten van de conferentie. De federale groepen stonden hierdoor zwak. 
Ibidem, 245. 
69 Kritiek was er bijvoorbeeld van de commandant van de Nederlandse marine, die niet alleen het federale akkoord van 
Linggadjati, maar ook de totstandkoming Negara Indonesia Timur (NIT) ‘dwaallichten’ noemde. Ibidem, 320. 
70 Ibidem, 414. Met ‘Indisch Indonesië’ wordt bedoeld dat Indonesië geheel los van Nederland zou komen te staan, maar 
dat de Europese en Indo-Europese bevolkingsgroepen een leidende rol in het bestuur zouden behouden. 
71 Ibidem, 424. Ook de interim-regering zou volgens hem rechtstreeks aan de Britse plannen met India zijn ontleend. 
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In 2000 verscheen Afscheid van Indië van de Nederlandse historicus Wim van den Doel.72 De 
bronnenpublicatie van de Officiële bescheiden was in 1996 afgerond en daardoor in zijn geheel 
beschikbaar. In tegenstelling tot de visie van De Jong, betoogt Van den Doel dat Nederland geen 
dekolonisatiebeleid voerde.73 Hij vergelijkt het Nederlands-Indonesische conflict in dit boek met de 
situatie in Indochina, Maleisië en Birma en met de Filippijnen. Het Angelsaksische model van 
geleidelijke overdracht stond wat hem betreft in schril contrast met het Frans-Nederlandse model 
van verdeel-en-heers.74 Zo benadrukt hij ook dat de federale opzet als een idee afkomstig was van 
het Frans-Indochinese verdrag.75 Een keerpunt in de geschiedenis was volgens hem de slag om 
Surabaya in november 1945. Dat was het moment dat Van Mook koos voor de ‘Borneo en de Grote 
Oost eerst-politiek’.76 Impliciet laat Van den Doel zich negatief uit over de conferentie in Malino en 
de deelstatenpolitiek noemt hij zwak gefundeerd.77 Afscheid van Indië verscheen op een moment 
dat de politieke situatie in Indonesië ingrijpend was veranderd. In 1998 was een einde gekomen aan 
de militaire dictatuur onder leiding van Suharto. Een geleidelijke terugkeer van democratie 
betekende ook dat het vrije wetenschappelijke debat in de geschiedschrijving kon worden geopend. 
Aan het eind van het boek werpt Van den Doel een voorzichtige blik in de toekomst. Er leek sinds 
1998 een einde te zijn gekomen aan het koloniale stempel dat het federalisme op de Indonesische 
geschiedschrijving had gedrukt. In dit verband noemt de Nederlandse historicus zijn Indonesische 
collega Anhar Gonggong. Ook registreert hij een recentelijke trend in de Indonesische 
geschiedschrijving, waarin het federalisme als fenomeen in de geschiedenis opnieuw uit den boze 
wordt verklaard.78 

De Australische historicus Robert Elson bracht in 2008 een boek uit over de geschiedenis van 
Indonesisch nationalisme: The Idea of Indonesia.79 Elson bespreekt hierin onder andere de vraag in 
hoeverre federalisme een rol speelde binnen de ontwikkeling van ‘Indonesië als idee’. Over de 
periode vóór 1942 stelt hij dat het onderwerp federalisme geen prioriteit had binnen de 
nationalistische beweging.80 Binnen de historiografie is Elsons benadering vernieuwend, omdat 
historici het onderwerp tot dusverre vooral hadden bezien vanuit het perspectief van Nederlandse 
koloniale machthebbers. Elson bespreekt ook de ontwikkeling in de voorbereidingscommissies voor 
de onafhankelijkheid aan het eind van de Japanse bezetting.81 Hij laat zich negatief uit over de 
federale conferentie in Malino omdat hij de conferentiegangers niet-representatief achtte. Hiermee 
sloot hij zich aan bij de kritiek dat door de Nederlandse federale opzet het Indonesische ‘nationale 

                                                            
72 Van den Doel, H.W. Afscheid van Indië: De val van het Nederlandse imperium in Azië, 2000. 
73 Van den Doel, Afscheid, 339. 
74 Ibidem, 344. 
75 Ibidem, 112. Van den Doel laat in de beschrijving van de voorgeschiedenis weliswaar zien dat er ook in de progressieve 
vooroorlogse Stuw-groep ideeën waren voor een ‘Indonesisch Gemeenebest’, maar hierbij is volgens hem niet aan directe 
onafhankelijkheid gedacht. Ibidem, 39. 
76 Ibidem, 105-106. Interessant in verband met het verwijt van verdeel-en-heers is een hier aangehaald advies van de 
Nederlandse legerofficier Wybrandus Schilling om de Republiek te ‘delen’. 
77 Ibidem, 144-145 en 187. Van den Doel stelt dat het gewelddadige optreden van de troepen van Westerling in Zuid-
Sulawesi de mogelijkheid gaf tot de oprichting van de NIT. Ibidem, 145-146. 
78 Ibidem, 348. 
79 Elson, R.E., The Idea of Indonesia: A History, 2008. 
80 Elson, Idea of Indonesia, 68. Toch noemt Elson verschillende prominenten binnen de Indonesische nationale beweging 
die zich een vrij Indonesië als federatie voorstelden. Hij noemt Tan Malakka, Hatta, Sukiman, Latuharhary en Ratulangie.  
81 Elson kent daarbij vooral veel invloed toe aan Soepomo, die pleitte voor een ‘integralistic state’, omdat een federatie tot 
meerdere staten zou leiden. Ibidem, 106. Elson stelt dat het centralisme op een ‘nerveuze’ manier in de eerste grondwet 
aanwezig was. Men was bang voor het fenomeen federalisme, omdat dit de bereikte nationale eenheid alsnog kapot kon 
maken. Ibidem, 114. 



29 
 

project’ niet meer op de eerste plaats kwam.82 Binnen de historiografie was The Idea of Indonesia 
vernieuwend door de keuze van het bronnenmateriaal. Elson maakt gebruik van veel Indonesische 
Republikeinse krantenberichten, zoals deze waren geselecteerd en geciteerd in de rapportages van 
de Nederlands-Indische Regeringsvoorlichtingsdienst.83 Hoewel Elson stelt dat de federale opzet veel 
verdeeldheid veroorzaakte, wijkt hij af van het door historici veelvuldig gemaakte verwijt dat 
Nederland bewust een strategie van verdeel-en-heers voerde. Verscheidene gebeurtenissen rond de 
federatievorming hadden misschien het fenomeen federalisme ‘besmet’, maar volgens Elson is de 
impact hiervan door veel historici overschat, omdat het thema voor de Indonesiërs zelf niet zo 
belangrijk was.84  

Het vervolg op de dissertatie Avondschot van De Jong verscheen in 2011.85 Stelde hij in Diplomatie of 
strijd dat de geschiedenis na de eerste politionele acties vooral herhalingen laat zien van hetgeen 
zich tussen augustus 1945 en juli 1947 afspeelde, aan het begin van Avondschot merkt hij op dat hij 
wat dit betreft destijds te stellig is geweest.86 In dit lijvige en zeer gedetailleerde nieuwe boek maakt 
hij deze bijstelling waar door te komen met vernieuwende inzichten, ook wat het federalisme 
aangaat. In het eerste hoofdstuk recapituleert hij het besprokene in Diplomatie of strijd. Hierin stelt 
hij nu dat bepaalde deelstaten zwak en niet-representatief waren.87 In de periode die Avondschot 
behandelt werd de internationale bemoeienis met het Indonesisch-Nederlands conflict intensiever. 
Hierdoor kon De Jong, die jarenlang bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken 
werkzaam was geweest, zijn expertise op dit gebied goed gebruiken in zijn geschiedschrijving.88 Net 
als Anak Agung en Yong besteedt hij relatief veel aandacht aan de groep federale Indonesische 
nationalisten, met name binnen het platform van de Bijeenkomst voor Federaal Overlig (BFO), dat in 
de loop van 1948 tot stand kwam.89 Met name Louis Beel komt er als Nederlands politicus bij De 

                                                            
82 Ibidem, 131. Elsons stellingname komt overeen met de kritiek die tussen 1947 en 1950 op het federale bestel was geuit 
vanuit de Republiek Indonesië. Deze kritiek bestond voor een deel uit het verwijt dat de federatie niet samen met de 
Republiek werd georganiseerd. Ibidem, 132. 
83 Ibidem, 134. Het betreft verscheidene citaten uit ‘De Indonesische pers en radio’. Deze bevinden zich in het archief 
Ministerie van Koloniën: Rapportage Indonesië. 
84 Ibidem, 143. Men zou de federale constructie hebben geaccepteerd als een ‘Dutch created fait accompli’. Toch stelt 
Elson dat de federale constructie behoort tot diverse belangrijke zaken die de vrijheid beperkten na de 
soevereiniteitsoverdracht. Ibidem, 148. 
85 De Jong, J.J.P., Avondschot: Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatisch imperium, 2011. 
86 De Jong, Avondschot, 7. 
87 Ibidem, 43. 
88 Bij de onderhandelingen tussen Indonesië en Nederland besteedt De Jong veel aandacht aan de inbreng van de 
Amerikaanse vertegenwoordigers in de Commissie van Goede Diensten (CGD), die was ingesteld door de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties. Bij hen speelde angst voor het communisme steeds meer mee en De Jong suggereert dat dit 
verband houdt met de komst van de Amerikaanse historicus Kahin in Republikeins gebied. Kahins bezoek is in deze 
interpretatie geen zuiver wetenschappelijke aangelegenheid geweest, maar had een verborgen politieke bedoeling. De 
Jong, Avondschot, 72. De Jong merkt op dat het Amerikaanse CGD-lid Court Du Bois fel tegen de deelstatenpolitiek gekant 
was. Ibidem, 81. Du Bois noemde de deelstaten ‘puppet states’ en de aankondiging door Van Mook van een federale 
conferentie in Bandung irriteerde hem.  
89 De Jong betoogt ten aanzien van dit platform dat zowel tijdgenoten als historici tot dusverre van de misvatting uitgingen 
dat de BFO een ‘Nederlandse creatie’ was. Volgens hem werd die inschattingsfout in 1948 en 1949 zowel door de 
Australische als de Amerikaanse CGD-leden gemaakt. De Jong, Avondschot, 114. De BFO zou betiteld zijn als ‘Van Mooks 
puppets’. Volgens De Jong gingen de Nederlandse ministers Louis Joseph Maria Beel en Emmanuel Marie Joseph Antony 
Sassen in hun beleid steeds verder in een politiek die met name gericht was op een specifieke groep binnen de BFO, die 
bekend stond als pro-Nederlands. Ook hoopten zij erop dat de sultan van Yogya uiteindelijk mee zou gaan in het federale 
plan als staatshoofd van een tot Midden-Java gereduceerde Republiek. Ibidem, 157-159. Wat betreft de ijdele hoop op de 
sultan van Yogya baseert De Jong zich deels op de publicatie door Pieter Joost Drooglever: Drooglever, P.J., Sultan in 
oorlogstijd: Hamengkubuwono IX en de bezetting van Yogyakarta in 1948/49, Nijmegen, 1996. Het ‘kritische’ deel in de 
BFO begon volgens De Jong afstand te nemen van het Nederlands beleid vanaf het moment dat minister Dirk Uipko Stikker 
besloot om, buiten de BFO om, rechtstreeks met de Republiek te overleggen in Kaliurang. De Jong, Avondschot, 212. 
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Jong niet goed van af. De historicus noemt hem een ‘poppenspeler’ die de Republikeinse en Federale 
Indonesiërs als wajangpoppen wilde bespelen.90 Een originele variant van De Jong op de bestaande 
stereotypering van verdeel-en-heers. De federale nationalisten volgden volgens hem een eigen 
nationalistische politiek.91 De Jong stelt dat op de Rondetafelconferentie in Den Haag in 1949 het lot 
van de federatie in negatieve zin werd bepaald.92 Het laat zien dat hij net als in Diplomatie en strijd 
de ‘achterbanproblematiek’ en de interne Indonesische verdeeldheid, ook aan Republikeinse zijde, 
weer als belangrijke oorzaken ziet van het mislukken van het federale project. Volgens de 
Nederlandse historicus waren Indonesische Republikeinse politici bereid om op dit punt ver mee te 
gaan met de federale opzet, maar verzette de leiding van het Republikeinse leger zich ertegen.93  

Over de militaire aspecten van het Indonesisch-Nederlands conflict verscheen rond 2015 een aantal 
belangrijke geschiedkundige publicaties. Met name de Nederlandse vertaling van de dissertatie van 
de Zwitsers-Nederlandse historicus Rémy Limpach, De brandende kampongs van Generaal Spoor, 
kreeg bij verschijning in 2016 veel aandacht.94 De waarde van dit onderzoek naar oorlogsmisdaden 
aan Indonesische en Nederlandse kant is vooral dat Limpach door de omvangrijke uiteenzetting van 
feiten een breed publiek wist te overtuigen van de stelling dat het gebruik van extreem geweld van 
Nederlandse kant tussen 1945 en 1949 structureel was. Ook de betrokkenheid van politieke leiders, 
hoge militairen en ambtenaren bij het verzwijgen van deze feiten en het ongemoeid laten van de 
schuldigen, wist hij op een heldere manier aan het licht te brengen. De publicatie van de studie 
vormde voor de Nederlandse regering de aanleiding om een grootschalig wetenschappelijk 
onderzoek naar de oorlogsmisdaden te bekostigen.95 In de context van deze historiografie is echter 
relevant dat Limpachs opmerkingen over de federale staatsvorming niet sterk gefundeerd zijn. Zo 
beweert hij dat er een direct verband bestond tussen Van Mooks gedrevenheid bij het invoeren van 

                                                            
90 Ibidem, 321. Beel werd in 1948 als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon de hoogste Nederlandse gezagsdrager in 
Indonesië en was daarmee in feite de opvolger van luitenant-gouverneur-generaal Van Mook. 
91 Hierin past ook zijn constatering dat het ‘plan Beel’, dat eind januari 1949 werd gelanceerd om een VN-
Veiligheidsraadresolutie af te wenden, helemaal niet van Beel afkomstig zou zijn, maar van Anak Agung. De Jong, 
Avondschot, 391. De Jong stelt dat het ‘vaderschap’ van dit plan een publiek geheim was. Hij baseert dit op een publicatie 
van Keesings Historisch Archief. Volgens de historicus veranderde deze situatie op 10 maart 1949, toen de Republikeinse 
politicus Mohamad Roem een brief aan de Amerikaanse delegatie in de Veiligheidsraad stuurde en daarmee de BFO 
buitenspel zette. Ibidem, 492 en 561. In de brief kwam de Republiek terug op een eerdere toezegging van Soekarno aan de 
BFO. De Jong sluit aan bij het boek van de voormalige Nederlands-Indische bestuursambtenaar Louis George Martin 
Jaquet. Jaquet, L.G.M., Minister Stikker en de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië: Nederland op de tweesprong tussen 
Azië en het Westen, ’s Gravenhage, 1982. 
92 Over de aanloop naar de RTC stelt De Jong dat de Nederlandse toezegging aan separatistische stromingen verkeerde 
verwachtingen wekten en medeoorzaak waren van problemen zoals het latere terrorisme door Molukkers in Nederland. 
De Jong, Avondschot, 548-549. Ten aanzien van de RTC zelf stelt De Jong dat de BFO uiteindelijk akkoord ging met een 
programma van ‘sterk Republikeinse signatuur’. Ibidem, 632. Het leger vormde op de RTC een belangrijk discussiepunt, 
waarbij de historicus stelt dat de BFO-vertegenwoordigers hun standpunten ‘verkochten’. Ibidem, 643. 
93 Ibidem, 657-658. Onder Republikeinse leiders die het federatieve beginsel wilden aanvaarden, rekent De Jong 
Mohammed Hatta en Soetan Sjahrir. Bij de TNI-leiding was volgens hem sprake van een absoluut eenheidsideaal. En ook 
aan Nederlandse kant was dit het geval. Zo was Pinke ook zeer somber over de levensvatbaarheid van de federatie. 
94 Limpach, R.P., De brandende kampongs van Generaal Spoor, Amsterdam, 2016. Dit is een vertaling van zijn in het Duits 
geschreven proefschrift: Die brennenden Dörfer des Generaal Spoor. Niederländische Massengewalt im Indonesischen 
Unabhängigkeitskrieg 1945-1949, Bern, 2015. In Nederland verschenen over hetzelfde onderwerp in deze periode ook 
verscheidene boeken, die zich grotendeels op egodocumenten baseerden, afkomstig van Nederlandse militairen. 
Oostindie, G. (e.a.), Soldaat in Indonesië, 1945-1950: Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de 
geschiedenis, Amsterdam, 2015. Hidskes, M., Thuis gelooft niemand mij: Zuid-Celebes 1946-1947, Amsterdam, 2016.  
95 Het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een grootschalig, 
gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. De subsidie van 4,1 
miljoen euro werd toegezegd op 2 december 2016. https://www.ind45-50.org/over-het-onderzoeksprogramma. 
Geraadpleegd op 30 mei 2019. 
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federale ideeën en zijn persoonlijke aandeel in het toelaten en verhullen van oorlogsmisdaden.96 
Limpachs verhandeling heeft de federale opzet niet als hoofdonderwerp. Toch bevestigen zijn 
aantijgingen in dit verband hoe de stereotype interpretaties van een Nederlands verdeel-en-
heersbeleid en Indonesische marionetten vastgeroest zijn gebleven in de geschiedschrijving.  

Uit deze historiografie volgt de conclusie dat veel historici vasthielden aan deze stereotype beelden. 
Van tijd tot tijd waren er zeker uitzonderingen. Zo zet Wehl in 1948 nog niet meteen deze toon, 
noemt Schiller in 1955 de federale grondwet voorzichtig een ‘Indonesisch document’ en benadrukt 
De Jong in 1988 en 2011 de dekolonisatiegedachte als uitgangspunt van het Nederlandse 
regeringsbeleid, dit in tegenstelling tot de publicaties van Anak Agung. Het werk van deze Indonesiër 
geeft daarentegen wel vernieuwende inzichten in de rol van federale Indonesische politici in de 
nationale onafhankelijkheidsstrijd. Het voorwoord van Anderson in de heruitgave van Kahins 
klassieker Nationalism and Revolution in 2003 en Van den Doels Afscheid van Indië van enkele jaren 
daarvoor zijn echter typische voorbeelden van de vrijwel onaangetaste status van de bestaande 
stereotypering aangaande het proces van de Indonesische staatsvorming. Waarom waren deze 
historici over dit onderwerp niet met elkaar in discussie en bleef de gemakzuchtige stereotypering 
van federatievorming vanuit een Nederlands verdeel en heers beleid in meer dan zeventig jaar 
geschiedschrijving zo dominant aanwezig? 

Een verklaring voor de vastgeroeste stereotypering 
In de bovenstaande historiografie onderscheiden we een duidelijke rode draad. Over het algemeen 
overheerst het beeld dat de Verenigde Staten van Indonesië een Nederlandse constructie was met 
het oogmerk van verdeel-en-heers. De meeste historici beschouwden de deelstaten als niet-
representatief of zelfs als marionetten. Hoe is te verklaren dat er in het wetenschappelijke debat 
weinig ruimte leek te bestaan voor een tegengeluid of voor nuance? Met behulp van enkele 
opvattingen uit het geschiedtheoretische boek Colonialism in Question van de Amerikaanse 
historicus Frederick Cooper, wil ik deze vraag beantwoorden.97  

Cooper wijst op het belang van de onderkenning van enkele methodologische valkuilen op de weg 
van de historicus op het gebied van kolonialisme en imperialisme. Een hiervan noemt hij ‘doing 
history backward’. De Kadt lijkt in deze valkuil te vallen bij de typering van de federale deelstaten als 
opzettelijk zwak gemaakte constructies. Het waren uiteindelijk inderdaad zwakke staten en 
Nederlanders hielpen bij het opzetten ervan. Maar daaruit volgt niet de conclusie dat deze 
Nederlanders erop uit waren om iets zwaks te bewerkstelligen. Een tweede valkuil in de methode 
van historici is wat Cooper noemt ‘story plucking’. Het verhaal dat de in dit overzicht besproken 
historici vertellen gaat in de kern van de zaak niet over federalisme. De opzet van federale staten en 
het federalisme als ideaal vormden steeds slechts kleine onderdelen van een betoog over 
bijvoorbeeld de Nederlandse buitenlandse politiek (De Kadt, De Jong), nationalisme (Kahin, Elson) of 
revolutie (Alers, Reid). En die onderdelen zijn met dat oogmerk, om met Cooper te spreken, bij 
elkaar ‘geplukt’. Deze methodologische valkuil brengt met zich mee dat de historici hun eigen 
verhaal misschien heel goed vertellen, maar ‘het verhaal van het federalisme’ wordt er niet mee 
verteld en kan er ook niet op een goede manier uit worden afgeleid. Allerlei essentiële elementen 
van dat laatste verhaal worden, begrijpelijkerwijs, door de genoemde historici namelijk buiten 

                                                            
96 Limpach, 762-763. 
97 Cooper, F., Colonialism in question; Theory, Knowledge, History, Berkeley (University of California Press), 2005, 17-23. 
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beschouwing gelaten. Een voorbeeld van zo’n essentieel element is de oprichting van het 
Indonesische federale platform BFO in juni 1948. Omdat dit geen belangrijke gebeurtenis vormde 
voor het betoog van de zojuist genoemde schrijvers, heeft het weinig aandacht gekregen in de 
bestaande historiografie. De ontwikkeling die leidde tot het ontstaan van een federatieve 
Indonesische staat in december 1949 kan daardoor onvoldoende worden begrepen. Een derde 
valkuil volgens Cooper is de ‘epochal fallacy’.98 Het door de geschiedwetenschap geconstrueerde 
‘tijdperk van dekolonisatie’ bestond in het verleden niet werkelijk, omdat er een coherentie mee 
wordt gesuggereerd die er in werkelijkheid niet was. Dit is in de beschreven historiografie 
bijvoorbeeld te zien bij het fenomeen ‘verdeel-en-heersstrategie’. Als we deze politieke strategie 
zien als een algemeen kenmerk van het koloniale tijdperk ligt het voor de hand dat we nagaan in 
hoeverre Nederlanders deze strategie toepasten. Daarmee gaan we echter ook gemakkelijk mee in 
de vooronderstelling dat ‘de Nederlanders’ wilden vasthouden aan het kolonialisme en daarom 
grepen naar deze strategie. Binnen deze gedachtegang werd de vorming van een federatie 
gemakkelijk de concrete verschijningsvorm van dit machtsmiddel en het einde van de VSI kreeg 
daardoor de betekenis van de voltooiing van de dekolonisatie. We zien deze aanname en het gebruik 
van deze vooronderstelling herhaaldelijk in de geschiedschrijving terugkomen.  

Naast deze handreikingen van Cooper kan ook de publicatie door Ulrike von Hirschhausen en Jörn 
Leonhard helpen bij de verklaring van de beschreven ontwikkeling in de historiografie van 
federatievorming in Indonesië.99 Zij betogen dat ‘empires’ niet als statische gegevens moeten 
worden benaderd. In mijn onderzoek geeft het voorbeeld van de Nederlands-Indische bestuurder 
Van Mook duidelijk aan hoe de veranderende verschijningsvorm van ‘het Nederlandse rijk’ niet 
begrepen kan worden als een rijk dat eenvoudig opkomt en verloren gaat. Van Mook had als lid van 
de Volksraad rond 1930, als minister van Koloniën tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië 
en als luitenant-gouverneur-generaal in 1946 een eigen stellige overtuiging ten aanzien van het ‘Rijk’ 
en de toekomst van Indonesië die hij kenbaar maakte en doorvoerde in beleid. In die laatste periode 
kwam hij lijnrecht tegenover Pieter Gerbrandy te staan, die als leider van de pressiegroep Nationaal 
Comité Handhaving Rijkseenheid oppositie voerde tegen zijn beleid. Van Mook had enkele jaren 
ervoor nog de regeringsverantwoordelijkheid met de toenmalige premier Gerbrandy gedeeld. 
Verschillende opvattingen die op hetzelfde moment leefden onder leidende politici, konden lijnrecht 
tegenover elkaar staan. Onder andere door de elkaar snel opvolgende historische ontwikkelingen 
waren deze opvattingen bovendien voortdurend aan verandering onderhevig. De generalisatie dat 
dé Nederlanders met een verdeel-en-heersbeleid de macht wilden behouden, is daarom onjuist en 
misleidend. Het wordt er moeilijker door de plannen voor een Indonesische federatie te begrijpen. 
In bredere zin is het begrip van deze ontwikkeling noodzakelijk om inzicht te krijgen in de 
wordingsgeschiedenis van de moderne Indonesische staat. 

Een deel van de verklaring van het standhouden van de stereotype interpretatie ten aanzien van de 
totstandkoming van de VSI schuilt in het fenomeen dat ‘overwinnaars’ de geschiedenis schrijven. De 
Republiek Indonesië, die in augustus 1950 weer een eenheidsstaat werd, was de overwinnaar van 
het Indonesisch-Nederlandse conflict.100 Een mooi voorbeeld in dit verband is de brochure Van 
proclamatie tot onwankelbare eenheidsstaat, die in 2002 door de Indonesische ambassade in Den 

                                                            
98 Letterlijk vertaald: ‘tijdperk-dwaalweg’. 
99 Leonhard, J. Hirschhausen, U. von, (ed.) Comparing Empires: Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century, 
Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht), 2011, 31-33. 
100 De huidige Indonesische grondwet is de grondwet van 1945. Hierin is de eenheidsstaat vastgelegd als uitgangspunt. 
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Haag werd uitgegeven.101 De titel was duidelijk: Indonesië was een eenheidsstaat en dat moest zo 
blijven. De eenheidsstaat was immers de voltooiing van de nationale vrijheidsstrijd, de revolutie. 
Maar hoe kan het dat ook de meeste Nederlandse geschiedschrijvers zich hierbij aansloten? En wat 
te denken van de opvallende eensgezindheid in de Engelstalige literatuur? Bij Kahin is het nog voor 
te stellen dat hij werd beïnvloed door de geschiedopvatting van zijn ‘gastheer’ de Republiek 
Indonesië. Dit argument geldt echter nauwelijks voor de historici die later en hoofdzakelijk buiten 
Indonesië schreven. Zij hadden geen belang bij het volgen van de Indonesische ‘staatsideologie’ ten 
aanzien van de Indonesische eenheid. 

In Indonesië zelf kan een verklaring worden gevonden in de angst bij de regering in Jakarta voor de 
desintegratie van de staat, die separatistische bewegingen zouden nastreven. De belangrijke plaats 
van het Indonesische leger in het machtscentrum hield hiermee verband. De hoop die er volgens 
Van den Doel na de val van Suharto gedurende korte tijd was op een open debat over het 
onderwerp, vervloog kennelijk snel. In het jaar 2000 werd een internationale workshop in Jakarta 
georganiseerd door het Center for Political and Regional Studies, onderdeel van het Indonesian 
Institute of Sciences. De workshop leverde een publicatie op waarin de artikelen en voordrachten 
waren gebundeld, getiteld: Unitary State versus Federal State: Searching for an Ideal Form of the 
Future Indonesian State. Vrijwel alle wetenschappers komen hierin, vaak na een historische inleiding, 
tot de conclusie dat de eenheidstaat voor Indonesië de beste vorm leek, met de kanttekening dat er 
meer aandacht voor lokale autonomie mocht komen. Ongetwijfeld heeft de onafhankelijkheidsstrijd 
in Oost-Timor die op dat moment actueel was de deelnemers aan de workshop hierbij op het 
netvlies gestaan. De van tevoren bepaalde en politiek gewenste eindoordelen belemmerden de 
historische analyse op deze manier.102  

Een geheel andere verklaring voor het aanhouden van de stereotype interpretatie kan gevonden 
worden in de oorsprong van de gegevens waarop verscheidene historici hun uitspraken baseerden. 
Kahin had, samen met Wolf, de basis gelegd voor de Engelstalige historiografie. Aan de Nederlandse 
kant was dit De Kadt. Wat Kahin betreft was het perspectief duidelijk vanuit de Republiek Indonesië, 
iets wat aansloot bij Wolfs opvatting dat het Indonesische verhaal het verhaal was van de Republiek 
Indonesië. Toch zijn Kahins eigen waarnemingen en interviews van blijvende en onschatbare 
waarde, ook omdat het primaire bronnen waren. Ook bij De Kadt, die na de Japanse capitulatie uit 
een Japans interneringskamp werd bevrijd en vandaaruit kennismaakte met het nieuwe Indonesië, 
zijn de eigen observaties waarschijnlijk zeer bepalend. Omdat De Kadts werk nauwelijks stoelt op 
verifieerbare bronnen, wordt de constructie die historici deels op zijn werk baseerden bijzonder 
wankel. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in het werk van Smit. In de geschiedschrijving is daarna 
lange tijd weinig gebruikgemaakt van andere primaire bronnen aangaande het federalisme en de 
federale opbouw. Hierdoor ontstonden cirkelredeneringen en werden bestaande opvattingen als 
mantra’s herhaald. Uitzonderingen zijn er ook. Schiller deed een goede poging om vooroorlogse 
federale plannen ten aanzien van de Indonesische archipel in een kort historisch overzicht te 

                                                            
101 Andi Lolo, T.R., Van proclamatie tot onwankelbare eenheidsstaat: De Republiek Indonesië,̈ 1945-1950, Jakarta (Persero), 
2002. 
102 Bhakti, I.N. en Gayatri, I.H. (ed.), Unitary State versus Federal State: Searching for an Ideal Form of the Future Indonesian 
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plaatsen. Zijn annotaties zijn zeer goed tot de bronnen te herleiden. Dit waardevolle overzicht vormt 
binnen zijn eigen boek echter een bijzaak. Hierdoor werd de onvolledigheid binnen zijn betoog later 
niet als een groot gemis ervaren. Ruim een halve eeuw later vormt The Idea of Indonesia opnieuw 
een uitzondering. Ook Elson baseert zich bij het vinden van historische wortels van het Indonesische 
federalisme op verscheidene primaire bronnen en maakt voor de periode van de Indonesische 
Revolutie bovendien gebruik van de overzichten van ‘De Indonesische Pers’ uit het Nationaal Archief 
in Den Haag.  

Bevrijding van het beeld 
In bovenstaand overzicht noemde ik al de ‘vernieuwing’ die de historicus De Jong in zijn twee delen 
over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd laat zien. Avondschot werd gewaardeerd vanwege de 
nauwkeurigheid en uitvoerigheid van de schrijver.103 De Jong maakte meer dan enig ander historicus 
gebruik van de Officiële bescheiden. Dat verklaart dat hij evenals Yong binnen deze historiografie af 
en toe bijzonder afwijkt van het overheersende beeld. Door het gebruik van deze bronnenpublicatie 
waren deze historici in staat om beter zicht te krijgen dan hun collega’s op de positie van de BFO en 
de rol van federale Indonesische politici als Anak Agung. Toch moet ook van De Jongs werk gezegd 
worden dat de federatievorming daarin geen centraal thema vormde. Het ligt dus in de lijn der 
verwachting dat een uitvoerige analyse van deze bronnenpublicatie op zichzelf waardevol kan zijn 
voor het leggen van een basis voor een historische reconstructie. Bovendien vormt de verzameling 
natuurlijk een nuttige aanwijzing in de richting van aanpalend archiefmateriaal. Archieven zijn echter 
niet neutraal. Regeringen, ambtenaren en nabestaanden hebben bij selectie en samenstelling van 
het materiaal een ‘agenda’ gehad. Dat geldt voor het Nationaal Archief in Den Haag, het Arsip 
Nasional in Jakarta en alle andere archieven. Dus ook als we hoofdzakelijk gebruik zouden maken 
van de primaire bronnen die zich in deze archieven bevinden, kunnen we slechts met enorme 
terughoudendheid valide conclusies trekken en verbanden leggen, zonder opnieuw in de genoemde 
valkuilen terecht te komen. 

In 1962 schreef Van Mook een brief aan oud-premier Willem Drees, waarin hij duidelijk maakt dat de 
beeldvorming, wellicht mede door de geschiedschrijving, hem diep had beledigd. De voormalig 
luitenant-gouverneur-generaal schrijft hierin dat de federale conferentie van Malino in 1946 
bedoeld was als ‘oplossing voor regionale verschillen in de Indonesische staat en uitlaat voor 
nationalisme buiten de Republiek’. Maar dit werd volgens Van Mook tot een ‘Machiavellistisch 
verdeel-en-heers systeem en zo volledig verdacht gemaakt’.104 In deze historiografische inleiding is 
duidelijk geworden dat er na 1962 weinig aan dat beeld is veranderd.  

Het doel van mijn onderzoek is niet om Van Mook of anderen te rehabiliteren. Ik wil echter wel bij 
de verschillende Indonesische en Nederlandse politieke spelers laten zien wat hen werkelijk 
motiveerde en welke rol zij in de ontwikkeling van het federatieve systeem speelden. Hoe 
ontwikkelden zich de verschillende standpunten en welke verklaring kan daarvoor worden gegeven? 
Ik geloof niet dat het mogelijk is dat hierdoor een eenduidig verhaal van oorzaak en gevolg ontstaat. 
Wel zullen de betreffende personen genuanceerder voor het historische voetlicht worden gebracht, 
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waardoor de spotprent waarop ze jaren stonden afgebeeld, meer begint te lijken op een historische 
wandplaat in een klaslokaal, bedoeld om het verleden te begrijpen. 

De Indonesische historicus Taufik Abdullah vestigde in 2009 de aandacht op Soekarno’s oproep − 
enkele jaren na de soevereiniteitsoverdracht van 1949 − de revolutie te ‘herontdekken’. Taufik 
interpreteert deze oproep van Soekarno als volgt: ‘… Sukarno was not talking about revolution as an 
historical happening. His revolution belonged to the sphere of metahistory, beyond history. As such, it 
cannot be argued from a vantage point of historical certainty. It can be either accepted as a doctrine 
or rejected as a faulty idea.’105 Iets vergelijkbaars lijkt te zijn gebeurd met federalisme en 
federatievorming. Het zijn besmette begrippen geworden vanwege de plaats die ze hebben 
gekregen in de geschiedschrijving over de Indonesische revolutie die eindigde met de proclamatie 
van de eenheidsstaat acht maanden na de overdracht door Nederland van de soevereiniteit aan de 
VSI. In de karikatuur is een tegenstander van de revolutie een tegenstander van Indonesië, en 
federalisme en federatievorming horen in deze dichotomie bij de vijanden van de revolutie. Het 
beeld lijkt maar niet aan deze gevangenschap te kunnen ontsnappen. Door mijn onderzoek heb ik 
geprobeerd dit beeld te bevrijden. 

Methodiek 
Om de werkelijke beweegredenen achter de federatievorming in Indonesië te begrijpen en van 
daaruit de totstandkoming van de VSI te verklaren, is het nodig zo veel mogelijk gebruik te maken 
van primaire historische bronnen. In de geschiedschrijving is dat tot op dit moment te weinig 
gedaan. Daarnaast ontbreekt een overzichtswerk op dit gebied. In vrijwel alle publicaties in het 
hierboven weergegeven historiografisch overzicht speelt het thema federalisme een ondergeschikte 
rol.  

Bij het gebruik van historische literatuur heb ik zo nauwkeurig mogelijk trachten na te gaan op welke 
bronnen de historici hun stellingname baseerden. Ik heb deze bronnen voor zo ver dat mogelijk was 
opnieuw bestudeerd en er zelf conclusies aan verbonden. Op deze manier zal de ‘discussie’ met 
andere historici hoofdzakelijk in de voetnoten te vinden zijn als een afgeleide van de conclusies die ik 
zelf op grond van de door mij onderzochte bronnen heb getrokken. Zo worden bijvoorbeeld de 
publicaties van Hendrikus Colijn over het onderwerp uitvoerig in het eerste hoofdstuk besproken.  

Een belangrijke categorie van primaire bronnen die ik heb geraadpleegd zijn uitgegeven 
bronnenpublicaties. De al genoemde Officiële bescheiden zijn wat dit betreft zeer belangrijk 
geweest. Doordat deze bronnen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis digitaal toegankelijk en gemakkelijk doorzoekbaar zijn gemaakt, was ik in staat ze 
grondig te onderzoeken en systematisch te gebruiken. Ook heb ik gebruikgemaakt van de 
bronnenpublicaties van de Amerikaanse en het Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en 
Mohammad Yamins uitgave van de bronnen die samenhangen met de totstandkoming van de 
Republiek Indonesië.106 Voor al deze bronnenpublicaties geldt dat politieke motieven van de makers 
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waarschijnlijk invloed hebben gehad op de selectie.107 Bovendien geven de Officiële bescheiden 
vooral inzicht vanuit het bestuurdersperspectief. Daarnaast heb ik uitvoerig gebruikgemaakt van de 
Handelingen van de Volksraad van Nederlands-Indië en van de Nederlandse Staten-Generaal en de 
Official Records van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.108  

Voor zover deze tot mijn beschikking stonden, heb ik gebruikgemaakt van kranten die werden 
uitgegeven in Nederlands-Indië, Indonesië en Nederland. De meeste Nederlandstalige kranten heb ik 
geraadpleegd via de digitale databank van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag: Delpher. 
Daarnaast heb ik in de Universiteitsbibliotheek van Leiden en de Perpustakaan Nasional (Nationale 
Bibliotheek) in Jakarta verschillende Indonesische kranten geraadpleegd. Ook heb ik net als Elson 
systematisch de overzichten van de Indonesisch-talige pers gebruikt, die tussen 1945 en 1949 door 
de Regeringsvoorlichtingsdienst wekelijks werden gegeven. Deze verslaglegging moet wat de 
Republikeinse bladen betreft worden geïnterpreteerd als een selectie door ‘de vijand’, omdat in het 
ernstige politieke conflict tussen Nederland en de Republiek tussen 1945 en 1949 in veel opzichten 
sprake was van een oorlogstoestand. Deze rapportage bestaat echter uit ‘voorlichting voor de 
voorlichters’, die destijds niet mocht worden gepubliceerd. Waarschijnlijk hebben de betreffende 
ambtenaren geprobeerd een zo representatief en betrouwbaar mogelijk overzicht samen te stellen. 

Een volgende door mij veelgebruikte categorie bronnen zijn egodocumenten die door de schrijvers 
zelf of met hun instemming werden gepubliceerd. Voorbeelden hiervan zijn het dagboek van Willem 
Schermerhorn, de dagboeknotities van Tahi Bonar Simatupang en de brieven van Jan van de 
Velde.109 Bij de interpretatie van dit soort primaire bronnen heb ik er rekening mee gehouden dat de 
makers voor de publicatie van deze egodocumenten waarschijnlijk een bewuste selectie hebben 
gehanteerd, waarbij hun persoonlijke motieven mogelijk mede beïnvloed zijn geweest door politieke 
overtuiging.  

Ten slotte heb ik gebruikgemaakt van documenten afkomstig uit Indonesische en Nederlandse 
archieven. Zeer belangrijk is de collectie Vleer uit het Nationaal Archief geweest. Auke Vleer was 
vanaf de oprichting van het Indonesische federale overlegorgaan BFO de secretaris. In dit 
omvangrijke archief bevinden zich alle notulen en vergaderstukken. De verschuivingen in politieke 
stellingname bij verschillende in de BFO deelnemende Indonesische federale nationalisten zijn goed 
vanuit dit archief af te leiden. In Indonesië heb ik vooral gebruikgemaakt van het in Jakarta bij het 
Arsip Nasional berustende deel van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische regering. 
Ook de KITLV-collectie die is ondergebracht bij de Leidse Universiteitsbibliotheek heeft mij bijzonder 
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archiefmateriaal opgeleverd. Een voorbeeld hiervan is de collectie Willem IJzereef, die voor mij zeer 
waardevol is geweest voor een beter begrip van de dramatische politieke en militaire 
ontwikkelingen in Zuid-Sulawesi. Ook het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme bevatte voor mij relevante documenten, zoals de persoonlijke archieven van 
Hendrikus Colijn en de journalen van het Nederlandse lid van het Oost-Indonesische parlement 
Henny Bergema.110 

Ter ondersteuning van het verhaal heb ik gebruikgemaakt van verschillende foto’s, waarbij voor mij 
het belangrijkste selectiecriterium was dat op deze manier de federale Indonesische nationalisten 
een ‘gezicht’ krijgen. Ook heb ik enkele door de Vrije Universiteit ontwikkelde kaarten van Indonesië 
toegevoegd ter ondersteuning van de lezer. Bij het vervaardigen van deze kaarten is met name 
gebruik gemaakt van de Historical Atlas of Indonesia van Robert Cribb.111 

In het onderzoek heb ik zo veel mogelijk de chronologie van de ontwikkelingen aangehouden. Dit is 
een bewuste keuze. Ik wil hiermee zo mogelijk voorkomen in de valkuil te trappen van ‘doing history 
backward’. Ook de politieke hoofdrolspelers tussen 1918 en 1949 hebben namelijk slechts kunnen 
handelen met behulp van de kennis van het verleden die zij hadden. Zij kenden de toekomst in het 
geheel niet. Om hun beweegredenen beter te kunnen begrijpen is het daarom belangrijk zo min 
mogelijk op de gebeurtenissen vooruit te grijpen. Juist doordat de politieke omstandigheden 
voortdurend wijzigden, moesten de politici telkens opnieuw hun standpunten bepalen. Een 
thematische in plaats van een chronologische behandeling van het vraagstuk had een minder scherp 
beeld opgeleverd van de ontwikkeling van deze politieke denkbeelden over Indonesië als een 
federatie. Omdat ik voor een chronologische behandeling heb gekozen, worden de verschillende 
deelvragen die ik aan het begin van deze inleiding heb gesteld niet in een regelmatig terugkerend 
ritme beantwoord. Elke hoofdstuk sluit ik af met een deelconclusie over de behandelde periode, met 
een recapitulatie van de deelvragen die daarin zijn behandeld. 

Hoewel er zoals genoemd de laatste jaren veel historisch onderzoek wordt verricht naar de militaire 
kant van het Indonesisch-Nederlands conflict, heb ik ervoor gekozen hier relatief weinig aandacht 
aan te besteden. De belangrijkste personen in het verhaal zijn de bestuurders, de ambtenaren en de 
volksvertegenwoordigers, en niet de militairen. In werkelijkheid waren de militaire strijd en de 
politiek echter hecht met elkaar vervlochten. Mijn keuze is een noodzakelijke afbakening van het 
geheel geweest. Voor een scherp inzicht in de politiek heb ik de militaire situatie alleen betrokken in 
het verhaal, wanneer de bronnen zelf daadwerkelijk aanleiding gaven om dit verband te leggen. Aan 
de andere kant zal mijn onderzoek als een politieke aanvulling fungeren voor een beter begrip van 
de militaire ontwikkelingen. Ik ben er overigens van overtuigd dat veel Indonesische en Nederlandse 
soldaten nauwelijks bezig zijn geweest met de politieke federatieve ontwikkeling. Wat dit betreft is 
de knap geschreven roman van Alfred Alexander Birney De tolk van Java zeer inzicht gevend. Birney 
vertelt het verhaal van zijn vader, die als Indo-Europees militair betrokken was in het Nederlands-
Indonesisch conflict. Het valt daarbij op dat er nauwelijks aandacht was voor de politieke 
besluitvorming, en helemaal niet voor de federatievorming. Hierdoor wordt het als iets onverwachts 

                                                            
110 Van alle archiefcollecties waar ik in de tekst van het proefschrift naar verwijs, is de volledige bronvermelding te vinden 
achter in dit proefschrift. 
111 Cribb, R. B., Historical Atlas of Indonesia, Richmond, 2000. 
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beschreven dat het Nederlandse leger en het KNIL aan het eind van 1949 uit Indonesië 
vertrokken.112 

Ook aan het vraagstuk van politieke gevangenen heb ik weinig aandacht gegeven in het onderzoek. 
Verschillende Indonesische politieke hoofdrolspelers hebben een groot gedeelte van de periode 
tussen 1945 en 1949 in Nederlandse gevangenschap verkeerd. Achteraf is moeilijk te bepalen welke 
invloed dit heeft gehad op de federatieve ontwikkeling. Voor de deelstaat Oost-Indonesië 
bijvoorbeeld was bovendien het probleem dat veel politieke gevangenen in de deelstaat zelf 
gevangen werden gehouden, waarbij de autoriteiten in dienst van de deelstaat nauw samenwerkten 
met de Nederlands-Indische gezagsdragers in Jakarta. Ongetwijfeld is dit door tegenstanders van de 
federale politici als een belangrijk argument gebruikt om aan te tonen dat Indonesiërs helemaal 
geen federatie wilden. Zowel het militaire aspect van de federatievorming als het aspect van de 
politieke gevangenen verdienen nog nader onderzoek. 

Bij de keuze van de spelling van Indonesische geografische namen heb ik zo veel mogelijk de 
moderne spelling aangehouden. Hierdoor is de spelling in de door mij gebruikte citaten soms 
afwijkend. Zo wordt in de hoofdtekst voor de spelling ‘Bandung’ en ‘Yogyakarta’ aangehouden, 
terwijl deze namen in de door mij gebruikte citaten respectievelijk worden gespeld als ‘Bandoeng’ en 
‘Djokjakarta’. In het eerste hoofdstuk gebruik ik de naam Batavia als naam van de stad Jakarta zoals 
in de beschreven periode (1917-1942) gangbaar was. Een belangrijke uitzondering is Linggarjati, 
waarbij ik vanwege de vereenzelviging met het akkoord dat tussen de Republiek Indonesië en 
Nederland in die plaats in 1946 tot stand kwam, de destijds gebruikte spelling ‘Linggadjati’ heb 
aangehouden. Ook hanteer ik de destijds gebruikelijke naam Borneo voor het eiland Kalimantan. Bij 
Indonesische persoonsnamen heb ik de spelling gebruikt die in de geschiedschrijving in de regel 
wordt aangehouden. 

 

 

                                                            
112 Birney, A., De tolk van Java: Waarin de herinneringen van een kamerolifantje, de memoires van een oorlogstolk 
gehamerd op een schrijfmachine, onderbroken met verhalen, brieven en gemopper van de oudste zoon, becommentarieerd 
door zijn broer, Amsterdam, 2017. 
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Hoofdstuk 1  Federalisme en imperialisme (1917-1942) 
 

Colijnse opdeling? 
In het kader van het politieke conflict tussen de in augustus 1945 geproclameerde Republiek 
Indonesië en Nederland vonden in april 1946 op de Hoge Veluwe diplomatieke onderhandelingen 
plaats. Voor deze conferentie schreef de Indonesische politicus Abdoel Karim Pringgodigdo een nota, 
waarin hij reageert op de laatste voorstellen van Nederlandse kant.1 Pringgodigdo, die tijdens het 
interbellum rechten had gestudeerd in Nederland, stelt dat in die Nederlandse voorstellen sprake 
was van een ‘Colijnse opdeling’ van Indonesië. Dit noemt hij een grote teleurstelling en 
onaanvaardbaar voor Indonesische intellectuelen. In de nota, die oorspronkelijk voor intern gebruik 
van de Indonesische delegatie was bestemd, stelt hij bovendien dat het voorgestelde begrip 
‘gemenebest’ voor Indonesische intellectuelen ongewenst klinkt, omdat het ‘… als exponent der 
federatieve gedachte te veel doet denken aan de Colijnsche opdeelingsidee vereenzelvigd met divide 
et impera politiek’.2  

De Nederlandse argumenten voor zo’n Indonesisch gemenebest kwamen volgens Pringgodigdo 
zogenaamd voort uit angst voor Javaanse overheersing of uit het ‘democratisch wapenarsenaal’, 
maar eigenlijk zat er iets anders achter. De werkelijke drijfveer van de Nederlanders zou zijn dat de 
zeggenschap door de Republiek Indonesië over de archipel vervangen moest worden door een 
overkoepelend Nederlands bestuur.3 Pringgodigdo doelt met ‘Indonesische intellectuelen’ 
hoogstwaarschijnlijk op de politieke leiders in de Republiek Indonesië van dat moment. Ervan 
uitgaande dat Pringgodigdo goed aanvoelde hoe Nederlandse plannen voor een federaal Indonesië 
in deze kringen zouden worden ontvangen, is het van belang na te gaan of de door Nederland 
geïntroduceerde plannen inderdaad verband hielden met de plannen uit het verleden waar hij in 
1946 op zinspeelde.  

In dit hoofdstuk staat daarom de vraag centraal hoe federale plannen ten aanzien van Nederlands-
Indië tussen 1917 en 1942 werden ontwikkeld. Met behulp van de historische context zal ik de 
beweegredenen achter deze plannen analyseren. Hierbij komen onder meer de ideeën naar voren 
die Hendrikus Colijn introduceerde. Ook laat ik het verband zien tussen de introductie van deze 
plannen en de opkomst van het Indonesisch nationalisme in dezelfde periode. Zo zal ook duidelijk 
worden in hoeverre Pringgodigdo’s aanname op de Hoge Veluwe juist was, namelijk dat er een 
tegenstelling bestond tussen federale ideeën en de denkbeelden van Indonesische nationalisten. 

 

 

                                                            
1 NIB 4, 147. Pringgodigdo was secretaris van premier Soetan Sjahrir. De nota, gedagtekend 17 april 1946, heeft als 
opschrift ‘Enkele opmerkingen ten doel hebbend de verschillen naar voren te brengen tusschen het door den Premier 
Sjahrir aanvaarde geamendeerde voorstel Van Mook van 25 Maart en het concept protocol der Nederlandsche Regeering 
van 14 April j.l.’ 
2 NIB 4, 149. Naast dit argument stelt Pringgodigdo dat het begrip ook onaanvaardbaar is omdat het kleurloos is en geen 
waarborg biedt tegen een koloniale structuur en omdat het niet in het Indonesisch te vertalen zou zijn. 
3 NIB 4, 150. 
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Kaart 1: De bestuurlijke indeling van Nederlands-Indië, ca. 1900-1942 

 

Federalisme als onderdeel van het Javaanse nationalisme 
Pringgodigdo refereerde in 1946 aan de ideeën van Colijn. Later in dit hoofdstuk zullen deze 
uitvoerig aan de orde komen. Voordat Colijn in het najaar van 1918 zijn federale ideeën ten aanzien 
van Nederlands-Indië in Nederland publiceerde, was het thema in Nederlands-Indië al onderwerp 
van het publieke debat. Net als in de rest van Zuidoost-Azië was er vanaf het begin van de twintigste 
eeuw in deze Nederlandse kolonie sprake van een ontwakend nationaal besef. Tussen 1908 en 1912 
zijn in samenhang hiermee verschillende organisaties opgericht. De eerste die in dit verband 
doorgaans wordt genoemd is Boedi Oetomo (BO).4 De oprichting van deze vereniging op 20 mei 
1908 wordt nog steeds gevierd in Indonesië als de ‘dag van het nationale ontwaken’. Hierna volgden 
de Sarekat Islam5 en de Indische Partij in 1912.6 De laatste werd in 1913 verboden, waarna ze werd 
omgedoopt tot Insulinde. De drie oprichters, Ernest Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat en 
Tjipto Mangoenkoesoemo waren in dat jaar verbannen naar Nederland.7 Om gezondheidsredenen 
mocht Tjipto in 1914 terugkeren naar Nederlands-Indië.  

                                                            
4 Het schone streven. 
5 Islamitische Vereniging. 
6 Volgens Elson was de Sarekat Islam weliswaar al in 1909 opgericht, maar kreeg de organisatie onder leiding van 
Tjokroaminoto vanaf 1912 een nationalistisch karakter. Elson, 12. 
7 De Indische Partij werd verboden omdat ze als een gevaar voor de openbare orde en het gezag werd opgevat. Het 
verschijnen van het pamflet ‘Als ik eens Nederlander was’ vormde een belangrijke aanleiding voor de strenge maatregelen. 
In dit pamflet betoogt Soewardi dat het vieren van 100 jaar Nederlandse vrijheid in 1913 voor de inheemse inwoners van 
Nederlands-Indië geen reden tot feestvieren kon zijn, omdat ze te maken hadden met vreemde overheersing door 
Nederlanders. 
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Een belangrijk debat binnen deze organisaties ging over de plaats van de Javaanse cultuur binnen 
het nationaal-Indisch politiek streven. In deze context zijn eind 1917 diverse artikelen gepubliceerd 
waarin het Javaans nationalisme tegenover het Indisch nationalisme werd geplaatst.  

Verdedigers van het Javaans nationalisme waren Soetatmo Soeriokoesoemo (Boedi Oetomo) en 
August Mühlenfeld, terwijl Tjipto daar tegenover het Indisch nationalisme verdedigde. De 
verschillende artikelen werden in 1918 gebundeld en uitgegeven als brochure: Javaansch of Indisch 
nationalisme? Pro en contra. Hierin legt de Indo-Europese bestuursambtenaar Mühlenfeld de 
woorden van Tjipto uit als een pleidooi voor een eenheidsstaat, terwijl hij zelf een federatie bepleit. 
In zekere zin werd in dit debat het denkbeeld van federalisme vanuit Javaans nationalisme in 
Nederlands-Indië geïntroduceerd. Mühlenfeld gebruikt zelf expliciet de term ‘federalisme’ bij het 
verwoorden van zijn idealen, zijn Indonesische medestander Soeriokoesoemo deed dit niet, terwijl 
Tjipto de termen ‘eenheidsstaat’ en ‘federatie’ evenmin expliciet benoemt. Mühlenfeld daarentegen 
plaatst wel het etiket ‘federalistisch’ op Soeriokoesoemo’s denkbeelden.  

Zo bezien zou men hiermee het ‘Indonesisch federalisme’ van aanvang af als een Nederlandse of in 
ieder geval Indo-Europese vinding kunnen beschouwen. Het is overigens enigszins anachronistisch 
om in dit verband te spreken van ‘Indonesisch’, omdat het juist de periode betreft dat de idee 
Indonesië nog niet duidelijk gestalte had gekregen.8 Soeriokoesoemo bepleit inderdaad het Javaanse 
nationalisme, maar schrijft tegelijk dat dit streven van BO absoluut niet gezien mag worden als een 
streven naar verdeeldheid.9 
Tjipto gebruikt in de discussie een historische argumentatie. Vanaf de middeleeuwen was er in de 
Europese geschiedenis volgens hem sprake van een ontwikkeling van kleine politieke eenheden naar 
grotere. Ironisch genoeg hanteert hij in dit verband wel het begrip federatie: ‘Wat zagen wij daarbij 
gebeuren? Dit is het meest frappant, dat door federatie of door usurpatie uit de kleine 
hertogdommen en graafschappen in den loop der tijden keizer- en koninkrijken zijn gegroeid, …’10 
Omdat in zijn ogen Europeaan en Aziaat voldoende op elkaar lijken, zou een dergelijke ontwikkeling 
ook in Indië plaatsvinden en de Javaanse natie in de Indische moeten oplossen. Op het moment van 
schrijven was er geen sprake van een zelfstandige Javaanse staat en het feit dat Java deel uitmaakte 
van de kolonie Nederlands-Indië stimuleerde deze ontwikkeling alleen maar. Tjipto gaat niet in op de 
interne staatsstructuur van het door hem nagestreefde onafhankelijke Indië. Wel moest het 
gezamenlijke belang van een zelfstandige Indische staat prevaleren boven het streven naar Javaanse 
autonomie. Hij was van mening dat de ‘Indonesische eenheid’ het beste tot uiting kon komen in de 
vorm van een ‘Verenigde Staten van Indië’.11 Het gebruik van deze laatste term doet denken aan een 
federale structuur. Het laat echter zien dat Tjipto de kwestie van de federale of unitaire structuur 
niet als de kern van de zaak beschouwde.  

                                                            
8 Soeriokoesoemo, R.M.S. e.a., Javaansch of Indisch nationalisme? Pro en contra, Semarang 1918, 44, 61-63. De termen 
‘Indië’ en ‘Nederlands-Indië’ zijn in dit boekje de gangbare termen. De term ‘Indonesië’ wordt een paar keer genoemd. Zo 
stelt Mühlenfeld dat Tjipto beter zou kunnen spreken van Indonesië in plaats van Indië. Tjipto gebruikt de term ‘Indonesië’ 
weliswaar een paar keer, maar toont een voorkeur voor de term ‘Indië’.  
9 Idem, 3. 
10 Idem, 17. 
11 Idem, 63. 
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Afbeelding 1.1. Comité voor Javaanse Cultuurontwikkeling, 1918. Verschillende leden van dit comité waren 
ook lid van het Comité voor het Javaans nationalisme. Eerste rij v.l.n.r. Woerjaningrat, Hadiwijojo, 
Sastrowidjono, Radjiman Wediodipoero, Praboe Prangwedono, Koperberg. Tweede rij v.l.n.r. Satiman 
Wirjosandjojo, Z. Stokvis, Van Hinloopen Labberton, Tjipto Mangoenkoesomo, Rottier, Mühlenfeld, 
Soeriokoesoemo. 

 

De tijdsspanne waarin deze discussie werd gevoerd, hangt samen met een bredere historische 
ontwikkeling. Terwijl in 1918 oorlog en revolutie Europa op zijn politieke grondvesten deden 
schudden, kwam in Batavia de Volksraad tot stand, een parlement met adviserende bevoegdheid. 
Aan het eind van dit jaar stelde de gouverneur-generaal bovendien de Commissie tot Herziening van 
de Staatsinrichting van Nederlands-Indië in. Op deze gebeurtenissen zal later dieper worden 
ingegaan. De hervorming van het koloniale bestuur, de plaats van de Volksraad en de identiteit van 
de nationale beweging zouden in 1918 de bedding vormen waarin een gedachtestroom over 
federalisme in Indië zich gedurende het interbellum gaandeweg zou ontwikkelen.12  

Op 20 mei 1918 werd in Den Haag het 10-jarig bestaan van Boedi Oetomo gevierd. Soewardi 
verbleef   op dat moment nog steeds in ballingschap in Nederland. Hij betoogde bij deze gelegenheid 
dat deze dag niet zozeer belangrijk is vanwege het bestaan van deze partij, maar als viering van de 
geboortedag van de nationale beweging van Indië. Hij stelde dat de aanwezigheid van vele niet-
Javaanse Indonesiërs bij de feestelijkheden in Den Haag bewijst dat het gaat om een viering van 
nationale betekenis. Tijdens de feestelijkheden werd een gedenkboek aan Tjipto’s broer Goenawan 

                                                            
12 Typerend voor de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen en gebeurtenissen is het feit dat het achtste 
Decentralisatiecongres gehouden werd op de pinksterdagen van 1918: 19 en 20 mei, op 20 mei het 10-jarig bestaan van 
Boedi Oetomo werd herdacht en op 21 mei de eerste vergadering van de Volksraad werd geopend, die op 18 mei was 
geïnstalleerd. 
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Mangoenkoesoemo, een van de oprichters van Boedi Oetomo, overhandigd. Dit boek bevat ook een 
hoofdstuk van de hand van Soewardi, waarin deze het Javaans nationalisme vooral van cultureel 
belang noemt. Politiek gezien vormde het Javaans nationalisme volgens hem een onderdeel van het 
Indisch nationalisme en daarmee stond het Indische eenheid niet in de weg.13  
In Nederlands-Indië vond in juli 1918 in Solo een Javaans Cultuurcongres plaats op initiatief van het 
Comité voor Javaanse Cultuurontwikkeling. Veel van de organisatoren van het congres, onder wie 
Mühlenfeld, Soeriokoesoemo en Tjipto, waren tegelijk lid van het Comité voor het Javaans 
Nationalisme. Het congres was in de eerste plaats een culturele aangelegenheid, maar gezien de 
besproken discussies had het tegelijk een politiek karakter. Volgens een Nederlandse deelnemer aan 
het congres heerste onder de congresgangers veel onderling wantrouwen. Bij niet-Javaanse 
bewoners van het eiland Java, de Madurezen, Sundanezen en Maleiers zou er vrees zijn voor 
Javaanse overheersing.14  
Een van de concrete resultaten van het congres was de oprichting van het Comité voor Javaans 
Nationalisme. Als een van de initiatiefnemers zag Mühlenfeld dit als een positieve ontwikkeling voor 
de opbouw van een ‘grote Javaanse natie’, waartoe de ‘vier loten van de oud-Javaanse stam’ − de 
Balinezen, Javanen, Madurezen en Sundanezen − gezamenlijk de krachtsinspanning zouden 
leveren.15  

Samenvattend: binnen de opkomst van het Indisch nationalisme in 1918 is ook aandacht besteed 
aan het ideaal van een toekomstige federale staat. Binnen de ontwakende nationale beweging lijkt 
hiervoor met name ruimte te zijn geweest in de kringen van het Javaans nationalisme en bij de 
belangrijkste vereniging Boedi Oetomo. Het is opvallend dat niet zozeer de Javanen zelf, maar de 
Indo-Europese bestuursambtenaar Mühlenfeld zich expliciet voorstander verklaarde van een 
federale Indonesische staat. De discussie tussen federalisme en unitarisme lijkt in de Indische 
nationale beweging in 1918 een kwestie van secundair belang te zijn geweest.  

Meijroos’ plan voor een federatief Indonesië  
Sinds het eind van de negentiende eeuw zijn voorstellen gedaan om het bestuur van Nederlands-
Indië, onder andere naar Brits-Indisch voorbeeld, drastisch te decentraliseren.16 Het duurde echter 
tot na de eeuwwisseling voordat de Nederlandse koloniale politiek hier daadwerkelijk gevolg aan 
gaf. In 1903 kwam daartoe de eerste decentralisatiewet tot stand. Dit beleid hangt samen met de 
zogenaamde ethische politiek die Nederland ten aanzien van Nederlands-Indië voerde vanaf 1901. 
Een van de doelstellingen van dit beleid was de ontwikkeling van politieke autonomie in Indië.17 
Omdat het tempo en de reikwijdte van de maatregelen volgens de lokale en regionale bestuurders 
echter te wensen overliet, werden op hun initiatief jaarlijks congressen georganiseerd, de 
zogenaamde Decentralisatiecongressen. De initiatiefnemers stelden zich ten doel de centrale 
koloniale overheid te bewegen meer zorg te dragen voor de belangen op lokaal niveau. Op het 
tweede congres in 1912 was daartoe de vereniging Locale Belangen opgericht en er werd een 

                                                            
13 Het Volk, 1 juni 1918. Sosro Kartono e.a. (ed.), “Soembangsih”: Gedenkboek Boedi-Oetomo 1908 - 20 mei - 1918, 
Amsterdam, 1918, 27-48. 
14 Bataviaasch Nieuwsblad, 25 juli 1918. 
15 Bataviaasch Nieuwsblad, 13 juli 1918. 
16 Java Bode, 13 oktober 1888. 
17 Volgens Locher-Scholten is inherent aan deze politiek dat het Nederlands gezag in de gehele archipel gevestigd werd en 
tegelijkertijd ‘zelfbestuur onder Nederlandse leiding en naar westers model’ werd ontwikkeld. E. Locher-Scholten, Ethiek in 
fragmenten: Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877-1942, Utrecht 
1981, 201. 
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gelijknamig tijdschrift uitgegeven. Ook in deze context zagen plannen voor een federale staatsvorm 
het licht. 

Op 20 mei 1918, de dag van de viering van het 10-jarig bestaan van Boedi Oetomo, gaf 
Sastrowidjono, lid van de Volksraad namens deze organisatie, een voordracht op het achtste 
Decentralisatiecongres in Batavia. Hij vertelt dan dat hij aanvankelijk aarzelde om te spreken op het 
congres, maar heeft besloten dit toch te doen omdat, zo parafraseert een journalist zijn woorden: 
‘tot nog toe geen Inlander op een congres als dit heeft gesproken’. In het verleden had de inheemse 
bevolking weliswaar onverschillig gestaan tegenover hun belangenbehartiging, maar nu had 
autocratie plaatsgemaakt voor decentralisatie. Hij stelt dat er daarom zo snel mogelijk directe 
verkiezingen voor inheemse leden van de Volksraad moeten worden gehouden. Lokale verkiezingen 
konden daarbij een ‘oefenschool’ vormen.18 De Volksraad bestond op dat moment uit 39 leden, van 
wie negentien leden van niet-Europese afkomst. Ongeveer de helft van de leden was benoemd. Zelf 
als lid voor de eerste Volksraad benoemd, had Sastrowidjono op de Bondsvergadering van Boedi 
Oetomo van 31 maart 1918 nog gesproken over het thema decentralisatie.  
Hoewel federalisme en het streven naar decentralisatie in theorie goed samengaan, benoemt hij in 
geen van beide voordrachten de tegenstelling tussen federalisme en eenheidsstaat. Decentralisatie 
stond  in zijn visie in het teken van democratisering.19  

Voor Nederlanders die in 1918 actief waren in de vereniging Locale Belangen was het federalisme 
wel een onderwerp van bespreking. Aanleiding vormde een artikel in het Bataviaasch Nieuwsblad 
van 20 juli. Onder de titel ‘Hoogere Decentralisatie’ leverde een anonieme schrijver kritiek op het 
wetsontwerp aangaande de bestuurshervorming in Nederlands-Indië dat aan het Nederlandse 
parlement was voorgelegd. Hoewel de schrijver de term ‘federalisme’ niet noemt, werd er een 
bestuurlijke indeling in drie grote gouvernementen voorgesteld: Sumatra, Java met de Kleine 
Soenda-eilanden en een gouvernement voor Borneo met de rest van de Grote Oost.20 In september 
en oktober verschenen naar aanleiding hiervan twee uitvoerige artikelen van de hand van Willem 
Meijroos, waarin deze het genoemde initiatief tot een nieuwe bestuurlijke indeling niet alleen 
toejuicht, maar bovendien concretiseert en voorziet van het stempel federalisme: ‘Wij zouden 
daarom Insulinde willen zien als een ten aanzien van de strikt noodzakelijke onderwerpen door een 
Gouverneur-Generaal met een centralen raad geleide federatie van zelfstandige gouvernementen 
hoeveel en welke voor het oogenblik beter daar gelaten − elk dezer gouvernementen rechtstreeks 
correspondeerende met het Ministerie van Koloniën, voorzien van een eigen vertegenwoordigend 
college, eigen departementen en last not least een volkomen eigen zelfstandige begrooting.’21 

Meijroos verdedigde dit federale systeem vanuit het belang ervan voor de ‘buitengewesten’, zoals 
de gebieden buiten Java werden genoemd, omdat deze in zijn ogen verwaarloosd werden. Tegelijk 
voerde hij een nationaal-economisch motief aan: juist deze gebieden bevonden zich in een regio die 
door economische ontplooiing van andere (buitenlandse) belanghebbenden in beeld kwam.22 De 
verwaarlozing bleek volgens hem uit de weinige aandacht die de Volksraad aan de buitengewesten 

                                                            
18 Bataviaasch Nieuwsblad, 21 mei 1918. 
19 De Sumatra Post, 17 april 1918. 
20 Bataviaasch Nieuwsblad, 20 juli 1918. 
21 Locale Belangen, nr. 5, 1 september 1918 (het artikel is gedateerd 9 augustus 1918) en Locale Belangen, nr. 8, 16 oktober 
1918 (het artikel is gedateerd 2 oktober 1918). Locale Belangen, nr. 5, 1 september 1918, 191. 
22 Locale Belangen, nr. 8, 16 oktober 1918, 275-279. Hij typeert de buitengewesten als een ‘Assepoester’. 
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besteedde.23  
Terwijl Mühlenfelds denkbeelden vooral voortkomen uit het denken over nationale identiteit, is het 
idee van Meijroos een onderdeel van de democratisering van het bestuur in Nederlands-Indië, 
gecombineerd met economische motieven. Wat opvalt is dat in beide gevallen de ideeën betrekking 
hebben op de inheemse Indonesische bevolking en de suggestie wekken mede in haar belang te zijn 
voortgebracht. Zowel bij het Comité voor het Javaans Nationalisme als bij Locale Belangen lijken de 
initiatiefnemers van deze plannen echter vooral (Indo-) Europese bestuursambtenaren te zijn.  

 

Kaart 2: Het federatieve plan van Meijroos, 1918 

Colijns brochure van 1918 
In september 1918, dus kort na de hierboven genoemde discussies in Indië, publiceerde Colijn, lid 
van de Eerste Kamer voor de Anti-Revolutionaire partij (ARP), in het tijdschrift Schild en Pijl een 
artikel getiteld ‘Staatkundige Hervormingen in Nederlands-Indië’. In hetzelfde jaar werd het als 
aparte brochure uitgegeven.24 Colijn had na een snelle carrière in het KNIL en het Nederlands-
Indische gouvernement de positie verworven van een Nederlands politiek leider met uitgebreide 
koloniale ervaring. Bovendien had hij zakelijke belangen in de kolonie: sinds 1914 was hij directeur 
van de Bataafse Petroleum Maatschappij.25 Het artikel was een reactie op een ontwerp van minister 
van Koloniën Thomas Pleyte, kort daarvoor. Een belangrijk kritiekpunt van Colijn op het koloniale 
beleid was dat de bestuurshervorming van bovenaf werd doorgevoerd, dus eerst een Volksraad, 
daarna regionale en plaatselijke raden. Een bestuurshervorming vanuit plaatselijke raden vond hij de 

                                                            
23 Ibidem, 276-278. Als concreet voorbeeld van deze verwaarlozing noemt hij de ontwikkeling van de katoencultuur in de 
residentie Timor en onderhorigheden. Er waren 40 landbouwopleiders, van wie 29 voor Java, 8 voor Sumatra en de 
resterende 3 voor de Minahasa, Zuid-Sulawesi en Zuid-Bali. Er was dus voor de residentie Timor en Onderhoorigheden 
geen mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Ibidem, 280-281. 
24 H. Colijn, ‘Staatkundige hervormingen in Nederlands-Indië’, uitgave van Schild en Pijl, jaargang 1, nummer 6, Kampen, 
1918.  
25 Colijns reputatie als ‘oliebaron’ zorgde voor kritiek onder andere uit sociaaldemocratische hoek. De Sumatra Post, 27 
april 1920. Het Volk, 18 augustus 1922. 
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enige passende bestuurshervorming voor de Indische archipel, in lijn met zijn opvatting van een 
historisch democratische ontwikkeling.26 Die ontwikkeling zou daarbij op een federale manier 
moeten plaatsvinden, in tegenstelling tot het unitarische voorstel van Pleyte.27 Erg belangrijk in 
Colijns betoog is zijn overtuiging dat er op het moment niet een ‘volk van Insulinde’ bestond. Ook 
stelt hij dat de Volksraad in het voorstel van Pleyte zou worden gemaakt tot een ‘uitlaatklep van 
ongecontroleerde oppositie’: doordat de Nederlands-Indische regering niet het machtsmiddel had 
om de oppositie in de Volksraad de gelegenheid te geven het ‘zelf beter te doen’.28 Hierin schoot de 
decentralisatie dan ook aan zijn eigenlijke doel − het opleiden tot werkelijke autonomie − voorbij.29 
Bovendien zou door de combinatie van het voeren van onverantwoordelijke kritiek en de 
kunstmatige creatie van een nationale vergadering steeds meer een rassentegenstelling in de 
Volksraad ontstaan, waarbij de inheemse leden zich samen tegen de overheersers zouden keren.30 
Deze bezwaren zouden volgens Colijn door een federatief stelsel worden ondervangen. Idealiter zou 
vanuit de desa (dorp), via het regentschap, de federatie moeten worden opgebouwd. Een 
staatkundige indeling in verschillende eilandgouvernementen zou daarvan het resultaat zijn. Omdat 
Java daar naar zijn mening het meest aan toe was, zou men bij een gouvernement voor dat eiland 
moeten beginnen. Hoewel de Volksraad al was ingesteld en de eerste vergaderingen al hadden 
plaatsgevonden, meende hij dat er nog alle gelegenheid was om over te gaan tot een geleidelijke 
omvorming van het systeem. Zo snel mogelijk moest de democratie ontwikkeld worden vanuit de 
lagere organen.31 In een wordende democratie dreigde immers het gevaar van overheersing van het 
ene volk over het andere. Die mogelijkheid ontstond volgens hem als een centrale direct verkozen 
volksvergadering boven regionale volksvergaderingen stond. Gedurende de overgang zouden eerst 
de lokale en later de regionale volksvertegenwoordigingen ingesteld moeten worden. In deze 
organen zou dan sprake zijn van een grotere etnologische homogeniteit dan er zou zijn in één 
landelijke volksvertegenwoordiging, waardoor hij het gevaar kleiner achtte dat het ene volk het 
andere zou overheersen.32  

 
Afbeelding 1.2. Hendrikus Colijn, 1913. 

                                                            
26 Colijn, ‘Staatkundige hervormingen’, 6. 
27 Colijn, ‘Staatkundige hervormingen’, 31. 
28 Colijn, ‘Staatkundige hervormingen’, 28. 
29 Colijn, ‘Staatkundige hervormingen’, 19. 
30 Colijn, ‘Staatkundige hervormingen’, 36. 
31 Colijn, ‘Staatkundige hervormingen’, 32. 
32 Colijn, ‘Staatkundige hervormingen’, 34. 
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De nadruk van de conservatieve politicus Colijn op het belang van democratie ‘op federale 
grondslag’ naar aanleiding van de instelling van de Volksraad werd gewantrouwd. Progressieve en 
ethische beweegredenen hadden immers juist geleid tot de instelling van de Volksraad. Daarbij was 
Colijns ontkenning van een Indische natie onverenigbaar met de idealen binnen de ontwakende 
nationale beweging in Nederlands-Indië. Dat Colijns naam in Nederlands-Indië bovendien verbonden 
was aan de rol van het KNIL in de pacificatieoorlogen zal dit wantrouwen bij de Indonesische 
nationalisten alleen maar hebben vergroot.33 Vanaf januari 1919 was Colijns brochure in 
Nederlands-Indië te koop en in De Sumatra Post werd een deel van de brochure in grote lijnen, 
zonder kritiek, weergegeven. Ook het federalisme kwam in deze weergave aan de orde.34  
In dezelfde periode werkte Meijroos zijn federale ideeën concreter uit. Verdeeld over twee artikelen 
verscheen zijn plan in Locale Belangen. Net als Colijn stelde hij een indeling van Indonesië voor in 
grotere eilandgouvernementen, waarbij hij Bali en Lombok overigens indeelde bij het gouvernement 
Java. Veel concreter was zijn plan ten aanzien van de afbakening van bevoegdheden.35  
In hoeverre Colijn en Meijroos elkaar hebben beïnvloed bij de lancering van hun ideeën is moeilijk te 
zeggen. Na zijn vestiging in Nederland behield Colijn ook politieke contacten met Indië. Alexander 
Idenburg, van 1909 tot 1916 gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, was een persoonlijke 
vriend van hem; ze onderhielden een intensieve correspondentie. Toen de brochure verscheen, was 
Idenburg minister van Koloniën. De nieuwe gouverneur-generaal Johan van Limburg Stirum had 
vanwege zijn functie regelmatig contact met Idenburg. Colijns federale plannen konden op deze 
manier in Nederlands-Indië snel doordringen tot het centrum van de besluitvorming. 

Idenburg 
Minister Idenburg had aan de landvoogd in een brief van 8 oktober 1918 al geschreven dat hij het 
bestuur over Nederlands-Indië zou willen hervormen aan de hand van twee principes: in de eerste 
plaats moest er een scheiding komen tussen twee gezagssferen: het autochtone gezag en het 
Nederlandse gezag. In de tweede plaats moest de decentralisatie uiteindelijk leiden tot een 
federatief bestuur. In de brief vermeldt de minister dat hij door drie verschillende bronnen was 
beïnvloed. Eén daarvan is de ‘voortreffelijke brochure’ van Colijn. Idenburg verbond deze specifiek 
aan zijn uitgangspunt van de federatieve gedachte.36 Meijroos wordt door Idenburg niet genoemd 
en het is waarschijnlijk dat diens denkbeelden rond het verschijnen van Colijns brochure in 
Nederland nog niet bekend waren. Zoals we zagen, was in Nederlands-Indië het federalisme al sinds 
enkele maanden een onderwerp in het publieke debat. Het feit dat een invloedrijke Nederlandse 
politicus in dit debat kennelijk aan dezelfde kant stond, zou Meijroos in ieder geval kunnen hebben 
aangemoedigd. De kans op aanname van de plannen werd hierdoor immers vergroot. Dit kan een 
verklaring zijn voor de uitvoerige uiteenzettingen in Locale Belangen begin 1919. Idenburg noemt 
naast Colijns brochure twee andere inspiratiebronnen: de ‘voortreffelijke geschriften van Ritsema 
van Eck’ en een recent Brits koloniaal rapport, getiteld Report on Indian Constitutional Reforms.37 Hij 
specificeerde niet nader welke ‘voortreffelijke geschriften’ van Ritsema van Eck hij precies bedoelde.  

                                                            
33 Colijns reputatie in het KNIL was verbonden aan militaire campagnes op Lombok en in Aceh. Langeveld, 55-142.  
34 De Sumatra Post, 15, 16 en 17 januari 1919. De brochure was voor één gulden te koop bij boekhandel Vorkink in 
Bandung. De Preanger Bode, 7 en 12 januari 1919. 
35 Locale Belangen nr. 14, 16 januari 1919, 459-477. Locale Belangen nr. 15, 1 februari 1919, 497-517. 
36 Brief van Idenburg aan Van Limburg Stirum, 8 oktober 1918, opgenomen in S.L. van der Wal, De Volksraad en de 
staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië, Groningen, 1964, 248-253. 
37 East India (constitutional Reforms): Report on Indian Constitutional Reforms, London, 1918. 
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Ritsema van Eck  
Simon Ritsema van Eck was ambtenaar bij het boswezen op Java. Vanaf 1916 had hij Idenburg 
persoonlijk op de hoogte gehouden van zijn politieke denkbeelden. De houtvester in 
gouvernementsdienst had twee brochures uitgebracht: in 1912 De reorganisatie van het bestuur in 
Nederlandsch Oost-Indië, en in het daaropvolgende jaar Nederland's Staatkunde in zijne Aziatische 
koloniën.38 De schrijver betitelt zijn eigen plannen expliciet als federalistisch, maar schreef in de 
eerste brochure over ‘de vorming van grotere gouvernementen’.39 Het lijkt daarom een ander thema 
uit de brochures van Ritsema van Eck te zijn geweest dat Idenburg inspireerde, een aspect dat Colijn 
ook had benadrukt als een centraal uitgangspunt: de scheiding tussen Europese en inheemse 
gezagssferen. Een tweede belangrijke overeenkomst is dat Ritsema van Eck net als Colijn het bestaan 
van een Indische natie ontkende: ‘In werkelijkheid kennen de inheemsche volkeren nog het begrip 
der nationaliteit niet; in de fictie van Indië als eenheid zijn de Indiërs niet in staat dit ook werkelijk 
als geheel te zien; hun vermogen is daarvoor niet toereikend.’40 Idenburg vermeldt in zijn brief dat 
Colijn Ritsema van Eck ‘warm verdedigd’ had.41 Dit zou inhouden dat Colijn voor zijn ideeën dus zelf 
Indische inspiratie opgedaan had. Er was inderdaad sprake van een briefwisseling tussen Colijn en 
Ritsema van Eck.42 Toch lijkt dit niet van toepassing op Colijns federale ideeën, want tot aan 1920 
kunnen de publicaties van de Indische houtvester nog niet federalistisch genoemd worden. Wel 
vormt Idenburgs aanbeveling een mogelijke verklaring voor het feit dat gouverneur-generaal Van 
Limburg Stirum besloot om Ritsema van Eck in december 1918 te benoemen als lid van de 
Commissie tot Herziening van de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, kortweg de 
Herzieningscommissie.43 

     Afbeelding 1.3. Simon Ritsema van Eck, 1908. 

  

                                                            
38 Ritsema van Eck liet beide publicaties in 1919 ongewijzigd uitgeven in: S. Ritsema van Eck, Koloniaal Staatkundige Studies 
1912-1918, Buitenzorg, 1919. Bij verwijzing naar de artikelen zal ik gebruikmaken van de artikelen zoals ze zijn afgedrukt in 
deze bundeling. 
39 Ritsema van Eck, Koloniaal Staatkundige Studies, 15. 
40 Ibidem, 47. 
41 Van der Wal, De Volksraad, 249. 
42 Doordruk van brief van S. Ritsema van Eck aan H. Colijn 30 mei 1919, Collectie Idenburg, doos 8, 43. In deze brief noemt 
de schrijver in ieder geval een brief van Colijn aan hemzelf van 24 maart 1919. 
43 Op 17 januari 1919 (dus als Ritsema van Eck al in de Herzieningscommissie is benoemd) stelt Idenburg nog eens expliciet 
aan de gouverneur-generaal: ‘Ik hoop zeer dat onder degenen met wie u over de bestuurshervorming confereert, ook zal 
zijn de houtvester S. Ritsema van Eck.’ Brief van Idenburg aan Van Limburg Stirum, 17 januari 1919. Van der Wal, De 
Volksraad, 282.  
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Waarschijnlijk besloot de gouverneur-generaal vooral tot deze benoeming omdat Idenburg hem 
hiertoe had aangezet. Zelf was hij minder te spreken over de denkbeelden van Ritsema van Eck, 
omdat deze de verhouding ‘overheerser-overheerste’ leek te willen bestendigen. Dit schreef de 
landvoogd dan ook aan de minister: ‘De hr. V.E. is selfcentred in hooge mate, wat er om hem heen 
geschiedt, wat anderen denken en gevoelen is hem onverschillig (…) de inheemsche bevolking heeft 
tevreden te zijn met ’t geen hij voor haar het beste acht.’44 

 

Staatsrechtelijke hervormingen in Brits-Indië  
De derde inspiratiebron die de minister van Koloniën in oktober 1918 noemde, het Britse Report, 
kan op zijn minst opmerkelijk worden genoemd. In algemene zin lag het natuurlijk voor de hand om 
lering te trekken uit dit uitgebreide onderzoek, dat ook over modernisering ging van het staatsbestel 
van een uitgestrekte Aziatische kolonie. Het is echter moeilijker te begrijpen in verband met de 
specifiek hieraan verbonden aanbeveling van Idenburg om te zoeken naar mogelijkheden om van 
Indië een federatie te maken. Terwijl dit Britse rapport zeker aanstuurt op decentralisatie en het 
toekennen van meer bevoegdheden aan provincies, gaat er juist een waarschuwing vanuit om de 
staatsvorming niet in de mal van federalisme te gieten: ‘… we are bound to point out that whatever 
may be the case with the Native States of the future into the relation of provincial and central 
governments the truly federal element does not, and cannot, enter. There is no element of pact. The 
government of the country is at present one; and from this point of view the local Governments are 
literally the “agents” of the Government of India.’45 

Reacties op de federale plannen  
In april 1919 begon in Nederland in de Tweede Kamer het debat over de begroting van Nederlands-
Indië. Een belangrijke aanval op de koers van minister Idenburg kwam van het sociaaldemocratische 
kamerlid Johan Albarda. Hij betoogde dat een zo snel mogelijke verwezenlijking van politieke 
emancipatie het belangrijkste doel bij de hervorming van de staatsinrichting van Nederlands-Indië 
zou moeten zijn. In dat kader wilde hij waarschuwen tegen Colijns federale plan zoals uiteengezet in 
zijn brochure, waarin hij het federalisme verdedigt omdat dit systeem ‘het Nederlandsche gezag 
beschermde en bestendigde’.46 Het Bataviaasch Nieuwsblad reageerde eveneens negatief op 
Idenburg. Ze noemden hem reactionair omdat hij de vooruitgang wilde terugdraaien. Idenburgs 
woorden zouden ‘de belichaming van de Colijnpolitiek’ zijn en de schrijver neemt het de ARP-
voorman vooral kwalijk dat hij de eenheid binnen de nationale beweging in Nederlands-Indië niet 
onderkent. Hieruit volgde dat Idenburg wilde ‘verdelen om te kunnen overheersen’. Doordat in dit 
artikel de plannen worden aangeduid als het ‘systeem Colijn-Ritsema van Eck’, werd een eenheid 
tussen Colijns denkbeelden en die van Ritsema van Eck gesuggereerd.47  

Naast deze kritiek was er ook instemming. In de Tweede Kamer stelden liberale oppositieleden Dirk 
Fock en Hendrik Marchant zich achter Idenburgs plannen op, waarbij de laatste ook expliciet de 
keuze voor het federalisme noemde. Idenburg zelf verdedigde zich tegen de kritiek van verdeel-en-
                                                            
44 Van Limburg Stirum aan Idenburg, 2 april 1919. Van der Wal, De Volksraad, 318. De opmerking over ‘overheerser-
overheerste’ is afkomstig uit een brief van een maand eerder. Bob de Graaff en Elsbeth Locher-Scholten. J.P. Graaf van 
Limburg Stirum 1873-1948: tegendraads landvoogd en diplomaat, Zwolle, 2007, 492. 
45 Report on Indian Constitutional Reforms, 101. Vetgedrukt van mij. 
46 Handelingen Tweede Kamer 1918-1919, 4 april 1919, 2046-2047.  
47 Bataviaasch Nieuwsblad, 7 april 1919. 
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heers. Het federale systeem moest juist ruimte geven aan de ontwikkeling naar autonomie, omdat 
die ontwikkeling overal in een verschillend tempo verliep.48 Overigens had het weinig gescheeld of 
Ritsema van Eck had zelf kunnen participeren in het Tweede Kamerdebat. In 1918 had Willem Treub 
de Indische houtvester uitgenodigd om mee te doen met de verkiezingen van dat jaar voor een 
nieuwe liberale partij, de Economische Bond. De correspondentie liep echter vertraging op en op het 
laatste moment kwam Ritsema van Eck niet op de kandidatenlijst terecht. Wel kreeg hij snel hierna 
alsnog gelegenheid zijn denkbeelden uitvoerig uiteen te zetten in de eerdergenoemde 
Herzieningscommissie.49  

In juni 1919 kwamen Colijns federale denkbeelden ook in de Volksraad van Nederlands-Indië ter 
sprake. Net als in Nederland werd kritiek hier niet geschuwd. Dirk van Hinloopen Labberton, 
medeorganisator van het eerder besproken Javaanse Cultuurcongres, introduceerde op 25 juni 1919 
het thema federalisme bij de algemene beschouwingen van dat jaar. Eerst uitte hij zijn teleurstelling 
over de conservatieve houding van de Nederlandse en de Nederlands-Indische regering, die wel een 
Volksraad hadden ingesteld maar niet van plan bleken haar werkelijk medezeggenschap te geven. Hij 
noemde de instelling van de Herzieningscommissie de belangrijkste vrucht van de Volksraad tot nu 
toe. Daarna richtte hij zijn pijlen op de samenwerking Idenburg-Colijn: ‘Het is onbegrijpelijk hoe de 
Regeering zelf zich op een dergelijke wijze met kleinachting over dit College, dat zij zelf geschapen 
heeft, kan uitlaten. Sterker dan de Minister zelf het heeft gezegd is het uitgedrukt door eenige 
andere staatslieden in Nederland met wier inzichten de Minister zich helaas homogeen heeft 
verklaard en ik heb in het bijzonder het oog op de zeer pertinente uitlatingen van den heer Colijn.’50  
Van Hinloopen Labberton legde vervolgens uit wat hij slecht vond aan Colijns publicatie. Colijn zou 
zich stellen op het standpunt van de overheerser en zag Nederlands-Indië als een voorbeeld van een 
heterogene staat. Terwijl, volgens het lid van de Volksraad, de geschiedenis leerde dat er sprake was 
van een eeuwenoude eenheid in ras, taal en levensbeschouwing. Van Hinloopen Labberton noemde 
dit ‘Indonesia’. Wat Colijn voorstelde was een stap terug in de geschiedenis, in ‘het moeras van 
provincialisme en heterogeniteit’.51 Zelf onderkende hij daarentegen wel het bestaan van een 

                                                            
48 Memorie van Antwoord, ingezonden bij brief van 27 maart 1919, Kamerstuk Tweede Kamer 1918-1919 
kamerstuknummer 4 ondernummer 15. Handelingen Tweede Kamer 3 april 1919, 2012-2019. Handelingen Tweede Kamer, 
4 april 1919, 2046-2047. Handelingen Tweede Kamer 2065, 2085. 
49 In april 1918 was Ritsema van Eck de vierde op de kandidatenlijst. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 april 1918. Bij de 
verkiezingen van 1918 haalde de Economische Bond overigens drie zetels. In een persoonlijke brief aan minister Idenburg 
schrijft Ritsema van Eck dat oud-gouverneur-generaal Van Heutsz hem heeft toegezegd zich persoonlijk in te spannen om 
hem minister van Koloniën te laten worden. Nu dit ook niet was gelukt, vroeg hij Idenburg om hem ten minste als 
ambtenaar aan het ministerie aan te nemen, zodat hij zijn denkbeelden nader kon uitwerken. Ritsema van Eck aan 
Idenburg, 15 november 1918, Collectie Idenburg, doos 8, inv. nr. 43. Kort na het schrijven van deze brief zou Ritsema van 
Eck de uitnodiging krijgen voor een plaats in de Herzieningscommissie. De voorspraak door Van Heutsz voor een 
ministerschap leek niet onwaarschijnlijk. In februari 1919 schreef deze oud-gouverneur-generaal aan Idenburg een brief 
waarin hij een en al lof is over de inzichten en de vakkundigheid van Ritsema van Eck. Volgens Van Heutsz is hij de enige in 
Indië die ‘inzicht heeft in de wijze waarop het Indische schip van Staat moet worden geleid’. Van Heutsz verweet Van 
Limburg Stirum dat deze Ritsema van Eck niet net zo gesteund had als hijzelf indertijd Colijn had gesteund. Als hij nog 
verder werd tegengewerkt in Nederlands-Indië, was het volgens Van Heutsz beter als Ritsema van Eck een hoge post op 
het ministerie van Koloniën in Den Haag zou krijgen. Van Heutsz aan Idenburg, 25 februari 1919. Collectie Idenburg, doos 4, 
inv. nr. 17. 
50 Handelingen Volksraad Eerste gewone zitting 1919, 25 juni 1919, 44.  
51 Handelingen Volksraad Eerste gewone zitting 1919, 25 juni 1919, 45. De aangehaalde frase is ook te vinden bij Elson. 
Elson, Idea of Indonesia, 32. Elson geeft zijn eigen visie op Colijns standpunt (‘Dutch efforts by Colijn and his ilk to highlight 
ethnic diversion’), maar verwijst in de voetnoot naar dit citaat van Van Hinloopen Labberton, een tegenstander van Colijn. 
Elsons weergave draagt hierdoor niet bij aan een begrip van Colijns bedoelingen. 
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Indonesische eensgezindheid. Dit besef vormde zijns inziens de enige legitimatie van Nederlandse 
leiding.52 

Een dag later sloot het sociaaldemocratische Volksraadlid Charles Cramer zich aan bij deze kritiek op 
Colijn. Ook hij wees op de invloed van Colijn op Idenburg, wat volgens hem ook inhield dat de 
minister voor een federatieve staatsvorming was. Cramer, die net als Ritsema van Eck lid was van de 
Herzieningscommissie, noemt in dit debat in de Volksraad diens denkbeelden en stelt dat deze net 
als die van Colijn tot doel zouden hebben de Volksraad ‘via een achterdeurtje te vermoorden’.53  
Naast deze kritiek was er ook bijval voor de federale plannen in de Volksraad. Pieter Bergmeijer, lid 
van de Christelijk Ethische Partij, ging in tegen Van Hinloopen Labbertons stellingname dat Colijn in 
zijn brochure een ‘heersersstandpunt’ zou willen verdedigen.54 Bij de bestudering van de reacties op 
de federale ideeën in de Volksraad namen de niet-Europese leden van de Volksraad niet deel aan de 
discussie. Het geeft de indruk dat de zaak niet de hoogste prioriteit bij hen genoot. Daarnaast is het 
mogelijk dat zij een uitvoerig debat hierover overbodig vonden. Inmiddels waren de besprekingen in 
de Herzieningscommissie namelijk afgerond en deze hadden, zoals hieronder duidelijk zal worden, 
tot een duidelijke uitkomst geleid. 

Het verslag van de Herzieningscommissie 
In april en mei 1919 besprak de Herzieningscommissie in negentien vergaderingen de herziening van 
de Nederlands-Indische staatsinrichting. De commissie onder voorzitterschap van Johannes 
Carpentier Alting, lid van de Raad van Nederlands-Indië, was in december van het jaar ervoor door 
de gouverneur-generaal ingesteld en had een redelijk brede samenstelling.55 Acht van de 26 leden 
waren niet-Europees. Tot de commissie behoorden de journalist en Sarekat Islamleider Agus Salim, 
de Volksraadleden Cramer en Radjiman Wediodipoero56 en de meer behoudende 
gouvernementssecretaris Charles Welter. Ook al zou de technische commissie nog een jaar nodig 
hebben om het verslag uit te werken, in mei 1919 was al bekend dat niemand in de commissie de 
denkbeelden van Ritsema van Eck deelde. De schrijver van een artikel in het Bataviaasch Nieuwsblad 
noemde Colijn een van de bekendste propagandisten van dit ‘gevallen systeem’.57 Door te schrijven 
over ‘het systeem’ werd een vastomlijnde voorstelling van de hier bedoelde denkbeelden 
gesuggereerd. In dezelfde krant waren in een artikelenreeks in februari enkele opvattingen 
besproken die de redactie ‘gevaarlijk’ achtte voor de staatkundige ontwikkeling van de kolonie. Men 
begon met Colijn, vervolgde met Ritsema van Eck en besloot de rij met ‘een starre vorm van liberaal 
denken’. Het bericht in mei zou men dus kunnen zien als een geruststelling aan de lezer: het gevaar 
was geweken.58 

                                                            
52 Handelingen Volksraad Eerste gewone zitting 1919, 25 juni 1919, 45. 
53 Handelingen Volksraad Eerste gewone zitting 1919, 26 juni 1919, 87. De metafoor ontleent Cramer aan de woorden van 
Vierhout op het laatste Decentralisatiecongres.  
54 Handelingen Volksraad Eerste gewone zitting 1919, 26 juni 1919, 121. 
55 Sarekat Islamleider en Volksraadlid Tjokroaminoto erkende ook de representativiteit van de commissie door te stellen: 
‘In die commissie namen vertegenwoordigers van bijna alle politieke richtingen zitting, waardoor uiting der wenschen van 
die verscheiden groepen gewaarborgd werd.’ Handelingen Volksraad, 18 november 1920, 122. Verslag van de commissie 
tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, ingesteld bij gouvernementsbesluit van den 17en december 
1918 No.1, Weltevreden, 1920. 
56 Radjiman werd op 20 januari 1920 eervol ontslagen als commissielid en vervangen door R.M.A. Woerjaningrat, voorzitter 
van het hoofdbestuur van Boedi Oetomo. Verslag van de commissie tot herziening, XII.  
57 Bataviaasch Nieuwsblad, 8 mei 1919. 
58 Bataviaasch Nieuwsblad, 10, 11 en 12 februari 1919. In het derde artikel van 12 februari werd het Britse Report on 
Indian Constitutional Reforms genoemd om daar lering uit te trekken. Juist de drie bronnen die Idenburg in oktober 1918 
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In haar verslag, dat werd gepubliceerd in juni 1920, veroordeelde de Herzieningscommissie een 
federatief stelsel voor Nederlands-Indië. Men kwam tot deze conclusie door eerst de denkbeelden 
van het commissielid Ritsema van Eck te bespreken en vervolgens de denkbeelden van Colijn en 
Meijroos. De commissie bestempelde het ‘federale’ stelsel van Ritsema van Eck als in wezen niet-
federaal, omdat hierin de centrale overheden en de overheden van de gebiedsdelen ‘geen 
gemeenschappelijk karakter deelden’. Het stelsel van Colijn werd verworpen omdat het niet 
meeging met de ontwikkeling waarin het zwaartepunt van de regering van Nederland naar Indië 
werd verplaatst. Bovendien zou het niet democratisch genoeg zijn. Ook het stelsel van Meijroos 
voldeed niet, omdat het voorbijging aan de eenheid van het land en omdat ‘de behoefte aan Indië’s 
zelfstandigheid als geheel is doorgedrongen in het bewustzijn van het denkend deel der bevolking’.59 
Dat de denkbeelden van Ritsema van Eck samen met de federale ideeën van Meijroos en Colijn 
besproken werden, maar vervolgens het stempel ‘niet-federaal’ kregen, lijkt inconsequent. De 
verklaring is echter dat minister Idenburg zelf in oktober 1918 Colijn en Ritsema van Eck als 
inspirators van zijn federale plannen had genoemd. In de Tweede Kamer, de Volksraad en de pers 
ging dit langzamerhand het ‘systeem Colijn-Ritsema van Eck’ heten. Deze typering maakte echter 
niet duidelijk over welk aspect van de denkbeelden van de twee men het had. Federalisme speelde 
in de denkbeelden van Ritsema van Eck, voor zover gepubliceerd tot 1920, nauwelijks een rol. Wat 
betreft de bespreking van het federalisme was in het verslag van de Herzieningscommissie te lezen: 
‘Bij de besprekingen omtrent dit onderwerp is bijzondere aandacht gewijd aan het wel met den 
naam “federatie” bestempelde maar dien naam toch slechts oneigenlijk dragende, stelsel met talent 
verdedigd door den heer S. Ritsema van Eck, medelid der Commissie.’60 Niet erg consequent noemt 
de commissie op een andere plaats in het verslag de voorstellen van Ritsema van Eck toch 
federalistisch: ‘Indië zal dus in zekeren zin een federatie van regentschappen zijn met als federatief 
bindmiddel, een Nederlandsche ambtenarengroep.’61 Deze typering door de Herzieningscommissie 
is merkwaardig, gezien de manier waarop Ritsema van Eck in zijn eigen minderheidsnota het begrip 
federatie gebruikte.  In zijn ogen ging de commissie ten onrechte uit van de opvatting dat eenheid 
altijd samenging met vrijheid en federatie met overheersing, terwijl federaties juist voortkwamen uit 
vrijheidsdrang.62 Ook noemde hij het recht op zelfbeschikking en het ‘recht op federatie van 
autonomiën’ de twee wereldbeheersende staatkundige opvattingen.63 In deze beide gevallen breekt 
Ritsema van Eck weliswaar een lans voor federalisme, maar hij beweert hier niet dat het toepasbaar 
was op de situatie in Indië. Alleen de derde en laatste keer dat hij het begrip bezigt, noemde hij het 
als een eigenschap van het systeem dat hij voor Nederlands-Indië voorstelde. Opvallend hierbij is dat 
hij het niet zozeer als ideaalbeeld of als iets onvermijdelijks omschrijft, maar eerder als een 
mogelijke uitkomst: ‘De ontwikkeling van de staatkundige persoonlijkheid der Indische volken werd 
hierboven geschetst: de opklimming van desa tot regentschap; van regentschap tot residentie; van 

                                                                                                                                                                                         
noemde als de inspiratie van zijn staatkundige plannen met Indië, worden in de artikelenreeks besproken. Overigens werd 
het federalisme als onderdeel van het ‘gevallen systeem’ niet apart genoemd. 
59 Verslag van de commissie tot herziening, 23-25. Met ‘gemeenschappelijk karakter’, dat volgens de commissie in het 
voorstel van Ritsema van Eck ontbrak tussen de centrale overheden en de overheden van de gebiedsdelen, doelt zij 
mogelijk op het gevaar dat de staatkundige eenheid van Nederlands-Indië verloren zou gaan. Het systeem zou met andere 
woorden niet tot een bondsstaat, maar tot een statenbond leiden. 
60 Ibidem, 23. 
61 Ibidem, 45. 
62 Ibidem, 441. Het verslag telde, exclusief bijlagen, ongeveer 500 bladzijden. In tien zogenaamde minderheidsnota’s 
verdedigden afzonderlijke leden op groepen van leden hun standpunten. Deze minderheidsnota’s namen in totaal 200 
bladzijden in beslag, waarvan de nota van Ritsema van Eck maar liefst 130 bladzijden telde. 
63 Ibidem, 480. 
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residentie tot het stamverband van Javanen, Soendaneezen, Maleiers, Menadoneezen enz. Daarna 
wellicht, maar niet zeker, federatie van deze politieke formaties.’64 
 
Bovengeschetste ontwikkeling droeg ertoe bij dat aan het begrip federalisme de namen van Colijn 
en Ritsema van Eck gingen kleven. Terwijl de Herzieningscommissie stelde dat het systeem van 
Ritsema van Eck ‘vaak bestempeld wordt als federatief’, lijkt ook het omgekeerde het geval: in de 
Nederlands-Indische context kreeg federalisme tussen 1918 en 1920 het stempel ‘Ritsema van Ecks’ 
en ‘Colijns’. Voor Colijn geldt dat hij door zijn brochure zeer stellig een keuze had gemaakt voor het 
federalisme, zodat de typering bij hem terecht lijkt. Deze ‘omgekeerde bestempeling’ had echter 
grote gevolgen voor de latere ontwikkelingen. Federalisme kreeg vooral voor tegenstanders de geur 
die hoorde bij de beide schrijvers en alles wat deze personen verder hadden gedaan, geschreven en 
gezegd. Op deze manier roken federale plannen voor Nederlands-Indië naar conservatisme, reactie, 
imperialisme, kapitalisme, overheersing en onderdrukking, paternalisme en superioriteitsgevoel, 
onderschatting van Indonesisch nationalisme, veroordeling van de Volksraad en een gerichtheid 
tegen de islam. De geur ‘Nederlands’ noem ik hier bewust niet. Weliswaar lijken de verdedigers van 
een federaal bestel voor Indië tot dusver hoofdzakelijk Nederlanders te zijn, hetzelfde geldt ook voor 
de felste tegenstanders.  

 
De Graaffs keuze: geen federaal systeem 
In november 1920 vond in de Volksraad het debat plaats over de bestuurshervorming. Het 
uitgangspunt vormde een wetsontwerp van de nieuwe minister van Koloniën, Simon de Graaff. Deze 
was zelf zeer nauw betrokken geweest bij de voorbereiding op de bestuurshervorming in Indië in de 
periode dat zijn ambtsvoorganger Idenburg gouverneur-generaal was. De Graaff had echter andere 
denkbeelden over dit onderwerp. Hij koos een middenweg tussen het beleid en de visie van 
Idenburg enerzijds en de denkbeelden die strookten met de conclusies van de Herzieningscommissie 
anderzijds. Het wetsontwerp, dat sinds 23 september 1920 bekend was in Nederlands-Indië, kwam 
neer op een zeer beperkte wijziging in het bestaande regeringsreglement. Hierin werd niet gekozen 
voor een federalistische koers.65  

Verscheidene Volksraadleden toonden zich zeer negatief over het voorstel van De Graaff. De kritiek 
richtte zich er in eerste instantie niet zozeer op dat De Graaff niet koos voor het federale plan, maar 
vooral op het feit dat hij geen rekening leek te willen houden met de uitvoerige aanbevelingen van 
de Herzieningscommissie die enkele maanden eerder waren gepubliceerd.66 Omdat in het 
wetsontwerp geen verwijzingen stonden naar federalisme, speelde dit onderwerp tijdens de 
behandeling in de Volksraad nauwelijks een rol. De antirevolutionair Bergmeijer nam echter de 
gelegenheid te baat om terug te komen op eerdere opmerkingen van de sociaaldemocraat Cramer 

                                                            
64 Ibidem, 547. 
65 Bataviaasch Nieuwsblad, 13 september 1920. Het enige artikel van het wetsontwerp hield de invoeging van drie 
artikelen in het bestaande reglement in. De ingevoegde artikelen voorzagen in de mogelijkheid van de vorming van 
provinciale raden onder leiding van gouverneurs. 
66 Het Volksraadlid Hassan Djajadiningrat, zelf ook lid van de Herzieningscommissie, stelde aan het begin van zijn betoog 
dat hij kort kon zijn: ‘Alles wat mij in dat verband op het hart ligt meen ik echter terug te hebben gevonden in het 
meerderheidsrapport van de Herzieningscommissie.’ Handelingen Volksraad, 11 november 1920, 65. Ook de 
Volksraadleden Abdoel Moeis en Oemar Tjokroaminoto uitten kritiek. Moeis had zelfs met enkele andere leden gepleit het 
wetsvoorstel uit protest niet te behandelen. Hij nam de gelegenheid toch te baat om er enige opmerkingen aan te wijden 
en stelde dat de hoofdlijnen in de voorgestelde hervormingen verouderd waren. Idem, 87. Tjokroaminoto noemde het 
ontwerp een ‘grove uitdaging van de conservatieve bureaucratie aan het jonge, oplevende volk van Indië’. Idem, 122. 
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over federale staatsvorming. Deze had de plannen veroordeeld omdat ze van Colijn zouden zijn. 
Bergmeijer betoogde nu dat het idee eigenlijk al veel ouder was en oorspronkelijk zelfs afkomstig 
van Cramers partijgenoot Henri van Kol.67 Bovendien vroeg hij zich af waarom Boedi Oetomo zich 
principieel voorstander van federalisme had verklaard als het zo verwerpelijk was. Vervolgens ging 
Bergmeijer uitvoerig in op de eerder besproken brochure over Javaans en Indisch nationalisme en 
stelde hij dat Soeriokoesoemo als geestverwant van Boedi Oetomo en Mühlenfeld als geestverwant 
van Cramer toch beiden het federalisme hadden verdedigd.68 Voordat Bergmeijer ook nog Meijroos 
en Muurling69 noemde als voorvechters van Indisch federalisme zonder imperialistische 
bedoelingen, vatte hij de reden van zijn betoog als volgt samen: ‘Ik voer een en ander aan om weg te 
nemen den indruk: federatie is Colijn. Neen, federatie is ook Mühlenfeld. Ik ben zelf niet zo’n groot 
voorstander van den federalistischen staatsvorm, maar ik moet wegnemen de verschrikking, die de 
heer Cramer heeft geworpen op de federalistische idee, als zijnde een idee uit het brein van een 
“imperialist” en “overheerscher” als de heer Colijn.’70 Cramer beantwoordde de opmerkingen van 
Bergmeijer door het standpunt van zowel Mühlenfeld als dat van Boedi Oetomo te verklaren uit de 
koloniale context. Omdat er op dat ogenblik nog geen sprake was van onafhankelijkheid, kon men 
geen ogenblikkelijke federatievorming voorstaan, terwijl dat in de toekomst een ander verhaal zou 
zijn.71 

Gouverneur-generaal Van Limburg Stirum nam een geheel eigen standpunt in. In februari 1921, vlak 
voor zijn aftreden, schreef hij een brief die kan worden beschouwd als een politiek testament aan de 
minister van Koloniën. Hierin gaat hij uitvoerig in op het rapport van de Herzieningscommissie. Over 
het algemeen kon hij zich bij de conclusies van de commissie aansluiten. Een zaak waar hij echter 
duidelijk niet in meeging, was de afwijzing van het federale stelsel. Hij raadde alsnog een stelsel aan 
in de geest van Colijn en Meijroos, maar noemt Ritsema van Eck niet. Ook verdedigde hij zich hierbij 
al bij voorbaat tegen de kritiek dat het een verdeel-en-heerssysteem zou zijn. Het zou integendeel 
juist een Javaanse overheersing kunnen helpen voorkomen.72  

Dat De Graaff deze denkbeelden van de scheidende landvoogd volledig naast zich neerlegde, blijkt 
duidelijk in de memorie van antwoord die hij op 8 augustus 1921 aan de Tweede Kamer stuurde. 
Hierin stelt hij dat het wat hem betreft niet nodig is om een principiële keuze te maken tussen een 
federaal of unitarisch stelsel. Tegelijk maakte hij wel van de gelegenheid gebruik om kort uit te 
leggen waarom volgens hem het federale stelsel niet kon worden toegepast. Het grote probleem 
was dat er ook binnen de eilanden als staatkundige eenheden sprake was van een te grote mate van 

                                                            
67 Handelingen Volksraad, 11 november 1920, 47. Hierin werd verwezen naar een bijdrage door Van Kol uit 1911. Deze 
schreef hierin dat hij al in 1898 bij de gouverneur-generaal aandrong op de instelling van drie gouvernementen op Java. 
H.H. van Kol, Nederlandsch-Indië in de Staten-Generaal van 1897 tot 1909: een bijdrage tot de geschiedenis der koloniale 
politiek in Nederland, ’s Gravenhage, 1911, 73. Van Kol, medeoprichter van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij en 
een van de geestelijke vaders van de ethische politiek, lijkt met deze historische verwijzingen te willen aantonen dat hij al 
lang voor Idenburg en Pleyte aandrong op decentralisatie, vooral vanuit het oogpunt van het terugdringen van het 
autocratische bestuur vanuit Batavia. Idem, 95-98. In tegenstelling tot Bergmeijers bewering in de Volksraad lijkt Van Kol 
echter niet een federaal bestuur te bepleiten.  
68 Handelingen Volksraad, 11 november 1920, 48. 
69 Willem Muurling had van het Britse Report on Indian Constitutional Reforms een bewerkte Nederlandse vertaling 
geschreven: W. Muurling, Hervormingsplannen voor Britsch-Indië: Het Rapport Montagu-Chelmsford bewerkt door W. 
Muurling, Weltevreden, 1919.  
70 Volgens Bergmeijer stelt Muurling dat in Indië, net als in Brits-Indië, een ‘neiging tot een zekere federatie’ was. 
Handelingen Volksraad, 11 november 1920, 48. 
71 Handelingen Volksraad, 20 november 1920, 168. 
72 Van der Wal, 472. 
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diversiteit in taal en cultuur.73 Op 13 oktober 1921, bijna een jaar na de behandeling in de Volksraad, 
werd het wetsontwerp van minister De Graaff in de Tweede Kamer behandeld. De vrijzinnig 
democraat Eltjo van Beresteyn had een motie ingediend om het wetsontwerp pas te behandelen na 
de behandeling van de herziening van de grondwet. In zijn toelichting stelt hij dat het wetsvoorstel 
ook door befaamde specialisten in het Indisch Staatsrecht werd bekritiseerd, omdat de reorganisatie 
van alle bestuurskantoren te ingewikkeld zou zijn en omdat de voorstellen van de 
Herzieningscommissie erdoor zouden worden verhinderd. Bovendien stelt hij dat het voorstel inging 
tegen de wens van de bevolking van Nederlands-Indië. Om dit laatste argument kracht bij te zetten, 
verwees Van Beresteyn naar de debatten in de Volksraad.74 Het antirevolutionaire Tweede Kamerlid 
Jan Scheurer stelde dat er voor het federalisme draagvlak bestond bij de bevolking. Het had hem 
verwonderd dat de Herzieningscommissie, die zichzelf toch als een democratische instelling zag, niet 
voor het federalisme had gekozen. Hij betreurde het dat de minister dit ook niet had gedaan, al kon 
dat hem er niet van weerhouden het wetsvoorstel te steunen.75 Dat De Graaff niet voor federalisme 
koos, werd ook door de communist David Wijnkoop aangegrepen in het debat. Juist de middenweg 
was wat hem betreft een zeer duidelijke stellingname die paste in de ‘liberale groot kapitalistische 
werkwijze’. Net als Cramer in de Volksraad stelde Wijnkoop dat de keuze voor een unitair of federaal 
bestel pas gemaakt kon worden als de bevolking in Indië onafhankelijk zou zijn.76  

De Graaffs niet-federalistische voorstel werd in februari 1922 wet. Ook de verkiezingen in Nederland 
van dat jaar brachten wat dit betreft geen veranderingen, onder meer omdat hij in het nieuwe 
kabinet als minister werd gehandhaafd. Bovendien had hij in Nederlands-Indië gezorgd voor de 
benoeming van de behoudende Dirk Fock als nieuwe gouverneur-generaal, met wie hij veel meer op 
één lijn zat dan met Van Limburg Stirum. Naar aanleiding van de verkiezingen verscheen in De Gids 
een artikel van de hand van de Leidse historicus Herman Colenbrander, waarin hij het conservatieve 
koloniale beleid stevig bekritiseert vanwege het gebrek aan begrip voor de ontwikkeling naar 
autonomie. Het federale uitgangspunt noemt hij een argument dat de regering misbruikte om die 
ontwikkeling tegen te houden. Voor Colenbrander stond echter vast dat de basis in Indië voor een 
federatie ontbrak. In de Indonesische archipel was namelijk onvoldoende neiging vanuit de delen om 
in een federatie samen te werken. In plaats daarvan beschreef Colenbrander de toestand in Indië als 
‘het voortleven naast elkander van te zamen heel Indië overdekkende, elk diep in het verleden 
wortelende, tot omvatting en koestering van nieuw leven in organische zelfontwikkeling bekwame, 
ongeveer gelijkgebouwde, gelijkbeschaafde inlandsche rijken, die ongeveer gelijke 
verantwoordelijkheid in een bond zouden kunnen dragen’.77 Deze argumentatie lijkt op het Britse 
rapport uit 1918, waarin gesteld wordt dat in India een ‘element of pact’ ontbrak. Met de publicatie 
in De Gids mengde ook de wetenschap zich als nieuwe deelnemer in het debat over federale 
plannen voor Indië.  

                                                            
73 Kamerstuk Tweede Kamer 1920-1921, kamerstuknummer 438, ondernummer 5. 
74 Handelingen Tweede Kamer, 13 oktober 1921, 40. Als specialisten worden de juristen Carpentier Alting, Kleintjes en Van 
Vollenhoven hier aangehaald. 
75 Handelingen Tweede Kamer, 13 oktober 1921, 49. 
76 Idem, 51. Opvallend is dat Wijnkoop hier Ritsema van Eck toch noemt als degene die het federalisme gebruikt om de 
Nederlandse overheersing te waarborgen en dat de tegenstanders van het federalisme in feite hetzelfde doen: ‘De heer 
Ritsema beweert in zijn artikel: ga den federalistischen weg op, anders verliest Nederland Indië. De tegenstanders zeggen: 
ga den anderen weg op, anders verliest Nederland Indië.’ 
77 H.T. Colenbrander, ‘De verkiezingen en Indië’, De Gids 86 (1922), 515-520. 
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Ondanks het gebruik van de ‘wens van de bevolking’ als argument door zowel voor- als 
tegenstanders van een federatie was de stem van Indonesiërs zelf steeds opvallend afwezig. Tussen 
1922 en 1928 was het thema federalisme vrijwel afwezig in het politieke debat in en over 
Nederlands-Indië. Voor Indonesische intellectuelen betekende dat in deze periode niet dat het 
onderwerp geheel gemeden werd. Een duidelijk voorbeeld is de publicatie in 1925 van de 
Indonesische communist Tan Malaka. Malaka, die in Canton verbleef als vertegenwoordiger van de 
Komintern in Zuidoost-Azië, schreef in dat jaar een brochure over het ideaal van een onafhankelijke 
Indonesische staat. In het ‘nationaal programma’ formuleerde hij zeer kort de punten waaraan die 
zou moeten voldoen. Een van de politieke onderdelen hiervan was ‘het vormen van een federatieve 
republiek bestaande uit de Indonesische eilanden’.78 Juist vanwege het feit dat de nationale 
beweging in diezelfde periode enorm in kracht toenam, werd van Nederlandse kant in 1928 opnieuw 
een poging gedaan om een federaal systeem voor Nederlands-Indië te introduceren. En deze kwam 
weer van Colijn. 

Colijn, Hatta en de verdeel-en-heersgedachte 
Tien jaar na zijn eerste brochure over Indië liet Colijn opnieuw van zich horen. De antirevolutionaire 
leider, die inmiddels enkele jaren minister van Financiën was geweest en een half jaar premier, was 
sinds 1926 weer lid van de Eerste Kamer. Begin 1928 vertrok hij voor een rondreis van enkele 
maanden door Nederlands-Indië, waar hij sinds 1909 niet meer was geweest. Tijdens zijn reis werkte 
hij aan een tweede publicatie over zijn visie op de staatsinrichting van Nederlands-Indië.  

In Nederlands-Indië was inmiddels een enorme groei van de nationale beweging op gang gekomen, 
met de oprichting van de brede Perserikatan Nasional Indonesia79 (PNI) in 1927 als een duidelijke 
uiting. Daarnaast zijn twee belangrijke ontwikkelingen in de periode tussen 1918 en 1928 relevant 
voor een begrip van de ideeën over federatieve staatsvorming in Indonesië. Ten eerste verplaatste 
de voorhoede van het Indonesische onafhankelijkheidsstreven zich naar Nederland. In deze context 
is de politisering van de Indonesische Vereniging, die na 1924 Perhimpoenan Indonesia (PI) heette, 
van belang.80 De andere ontwikkeling zou kunnen worden geduid als verregaande polarisering, 
waarbij de oprichting van de Indologische faculteit aan de Universiteit van Utrecht in oktober 1925 
als conservatief bolwerk enerzijds en het uitbreken van communistische opstanden in Nederlands-
Indië eind 1926 en begin 1927 anderzijds, gezien kunnen worden als concrete verschijningsvormen. 
De opstanden op Java en Sumatra leidden tot een paniekreactie bij de koloniale overheid, die 
overging tot de instelling van een kamp voor massa-internering voor communisten aan de uiterste 
oostgrens van Nederland-Indië, het kamp Boven-Digoel in Nieuw-Guinea.  

Terwijl Colijn in februari 1928 op weg was naar Indië schreef hij aan zijn boekje Koloniale 
vraagstukken van heden en morgen. Tegelijk werkte de Indonesische student Mohammed Hatta in 
een gevangeniscel in Den Haag aan een pleitrede voor de rechtbank, die later bekendheid zou 
                                                            
78 Santosa, K.O. (ed.), Tan Malaka: Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia), Bandung, 2014, 51. Malaka, 
die als onderwijzer in Nederland was opgeleid, was in 1922 door de Nederlands-Indische autoriteiten gearresteerd wegens 
‘opruiende’ artikelen. Hij verkoos ballingschap naar Nederland boven het eiland Timor. In datzelfde jaar werd hij op de 
derde plaats gezet van de Communistische Partij Holland bij de Tweede Kamerverkiezingen. Malaka zou pas tijdens de 
Japanse bezetting in Nederlands-Indië terugkeren. Poeze, H.A, Verguisd en vergeten: Tan Malaka, de linkse beweging en de 
Indonesische revolutie, 1945-1949, Leiden, 2007. 
79 Nationale Indonesische Vereniging. 
80 Herman Burgers, De garoeda en de ooievaar: Indonesië van kolonie tot nationale staat, Leiden 2011, 193. Stutje noemt 
de bestuurswisseling in de PI waarbij Hatta in het bestuur komt een ‘nationalist turn’. Klaas Stutje, Behind the Banner of 
Unity: Nationalism and Anticolonialism among Indonesian Students in Europe, 1917-1931, Amsterdam, 2016. 45. 
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krijgen als de brochure Indonesië Vrij. Hatta, afkomstig uit de Minangkabau (West-Sumatra), 
studeerde aan de Handelshogeschool in Rotterdam en was bestuurslid van de PI. Hoewel de 
Nederlandse autoriteiten de vereniging al langer met argusogen in de gaten hielden omdat men 
bang was voor communistische invloed, vormde de deelname van de bestuursleden aan het Congres 
tegen het Imperialisme dat in 1927 in Brussel plaatsvond de aanleiding voor de arrestatie van de 
bestuursleden.81 De historicus Van Kaam wees al op deze samenloop van omstandigheden en op de 
opvallende raakvlakken in de teksten van Colijn en Hatta. Beiden hadden de toekomst van de 
Indische archipel als onderwerp, maar hun visie hierop was tegengesteld. De grootste tegenstelling 
was de plaats die ieder het toekomstig Nederlands gezag in de Indonesische archipel toedacht. Colijn 
stelde dat dit gezag nog net zo stevig was gevestigd ‘als de Mont Blanc in de Alpen’, Hatta schreef: 
‘Dat de Nederlandsche overheersching in Indonesië ten einde loopt, staat voor mij vast.’82 

Hoewel Hatta het federalisme in zijn pleitrede niet noemde, was de Indonesische eenheidsgedachte 
een belangrijk onderwerp. Het enige doel van de PI was volgens hem het bereiken van de vrijheid 
van Indonesië. Het bestrijden van de koloniale overheersing was dan ook vooral het bestrijden van 
de specifieke psychologische machtsfactoren, waartoe ook het Nederlandse verdeel-en-heersbeleid 
behoorde. Verwijzend naar een artikel in het tijdschrift van de vereniging uit 1925 betoogde hij voor 
de rechtbank dat vooral bij de jeugd de ‘verderfelijke bacil van verdeel-en-heers’ werd verspreid 
door het zaad van ‘provincialisme en antagonisme’.83 Met het provincialisme had Hatta met name 
de verdeeldheid op het oog van Indonesische studenten in verenigingen op Java, met een regionale 
basis, zoals de Jong Sumatranen Bond, Jong Minahassa en Jong Java. Zowel in Nederland als in Indië 
was echter het besef doorgedrongen dat het, ter verwezenlijking van de nationale idealen, veel 
beter was zich aaneen te sluiten, zoals bleek uit de oprichting in Indonesië van Jong Indonesië. De PI 
was in Hatta’s visie de belichaming van dit ideaal in Nederland. Overigens noemde Hatta Colijns 
brochure uit 1918 niet, maar wel een recenter geschrift van de liberaal Treub waarin het bestaan 
van één Indonesische natie wordt ontkend, net als door Colijn destijds. Hiertegenover plaatste Hatta 
de stellingname van toonaangevende Leidse hoogleraren die juist wel uitgingen van het bestaan van 
één Indonesisch ras.84 

                                                            
81 Behalve Hatta werden Abdoelmadjid Djojoadiningrat, Mohamad Nazir Datoek Pamontjak en Ali Sastroamidjojo 
gearresteerd. 
82 B. van Kaam, Parade der mannenbroeders: Flitsen uit het protestantse leven in Nederland in de jaren 1918-1938, 
Wageningen, 1964. Ook Rose merkt principiële overeenkomsten op tussen Hatta en Colijn. Beiden stellen dat Indonesië 
niet rijp was voor zelfstandigheid zonder economische zelfstandigheid. Ook was er een overeenkomst tussen het 
calvinisme en ‘Minangkabause idealen’, omdat bij beiden ondernemersgeest en puriteins geloof hand in hand gingen. 
Rose, Indonesia Free, 11. Het citaat van Hatta is afkomstig uit de pleitrede van 9 maart 1928. Mohammad Hatta, Verspreide 
geschriften, Djakarta, 1952, 305. Hatta koos er overigens voor de lange pleitrede niet in zijn geheel uit te spreken. Hij had 
hem, opgeschreven in drie schriften, wel meegenomen naar de rechtszaal en citeerde eruit. Haagsche Courant, 9 en 10 
maart 1928. 
83 Mohammad Hatta, Indonesië Vrij, Den Haag, 1928, 55. Het verenigingsblad van de Perhimpunan Indonesia heette 
Indonesia Merdeka (Indonesië Vrij). 
84 M.W.F. Treub, Indië’s toekomst, Haarlem, 1924, 33. Treub houdt in zijn boek een uitvoerig pleidooi voor een federale 
constructie, waarin hij zowel naar de denkbeelden van Ritsema van Eck als Colijn verwijst. Hatta noemt echter nergens op 
directe manier het federatieve aspect dat volgens Treub zelf toch ‘aan deze hele beschouwing ten grondslag ligt’. Anton 
Willem Nieuwenhuis e.a., ‘De aanslag op Leiden’, De Gids 89 (1925), 248-263. Ook in dit artikel wordt het federatieve 
aspect behandeld. Met een verwijzing naar het eerdergenoemde artikel van Colenbrander uit 1922 wordt een federale 
staatsvorm voor Indië afgewezen. Het artikel in 1925 was namens zeven Leidse hoogleraren geschreven. Naast 
Colenbrander en Nieuwenhuis waren dit Godard Arend Johannes Hazeu, Nicolaas Johannes Krom, Philippus Samuel van 
Ronkel, Christiaan Snouck Hurgronje en Cornelis van Vollenhoven.  
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De kritische ontvangst van Koloniale vraagstukken door Hatta is relevant voor het ontstaan van de 
mythe van federalisme als ‘Colijns verdeel-en-heersplan’. Terwijl Hatta het onderwerp van een 
federatief Indonesië lijkt te vermijden, herhaalt Colijn in zijn Koloniale vraagstukken zijn pleidooi van 
tien jaar daarvoor. Eerst geeft hij in zijn hoofdstuk over de ‘inlandse beweging’ zoals hij het noemde, 
een uitvoerige schets over de meest actuele ontwikkelingen, waaronder de vorming van de PNI in 
juli 1927. Hierover schreef Colijn: ‘Deze vereeniging is weer geheel geïnspireerd op de Indonesische 
Vereeniging (P.I.) te 's-Gravenhage, waarvan de welbekende Mohamad Hatta voorzitter is.’85 De 
ontwikkeling in deze beweging kenmerkte zich volgens hem door een revolutionaire ideologie die de 
aanhangers samenbond, vaak geïnspireerd door communisten.86 In het tweede hoofdstuk herhaalt 
Colijn zijn pleidooi voor een federatief systeem voor Nederlands-Indië in de vorm van een indeling in 
eilandgouvernementen, om te beginnen bij Java en Sumatra. Weer geeft hij daarbij het argument 
dat er geen nationaal besef was, maar wel een ‘eiland besef’. De ontwikkeling bij de 
studentenverenigingen om zich nationaal te organiseren, vond hij ‘kunstmatig’.87 In het tweede 
hoofdstuk zet Colijn zijn staatkundige ideeën voor Indië uiteen. Net als in 1918 vindt hij het verkeerd 
dat destijds een centrale Volksraad is ingesteld. Men had in plaats daarvan meteen twee 
eilandgouvernementen voor Java en Sumatra moeten instellen.88 Het begrip ‘federatie’ noemt Colijn 
deze keer niet expliciet. Wel stelt hij dat men wat hem betreft vanaf 1917 tot en met 1925 ‘een 
verkeerde weg was ingeslagen’ met de staatsinrichting van Nederlands-Indië. De ARP-leider stelde 
nu voor een staatscommissie in te stellen om het onderwerp opnieuw grondig te laten bestuderen.89 

Hatta, die samen met de andere PI-bestuursleden in maart 1928 vrijgesproken was in het 
gerechtelijke proces, reageerde expliciet op de inhoud van Colijns nieuwe boek. Dit deed hij in een 
artikel over de vorming van een ‘Nationale Concentratie’, de Pemoefakatan Perhimpoenan-
perhimpoenan Politik Kebangsaan Indonesia90 (PPPKI), waarin zich in december 1927 verschillende 
belangrijke politieke organisaties in Indië hadden gebundeld onder leiding van Soekarno.91 Hatta zag 
de vorming van dit samenwerkingsverband dat hij als ‘federatie’ aanduidde, als een groot succes 
tegenover het Nederlandse verdeel-en-heersbeleid. In deze context reageerde hij op Koloniale 
vraagstukken: ‘Geen Colijn’s verdeel-en-heers-politiek, geen macht ter wereld vermag nu de 
Indonesische Natie te scheiden. Men mag nu zoveel eiland-gouvernementen scheppen als men wil, 
om deze gang des tijds te stoppen; de Groot-Indonesische gedachte groeit en zal volgroeien buiten 

                                                            
85 H. Colijn, Koloniale vraagstukken van heden en morgen, Amsterdam, 1928, 22. 
86 Colijn, Koloniale vraagstukken, 28-36.  
87 Colijn, Koloniale vraagstukken, 60. Hij schrijft: ‘Die werkelijkheid is, dat er in Indië nu eenmaal tegenstellingen bestaan, 
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ietwat kunstmatig aan te kweeken.’ 
88 Colijn, Koloniale vraagstukken, 65. 
89 Colijn, Koloniale vraagstukken, 95-97. Ook in zijn brochure van een jaar later, die hij een vervolg noemt op Koloniale 
vraagstukken, gebruikt Colijn de term ‘federatie’ niet. Wel lijkt zijn uitgangspunt duidelijker te worden in de volgende 
passage: ‘Ik voor mij ben er zeker van, dat men op den goeden weg alleen komen kan, wanneer men als uitgangspunt voor 
de decentralisatie zoodanige gebiedsdeelen neemt, dat men niet langer vragen durft: Wat kan de centrale Regeering 
afstaan, overlaten aan de provincies, doch wat moet het centraal bewind noodzakelijk voor zichzelf behouden.’ H. Colijn, 
Geen rust maar bezinning, Amsterdam, 1929, 29. Deze brochure is een bundeling van Colijns redevoeringen in de Eerste 
Kamer op 17, 18 en 19 april 1929. Colijns voorstel voor de instelling van een staatscommissie was afgewezen om de rust in 
Indië te waarborgen. Na de verkiezingen van juli trad De Graaff opnieuw aan als minister van Koloniën. Hij vervolgde zijn 
beleid van ambtelijke decentralisatie, dat Colijn had bekritiseerd.  
90 Platform van politieke verenigingen van het Indonesische volk. 
91 Lid van de PPPKI waren onder andere Soekarno’s PNI (de afkorting stond vanaf 1928 voor Partai Nasional Indonesia 
(Nationale Partij van Indonesië), de Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) en Boedi Oetomo. 
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die eilandenraden.’92 Ook publiceerde Hatta een boekbespreking waarin hij Colijns boek tegelijk 
behandelt met Het koloniale vraagstuk van dezen tijd, een publicatie van de Wageningse hoogleraar 
Johannes Kielstra.93 Hatta typeert beide schrijvers als ‘profeten van het Nederlandse koloniale 
imperialisme’. Naar zijn mening waren beide schrijvers het er duidelijk over eens dat geen ruimte 
moest worden gegeven aan het ontwakende nationalisme, omdat dit een einde zou betekenen voor 
de Europese overheersing en het economisch gewin. Volgens Hatta zou Colijn ‘om zijn christelijk 
geweten te sussen’ daarbij aanvoeren dat Indonesië ongeschikt was voor democratie, omdat het uit 
een verscheidenheid van rassen en volken bestond. Als voorbeelden dat er wel degelijk een 
krachtige natie kon bestaan ondanks een oorspronkelijke verscheidenheid van afkomst wees Hatta 
op de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland.94 Dat Colijn in zijn boek het voorbeeld van het 
Habsburgse Rijk had aangehaald, vond Hatta een ‘ongelukkige greep’. In die staat had immers een 
kleine minderheid een groot rijk gedomineerd. Net als dat rijk ten onder ging zou ook het 
Nederlandse rijk snel ten onder gaan, omdat het niet bestand zou zijn tegen de kracht van de 
Indonesische volksbeweging.95 Specifiek ging Hatta ook in op Colijns redenering dat met de instelling 
van een centrale Volksraad er een tegenstelling tussen blank en bruin werd gecreëerd. Colijns 
systeem was ‘voos’ omdat ook in de eilandenvolksraden het door Colijn gevreesde 
rassenantagonisme zich zou manifesteren.96  

Uit beide tegenwerpingen blijkt dat Hatta het hartgrondig oneens was met Colijn. Naast het 
wantrouwen dat Hatta koesterde tegenover Colijns achterliggende bedoelingen, was er ook de 
concrete verwerping van een stelsel van eilandgouvernementen. Een principieel onderscheid tussen 
Hatta en Colijn is dat de eerste uitging van één Indonesische natie, terwijl de laatste deze ontkende. 
Net zo min als Colijn in Koloniale vraagstukken het federalisme naar voren schoof als staatsrechtelijk 
uitgangspunt – zoals hij dat wel in 1918 had gedaan – veroordeelde Hatta een federale structuur 
voor Indonesië op zich. Hatta vereenzelvigde Colijn dus niet met het federalisme, zoals anderen dat 
hadden gedaan.  

Colijns boek kreeg in Nederland over het algemeen weinig lovende kritiek. De publicatie betekende 
politieke imagoschade voor de ARP-leider en deed af aan zijn reputatie als koloniaal deskundige. De 
kans dat Colijn de waarschijnlijk door hem geambieerde functie van gouverneur-generaal zou 
krijgen, was in ieder geval erg klein geworden.97 In hoeverre het federatieve aspect van Colijns 
publicatie essentieel bijdroeg aan de slechte ontvangst is moeilijk na te gaan. 

Ruimte voor federalisme binnen het Indonesische eenheidsstreven tot 1945 
Het jaar 1928 zou in de geschiedenis van Indonesië van cruciaal belang worden, niet zozeer vanwege 
de pleitrede van Hatta of de brochure van Colijn, maar vanwege het in Batavia gehouden 
Jeugdcongres van 27 en 28 oktober. Het was het tweede congres dat georganiseerd werd door de 
gezamenlijke Indonesische jongerenorganisaties, waaronder Jong Java, Jong Ambon en de Jong 
                                                            
92 Mohammad Hatta, ‘Van een “radicale” tot een nationalistische concentratie’, in: Mohammad Hatta, Verspreide 
geschriften, Djakarta, 1952, 393. Het origineel verscheen in 1928 in de Indonesia Merdeka. Omdat het hier om een 
federatie van organisaties gaat, houdt deze benaming geen verband met een standpunt voor of tegen een federatie als 
ideale staatsvorming. Het laat wel zien dat het woord federatie op zichzelf niet negatief beladen hoefde te zijn. 
93 Kielstra, J.C., Het koloniale vraagstuk van dezen tijd, Haarlem, 1928. 
94 Mohammad Hatta, ‘Kielstra-Colijn als profeten van het Nederlandse koloniale imperialisme’, in: Mohammad Hatta, 
Verspreide geschriften, Djakarta, 1952, 463. Het originele artikel verscheen in De Vlam van 1 november 1928. 
95 Idem, 464. 
96 Idem, 469. 
97 Herman Langeveld, Dit leven van krachtig handelen: Hendrikus Colijn 1869-1944, Amsterdam, 1998, 390. 
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Sumatranen Bond. Het jaar ervoor al hadden de verschillende jongerenorganisaties zich verenigd in 
de Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia98 (PPPI), maar dit congres was baanbrekend. In een 
korte bondige formulering werd de zogenaamde Sumpah Pemuda (Eed van de Jeugd) opgesteld en 
uitgesproken, waarin de deelnemers zich plechtig verbonden aan Indonesië als het ene vaderland, 
het Indonesische volk als één natie en het Indonesisch als de gemeenschappelijke taal. Op het 
congres werd ook het Indonesia Raya, dat het volkslied zou worden, voor het eerst ten gehore 
gebracht. Discussies over federalisme of unitarisme speelden weliswaar geen rol, maar het contrast 
met Colijns denkbeelden viel op. Colijn fundeerde zijn ideaal van een nieuwe Indische 
staatsstructuur op de ontkenning van het bestaan van één Indonesische natie. Een duidelijker bewijs 
van het tegendeel – datgene wat het tweede jeugdcongres bezielde en voortbracht – is er niet.99  

De vereniging van jongerenorganisaties was een voorbeeld van het nationale Indonesische 
eenheidsstreven. Ondanks de nadruk op eenheid was er bij verscheidene toonaangevende 
Indonesische nationalisten en binnen hun organisaties ruimte voor federalisme. Zeer consistent in 
zijn federalistische opvattingen was Sam Ratulangie, een nationalist afkomstig uit de Minahasa in 
Noord-Sulawesi. Gedurende zijn studententijd in Nederland was hij een jaar lang voorzitter geweest 
van de Indische Vereeniging, de voorloper van de PI. In 1916 had hij de Perserikatan Minahassa 
opgericht, die hij zag als onderdeel van de nationale beweging.100 In tegenstelling tot Hatta nam 
Ratulangie een uitgesproken ‘coöperatieve’ houding aan tegenover het Nederlandse gezag. Het 
onderscheid tussen wat Nederlandse gezagsdragers coöperatief en non-coöperatief noemden, werd 
bepaald door de keus die Indonesiërs maakten inzake de in Nederlands-Indië bestaande 
vertegenwoordigende raden, zoals bijvoorbeeld gemeenteraden, regentschapsraden en de 
Volksraad. Ratulangie was tussen 1927 en 1937 lid van de Volksraad. Al in 1922 stelde hij dat 
federalisme de basis zou moeten zijn voor de politieke ontwikkeling.101 Ook de oprichting van een 
nieuwe organisatie in 1927, de Persatoean Minahassa, veranderde dit uitgangspunt niet. In 1938 
bepleitte hij nog een federaal Indonesië, hoewel hij tegelijk vaststelde dat een Nederlands verdeel-
en-heersbeleid een bedreiging kon vormen voor de Indonesische eenheid.102 Een vergelijkbare 
opstelling was te vinden in de Sundanese vereniging Pagoejoeban Pasoendan (PP). De voorzitter Oto 
Koesoema Soebrata verklaarde in 1929, het jaar waarin de organisatie toetrad tot de 
overkoepelende PPPKI, dat de PP een verenigde Indonesische republiek voorstond met een 
federatief systeem.103 Ook in 1938 werd de federale houding niet als strijdig gezien met het 
Indonesisch nationalisme: ‘Juist de propagering voor één Indonesia met één Indonesische taal 
stimuleert de liefde tot het eigene.’104 Ook Alexander Patty, de oprichter van Sarekat Ambon, wilde 

                                                            
98 Vereniging van Indonesische studenten. 
99 De betekenis in het nationale Indonesische geheugen wordt vandaag nog onderstreept door de nationale feestdag Hari 
Sumpah Pemuda (28 oktober). 
100 Minahasa Federatie. David E.F. Henley, Nationalism and regionalism in a colonial context: Minahasa in the Dutch East 
Indies, Leiden, 1996, 119. Een medeoprichter van de Perserikatan Minahassa, Frits Laoh, werd in 1921 vertegenwoordiger 
in de Volksraad van de Minahasa. Hij bracht daar het federale standpunt al in 1923 naar voren. Handelingen Volksraad 
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Leiden, 2003, 98-99. 
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Minahassa was de psychiater Roland Tumbelaka. 
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104 In dat jaar werd door de redactie van het Pasoendan-orgaan geschreven dat juist een federatie het eigene van de 
verschillende Indonesische volkeren tot zijn recht zou doen komen. Volgens de schrijvers beschouwde elk deel van de 
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in 1925 de deur openhouden voor een federatie, al was een keuze tussen federalisme of unitarisme 
van secundair belang. De ontwikkeling van de Indonesische nationale beweging kwam voor hem op 
de eerste plaats.105 Later werd onder voorzitterschap Johannes Latuharhary een duidelijker 
standpunt voor een federale staatsinrichting ingenomen.106 

Ook Soekarno stelde aanvankelijk een federatie niet voor als een per definitie ongeschikte 
staatsvorm voor het onafhankelijke Indonesië. Toen de PNI in Nederlands-Indië net als de PI in 
Nederland door de koloniale overheid als gevaarlijke organisatie werd vervolgd, werden eind 1929 
vier prominente leiders, onder wie Soekarno, gearresteerd.107 In zijn pleitrede voor de landrechter in 
Bandung in 1930 legde hij net als Hatta uit hoe de Indonesische nationalisten het koloniale verdeel-
en-heersbeleid als een van de voornaamste strijdwapens van het imperialisme zagen. Ook Soekarno 
had het boek van Colijn uit 1928 als zodanig geïnterpreteerd: ‘Bestaat er niet nog een Colijn, die in 
zijn boek Koloniale vraagstukken van heden en morgen voorstelt om het beginsel “divide et impera” 
vast te leggen in een nieuwe administratieve indeeling van Indonesia, de invoering van “eiland-
gouvernementen”.’108 Dat Soekarno rond 1930 echter wel openstond voor de mogelijkheid dat het 
vrije Indonesië een federatie zou zijn, zou kunnen worden geconcludeerd uit het volgende gedeelte 
van zijn beroemde pleitrede: ‘Van de toekomst van Indonesia zien wij nu alleen het schijnsel, dat zoo 
schoon is als de lichtende kim, de beloften hooren wij slechts, als de tonen van de gamelang bij 
maneschijn van uit de verte. Zooals in het wajangverhaal de komst van den ksatrya Danadjaja vooraf 
gegaan wordt door het schijnsel van zijn schild en het gezang der vogels die hem begeleiden, zoo is 
de komst van dien dag van morgen thans reeds aangekondigd aan ons, die hem verwachten met een 
van hoop vervuld hart. Die toekomstzang spreekt van de millioenen, die niet meer naar andere 
landen zullen stroomen, van een welvarende volkssamenleving, van een sociale organisatie 
overeenkomstig haar behoeften. Van een politieke organisatie, die zoo democratisch mogelijk zal 
zijn, van den bloei van kunsten en wetenschappen, een onbelemmerde cultuur. Hij spreekt van een 
Federatieve Republiek Indonesia, die in vrede en vriendschap leeft met andere volkeren, van een 
Indonesische vlag die het firmament van het Oosten siert. Die zang spreekt van een krachtige, 
uiterlijk en innerlijk gezonde natie.’109  

Aangezien Soekarno’s oorspronkelijke tekst van de toespraak niet bewaard is gebleven en de oudste 
Indonesische versies berusten op deze Nederlandse vertaling, kan op grond van bovenstaand citaat 
niet met stelligheid worden geconcludeerd dat Soekarno in 1930 openstond voor de federatie als 
ideale staatsvorm. Omdat Soekarno zich later, bijvoorbeeld tegenover Hatta, als voorstander van 
een eenheidsstaat zou laten kennen, lijkt dit een te stellige gevolgtrekking op grond van dit ene 
citaat. Ook al had Soekarno in zijn pleitrede inderdaad de federatieve staatsvorm in een positief 
daglicht gesteld, dan nog is duidelijk dat dit slechts een attribuut is van het van kolonialisme bevrijde 
Indonesische volk. In dat geval hoeft het positieve gebruik van de term ‘federatie’ niet in 
tegenspraak te zijn met zijn kritiek op Colijns denkbeelden in andere gedeelten van de toespraak. 
Net als Hatta in 1928, vereenzelvigde Soekarno het denkbeeld van een federatie niet automatisch 

                                                                                                                                                                                         
Indonesische bevolking zich op zichzelf staand. Dit stond de eenheidsgedachte niet in de weg. Redactiecommissie 
Pasoendan-orgaan, ’Pagoejoeban Pasoendan’, in: Anoniem, 30 jaar Perhimpunan Indonesia 1908-1938, Leiden 1938, 199. 
105 Ambonese Vereniging. Richard Chauvel, Nationalists, Soldiers and Separatists: The Ambonese Islands from Colonialism 
to Revolt 1880-1950, Leiden, 1990, 140. 
106 Robert Elson, The Idea of Indonesia: A History, Cambridge, 2008, 98. 
107 De andere gearresteerden waren Gatot Mangkoepradja, Maskoen en Soepradinata. 
108 Soekarno, Indonesië klaagt aan!, Amsterdam 1931, 69-70. 
109 Soekarno, Indonesië klaagt aan!, Amsterdam 1931, 67. 
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met Colijn en de verdeel-en-heersgedachte van het imperialisme. Het fenomeen ‘Indonesische 
federatie’ was ook voor Soekarno geen taboe. 

De gevolgen van de afwijzing van de petitie Soetardjo 
In de jaren 1930 leken de Indonesische nationalisten die zich net als Hatta en Soekarno hadden 
gecommitteerd aan een strategie van non-coöperatie, het pleit te hebben verloren. Hatta, die 
inmiddels naar Nederland was teruggekeerd, werd met de jonge Soetan Sjahrir naar Boven-Digoel 
verbannen en later naar de Molukken. Soekarno werd eerst verbannen naar Flores en later naar 
Benkulu op Sumatra. De groep nationalisten die door het Nederlands-Indisch gezag werd gezien als 
coöperatief, koos ervoor nationalistische idealen na te streven via de instellingen binnen het 
koloniale bestuurssysteem, zoals de Volksraad. Exponenten van deze groep waren tijdens het 
interbellum Soejono, Soekawati, Hoessein Djajadiningrat, Soepomo, Mohammad Yamin, Soetardjo 
Kartohadikoesoemo, Tadjuddin Noor en Ratulangie.110 De meest bekende uiting van de wens voor 
een zelfstandiger positie van Indië binnen het Koninkrijk is de petitie Soetardjo van 1936, door de 
Volksraad aangenomen op 29 september 1936. Maar de regering in Nederland legde deze petitie 
twee jaar later naast zich neer.111  

Premier én minister van Koloniën was in deze jaren Colijn. Colijn en zijn regering hadden het in de 
periode van de economische wereldcrisis kennelijk zo druk met andere zaken dat ze niet 
openstonden voor ingrijpende wijzigingen in het Nederlands-Indische staatsbestel. Aan de federale 
plannen die Colijn in 1918 en 1928 als Eerste Kamerlid had gepubliceerd, werd in deze periode geen 
aandacht meer besteed. Andere aspecten van zijn beide publicaties kwamen daarentegen wel 
duidelijk naar voren en dit waren juist de aspecten die hem van de kant van nationalisten zoals Hatta 
en Soekarno zoveel kritiek hadden opgeleverd. In 1918 had Colijn zich duidelijk als tegenstander 
laten kennen van een centrale Volksraad. In 1928 richtte hij zijn pijlen met name op de nationale 
beweging, die hij niet als representatief zag.  

De afwijzing van de petitie Soetardjo was voor de belangrijke Indonesische nationalistische 
organisaties reden om zich in mei 1939 aaneen te sluiten tot de Gaboengan Politik Indonesia112 
(Gapi). Deze politieke federatie zou als een opvolger van de PPPKI gezien kunnen worden. Een groot 
verschil is dat de initiatiefnemers van de PPPKI een non-coöperatief standpunt innamen, terwijl alle 
in de Gapi verenigde partijen tot dat moment geen principiële tegenstanders waren van 
samenwerking met het Nederlandse gezag. De organisaties in de Gapi waren dus vertegenwoordigd 
in de Volksraad en andere vertegenwoordigende raden.  

Terwijl Europa in de greep was van de Tweede Wereldoorlog, drong de Volksraad in februari 1940 
opnieuw aan op herziening van de staatsinrichting. De motie van Wiwoho Poerbohadidjojo 
verwoordde dit het duidelijkst. Net als in de petitie Soetardjo werd een meer zelfstandige positie van 
Indië binnen het Koninkrijk gevraagd en bovendien de instelling van een Rijksraad voorgesteld. Toen 

                                                            
110 De hiergenoemde personen namen gedurende het interbellum korte of lange tijd deel aan instellingen als de Volksraad 
en de Raad van Nederlands-Indië. De selectie is gebaseerd op het feit dat ze in latere hoofdstukken opnieuw genoemd 
worden. 
111 In de Volksraad werd de petitie aangenomen met 26 stemmen vóór en 20 stemmen tegen. De afwijzing vond plaats bij 
Koninklijk Besluit van 16 november 1938. 
112 Indonesisch Politiek Verbond. Burgers, 240-243. De Gapi kreeg aanvankelijk weinig aandacht van de koloniale overheid 
en de Nederlandstalige pers. Burgers noemt als deelnemende organisaties onder andere Parindra, Gerindo, Sarekat Islam, 
Persatoean Minahassa en Pasoendan, maar niet de PNI. 



63 
 

de Nederlands-Indische regering hierop afwijzend reageerde, net als op twee andere moties van 
nationalistische strekking door Mohammad Hoesni Thamrin en Soetardjo, besloten de indieners 
deze in te trekken.113 De afwijzende houding was des te opvallender, omdat de Nederlanders en het 
Nederlands-Indische gezag van de kant van de Indonesische bevolking vele steunbetuigingen hadden 
ontvangen als reactie op de Duitse bezetting van Nederland in mei. Toen het Nederlands-Indisch 
gouvernement geen gehoor bleek te geven, besloot de Gapi op 9 augustus zich rechtstreeks tot 
koningin Wilhelmina te richten in een telegram, waarin opnieuw het voorstel voor een volwaardig 
Indonesisch parlement werd bepleit. Op aanraden van minister van Koloniën Welter is dit telegram 
echter niet beantwoord.  

Het Atlantisch Handvest 
Voor Indonesische nationalisten was het Atlantisch Handvest van 14 augustus 1941 van grote 
betekenis. De Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk besloten samen zich hierin 
op acht principes vast te leggen die hun buitenlandse politiek zouden bepalen. Eén ervan was: ‘they 
respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they 
wish to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived 
of them.’ Met dit punt ging president Franklin Roosevelt door op de weg van zijn voorganger Thomas 
Woodrow Wilson, die het zelfbeschikkingsrecht van volkeren al in 1918 tot een van de belangrijkste 
uitgangspunten had gemaakt van zijn zogenaamde veertienpuntenplan.114 
Hoewel ook de Nederlandse regering in ballingschap zich uitsprak voor de uitgangspunten van het 
Atlantisch Handvest, leek er in Nederlands-Indië weinig te veranderen op dit punt. Voor de 28 
Indonesische Volksraadleden was het de aanleiding om een brief naar Londen te sturen met de 
vraag om opheldering.115 
 

Federale ideeën in Indonesië volgens de commissie-Visman 
Terwijl Nederland vanaf mei 1940 bezet werd door nazi-Duitsland en in Londen een regering in 
ballingschap werd gevormd, bleef het Nederlands-Indische gezag tot aan de Japanse invasie in 1942 
gehandhaafd. In de tweede helft van 1940 reageerde de koloniale regering in Batavia op zeer 
voorzichtige manier alsnog op de voorstellen die onder anderen Soetardjo, Thamrin en Wiwoho in 
de Volksraad hadden gedaan. Gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer stelde 
daartoe op 14 september een Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen in. 
Deze commissie onder voorzitterschap van Frans Visman, lid van de Raad van Indië, had als taak ‘de 
wensen van Indië’ op staatsrechtelijk gebied in kaart te brengen ‘zoowel ten aanzien van het 
centrale regeerapparaat als ten aanzien van de gedecentraliseerde bestuursvoering’. Bij haar 

                                                            
113 Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog; deel 11a: Nederlands-Indië 1, tweede helft, 
Leiden 1984, 573-574. De andere twee moties zijn de motie Thamrin c.s., waarin wordt gepleit voor de vervanging in 
overheidsstukken van de termen ‘Nederlands-Indië’, ‘inlander’ en ‘inlands’, voor respectievelijk ‘Indonesia’, ‘Indonesiër’ en 
‘Indonesisch’ en de motie Soetardjo c.s., waarin gepleit wordt voor een onderzoek naar de mogelijkheid van ‘Indisch 
burgerschap’.  
114 Het vijfde van deze veertien punten luidde: ‘A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial 
claims, based upon a strict observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty the interests of 
the populations concerned must have equal weight with the equitable government whose title is to be determined.’ 
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp, geraadpleegd op 19 juni 2017. 
115 Foray, J.L., Visions of Empire in the Nazi-Occupied Netherlands, Cambridge, 2012, 160. 
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taakomschrijving werd specifiek verwezen naar de moties van Thamrin en Soetardjo. Van de 
commissie maakten zowel Nederlanders als Indonesiërs deel uit.116  
In tegenstelling tot de Herzieningscommissie van 1918 was het een kleine commissie, die niet haar 
eigen standpunten uiteen moest zetten of met een voorstel moest komen, maar door vele 
vraaggesprekken met inwoners uit verschillende groepen en gebieden een representatief verslag 
moest uitbrengen. In totaal werd met 147 personen gesproken op Java, Sumatra en in Zuidoost-
Borneo. De opvattingen uit de overige gebieden werden in kaart gebracht op basis van 
vraaggesprekken met bestuursambtenaren die daarvan kennis hadden.117  
 
Een moeilijkheid bij de interpretatie van het verslag is ontstaan door de keuze van de commissie om 
consequent anoniem te blijven in de verslaglegging. Opvattingen zijn nooit expliciet verbonden aan 
specifiek benoemde organisaties of personen. Als het verslag bijvoorbeeld de zinsnede gebruikt 
‘vrijwel algemeen is tot uiting gebracht’, dan is niet duidelijk hoe groot precies het gedeelte is van 
het totaal van de ondervraagden dat dit bepaalde standpunt huldigde. Omdat er ook geen lijst met 
ondervraagde personen of organisaties aan het verlag is toegevoegd, is het enige houvast de al 
genoemde verzekering vooraf dat representativiteit in het onderzoek was gewaarborgd. Het is 
relevant om de bevindingen van ‘Visman’ hier te behandelen, omdat er geen ander onderzoek op dit 
gebied heeft plaatsgevonden vlak voor de Japanse bezetting. Bovendien waren zeker vanuit 
Nederlands oogpunt de uitkomsten van dit verslag een belangrijk uitgangspunt voor het staatkundig 
beleid vanaf 1945. Ook hebben verschillende leden van de commissie-Visman later invloedrijke 
posities gekregen. Soejono werd op 9 juni 1942 als minister zonder portefeuille aan de minister van 
Koloniën in Londen toegevoegd. Enthoven zou na de bezetting onder andere als staatkundig 
adviseur van de Nederlands-Indische regering tot aan de Rondetafelconferentie een belangrijke rol 
spelen. Soepomo zat aan het eind van de bezettingstijd in het Comité voor de Voorbereiding van de 
Indonesische Onafhankelijkheid en leverde niet alleen een belangrijke bijdrage aan de 
totstandkoming van de grondwet van de Republiek Indonesië in 1945, maar ook aan de voorlopige 
grondwet van de Verenigde Staten van Indonesië in 1949.118 
 
In een relatief klein gedeelte van het commissieverslag komt de thematiek inzake federatievorming 
in Nederlands-Indië aan de orde. Vanwege de eerdergenoemde keus van de makers van het verslag 
voor volstrekte anonimiteit valt ook in dit gedeelte moeilijk uit de tekst op te maken hoeveel en 
welke inwoners de genoemde opvattingen precies huldigden. Het verslag noemt de drang naar 
verdere decentralisatie ‘algemeen’ en stelt dat deze voortkwam uit de wens van ‘Indonesische 
woordvoerders in de buitengewesten’ die hadden gevraagd om de stichting van meer 
groepsgemeenschappen.119 ‘Verschillenden’ pleitten bij de decentralisatie van de overheidstaak 

                                                            
116 Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen ingesteld bij gouvernementsbesluit van 
14 september 1940, No. 1x/KAB, deel I, New York, 1944, IX. Naast voorzitter Visman en de Nederlandse juristen Willem 
Frederik Wertheim en Karel Lodewijk Jan Enthoven waren lid Raden Adipati Ario Soejono, die net als Visman in de Raad van 
Indië zat, de jurist Soepomo, het Volksraadlid Todoeng Soetan Goenoeng Moelia en het lid van het College van 
gedeputeerden voor Oost-Java, Ong Swan Yoe. De secretarissen waren Pieter Eijssen en Raden Mas Abdoel Gaffar 
Pringgodigdo. 
117 Idem, XIII. 
118 Het verslag is waarschijnlijk het laatste document geweest van de landsdrukkerij in Batavia voor de Japanse bezetting. 
Omdat de meeste originele exemplaren verloren waren gegaan, besloot de Nederlandse Regering in ballingschap het in 
1944 in New York te laten herdrukken. 
119 Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen ingesteld bij gouvernementsbesluit van 
14 september 1940, No. 1x/KAB, deel II, New York, 1944, 27. Terwijl het eerste gedeelte van het verslag met name een 
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voor deconcentratie, waarbij ‘één groep en individuele stemmen’ pleitten voor Java als één 
provincie.120 Wel werd aan de voorstanders van deze denkbeelden nader uitgelegd dat zij 
uiteindelijk toch voor een eenheidsstaat pleitten.121 
Volgens de commissie was het Indische staatsbestel gebaseerd op unitaire grondslag. Toch was dit 
geen wet van Meden en Perzen, want er was ook een groep die pleitte voor een federatief systeem. 
Deze wordt in het verslag vaag aangeduid als ‘een groep bestaande uit vertegenwoordigers van 
verschillende bevolkingsgroepen, als ook enkele anderen’. Het argument van deze groep was ‘de 
uiteenlopende samenstelling van zijn bevolking en den omvang van zijn gebied en van zijn 
staatszorg’. Naar het oordeel van dezelfde groep was de staatsbemoeienis over heel Indië te groot 
en konden de Volksraad als geheel en de afzonderlijke leden ervan nooit genoeg inzicht krijgen om 
alle zo diverse vraagstukken in het uitgestrekte gebied goed te kunnen beoordelen. Een federatief 
systeem kon zorgen voor een ‘gezonde opbouw van Indië’, waardoor de volkeren van Java, Sumatra, 
Borneo en Sulawesi zich optimaal zouden kunnen ontwikkelen.122 Omdat op basis van het 
commissieverslag onduidelijk blijft over welke groep hier precies werd gesproken, wordt niet 
duidelijk hoeveel Indonesiërs aan de vooravond van de Japanse bezetting voorstander waren van 
een federatief bestel. Wel is het waarschijnlijk dat de genoemde groep ofwel een inheemse 
groepering was ofwel een van gemengde etnische samenstelling.123 Afgezien van deze groepering 
vermeldt het verslag ook voorstanders van een federatief systeem die hoorden bij ‘een Europese 
groep’ en ‘individuele stemmen’. ‘Een Indonesische stem’ had verder uitdrukkelijk gepleit de weg 
volledig open te houden en niet te ‘drijven’ in de richting van federatie of eenheidsstaat. De 
natuurlijke groei zou zijn weg vanzelf vinden. Ten slotte werden nog de tegenstanders van 
decentralisatie genoemd, namelijk ‘van twee zijden, beide behorend tot het bedrijfsleven’.124 
 
Naast deze weergave van de wensen van de bevolking van Nederlands-Indië lijkt het of de 
commissie het toch niet kon laten om een verkapt advies over dit onderwerp in het verslag op te 
nemen. Dit gebeurt door verderop in hetzelfde hoofdstuk de geschiedenis van de federatiegedachte 
te behandelen, waarbij Colijn en Meijroos als de belangrijkste voorvechters worden genoemd en De 
Graaff als de verantwoordelijke minister die deze initiatieven liet tegenhouden.125 Vervolgens wordt 
erop gewezen dat deze minister niet volledig inzag welke elementen essentieel waren voor een 
federatie en dat hij de ‘zelfbesturende landschappen’ als wezenlijk onderdeel van de Indische 
Staatsregeling hierbij vergat. Bovendien legitimeert de commissie haar eigen standpunt met 
argumenten uit de Volksraad en een wetenschappelijke publicatie.126 De commissie noemt dan een 

                                                                                                                                                                                         
historische verhandeling is over de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië tot 1941, bevat het tweede gedeelte 
het eigenlijke onderzoeksverslag. Dit gedeelte telt 378 pagina’s. Het vierde hoofdstuk hiervan van 18 bladzijden behandelt 
de thema’s decentralisatie, deconcentratie, federatie en zelfbesturende landschappen. In een eerder hoofdstuk gaat de 
commissie al kort op de onderwerpen in.  
120 Idem, 28. 
121 Idem, 148. 
122 Idem, 28 en 149-150. 
123 Direct na deze uiteenzetting vervolgt het verslag namelijk. ‘In dezelfde richting als de groep, welker denkbeelden hier 
zijn weergegeven, gingen nog een Europeesche groep en enkele individuele stemmen.’ Het verder redelijk consequent 
gebruik van typeringen ‘Europees’ en ‘Indonesisch’ suggereert dat de groep die daarvoor was aangeduid niet als ‘Europees’ 
kon worden aangeduid.  
124 Idem, 150. 
125 Idem, 158-159. 
126 Idem, 159. Men beriep zich hierbij op F.W.T. Hunger, Federatieve staatsbouw: Een vraagstuk voor Nederlandsch-Indië, 
Amsterdam, 1928. In zijn dissertatie over de zelfbesturende landschappen definieert Karel Bongenaar zelfbestuurders in 
Nederlands-Indië als ‘de contractueel met Nederland en Nederlands-Indië verbonden vorsten en hoofden’. Zelfbesturende 



66 
 

aantal federale elementen in de bestaande staatsinrichting en stelt concluderend dat al deze 
elementen te maken hebben met hetzelfde argument dat de voorstanders van een federatie 
gebruiken: de verscheidenheid in gebiedsdelen die een zo duidelijk kenmerk vormen van de Indische 
archipel.127 De commissie voegt daar nog een argument aan toe dat zou pleiten voor een federatie: 
het succes van de groepsgemeenschappen in de Minangkabau en het herstel van de zelfbesturen in 
Goa en op Bali. Ten slotte stelt de commissie dat men weliswaar de kant van een federatie op ging, 
maar dat deze weg nog ‘lang en moeizaam‘ zou zijn. De commissie wilde afraden federale plannen te 
snel door te drijven en haalde daarbij één geïnterviewde aan die meende dat met een te snelle 
aansturing op regionale zelfstandigheid de ‘mogelijke en noodzakelijke groei van eenheid’ weleens 
te sterk zou kunnen afremmen.128 
 
Een serieuze bestudering van de denkbeelden over staatsrechtelijke hervormingen in Nederlands-
Indië bleek nauwelijks mogelijk en was al bij voorbaat achterhaald door de Japanse invasie. Het 
eerste gedeelte met de historische inleiding werd gepubliceerd in december 1941, toen Nederlands-
Indië de oorlog aan Japan had verklaard als reactie op de aanval op de Amerikaanse marinebasis 
Pearl Harbor. Het tweede gedeelte over ‘Indië’s wensen’ kwam pas in 1942 uit, toen de Japanse 
bezetting al begonnen was. Op Java en Sumatra kon het wel worden verspreid, maar Japan ging over 
tot vernietiging van alle Nederlandse boeken.129 Jan Jonkman, de voorzitter van de Volksraad op dat 
moment, merkte later in zijn memoires op dat het verslag niet meer zou passen bij de naoorlogse 
ontwikkeling.130 Vanwege de Japanse bezetting was het voor de Nederlands-Indische gezagsdragers 
pas vanaf 1945 mogelijk om gevolg te geven aan de bevindingen van de commissie. Zowel de 
argumenten voor een federatie, voortkomend uit het onderzoek naar ‘Indië’s wensen’, als ook het 
advies om met het oog op het bewaren van de eenheid niet te snel te ‘drijven’, zouden dan in de 
praktijk getoetst kunnen worden. Het is belangrijk om het verhulde eigen advies van de commissie − 
om de weg van federatievorming te blijven vervolgen − nogmaals te benadrukken. Ook is een 
relevante conclusie van het verslag dat aan de vooravond van de Japanse bezetting de mogelijkheid 
van een federaal Indonesië voor ten minste een gedeelte van de Indonesische nationalisten nog 
steeds openstond. 
 

Indonesia Merdeka 
In de tijd dat de commissie-Visman haar werk deed, verkeerde een belangrijk deel van de 
Indonesische nationalistische leiders in ballingschap buiten Java. Dit gold bijvoorbeeld voor Hatta, 
Sjahrir en Soekarno en in zekere zin ook voor Tan Malaka. Al deze nationalisten rekende de 
Nederlands-Indische regering tot de categorie ‘non-coöperatieven’. Aan de andere kant waren er 
ook nationalisten die wel deelnamen aan de vertegenwoordigende raden zoals de Volksraad. Terwijl 
‘Visman’ zijn onderzoek deed, was ook bij deze groep een kentering waar te nemen. Deze 
Indonesiërs hadden er steeds minder vertrouwen in dat ze hun doel van nationale zelfbeschikking 
                                                                                                                                                                                         
landschappen noemt hij ‘de uit prekoloniale rijken en rijkjes overgebleven, van een originaire autonomie voorziene 
rechtsgemeenschappen’. Bongenaar, K.E.M. De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië, 
Zutphen, 2005, 24. 
127 Idem, 160. De drie genoemde elementen zijn de zelfbesturende landschappen, het vetorecht van gouverneurs en de 
regionale samenstelling van de Volksraad.  
128 Idem, 161. De genoemde waarschuwing is uiteraard weer anoniem, maar men vermeldt er wel bij dat het dezelfde 
persoon is die eerder had gewaarschuwd tegen een te sterk drijven in dan wel federatie dan wel eenheidsstaat. 
129 Verslag van de commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen ingesteld bij gouvernementsbesluit van 
14 september 1940, No. 1x/KAB, deel I, New York, 1944, I-II. 
130 Jan Anne Jonkman, Het oude Nederlandsch-Indië: Memoires van mr. J.A. Jonkman, Assen 1971, 189. 
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verwezenlijkt zouden zien, gezien de onbuigzame manier waarop de koloniale overheid zich 
opstelde. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting op 15 juli 1941, toen het Volksraadlid Soeroso de vorming 
van een nieuwe grote fractie bekendmaakte. De nieuwe Fractie Nationaal Indonesia had als 
doelstelling ‘Indonesia Merdeka’ (Vrij Indonesië).131 Soeroso greep hierbij terug op een toespraak 
van de gouverneur-generaal van een maand eerder, waarin deze politieke hervormingen aan de 
orde had gesteld, kort na het bezoek van de Nederlandse ministers Eelco van Kleffens en Welter. 
Soeroso stelde dat dit voor de Indonesische nationalisten niet genoeg was, omdat er geen ruimte 
was voor discussie over Indonesische onafhankelijkheid buiten het Koninkrijk.132 Tegelijk herinnerde 
hij aan het Gapi-memorandum dat de vorming van een statenbond beoogde.133  
De Nederlands-Indische regering veroordeelde de doelstelling van de nieuwe fractie en de Gapi om 
van Indonesië een onafhankelijke staat los van Nederland te maken.134 Het kan bijna niet anders dan 
dat diegenen onder de Indonesische nationalisten die tot dan toe nog geneigd waren hoopvol te zijn 
door Nederlandse beloften van staatkundige vernieuwing, nu pijnlijk waren getroffen door deze 
onbuigzame houding van het Nederlands-Indische gezag.135 Dit geldt naar alle waarschijnlijkheid ook 
voor de Indonesiërs die de commissie-Visman als federalistisch had bestempeld.  
 

De Nederlandse regering in ballingschap 
In het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de situatie in Indonesië gedurende de 
Japanse bezetting. Hoewel ik de chronologie hiermee enigszins onderbreek, wil ik tot besluit van dit 
hoofdstuk aandacht besteden aan de Nederlandse regering in ballingschap. Deze regering in Londen 
beschouwde zichzelf als de legitieme gezagsdrager van het gehele Koninkrijk der Nederlanden, zoals 
dit in mei 1940 was aangevallen door nazi-Duitsland. Ook nadat Japan vanaf maart 1942 de 
Indonesische archipel geheel had bezet en het Nederlands-Indische leger had gecapituleerd, werd 
dit standpunt gehandhaafd. Een deel van de Nederlands-Indische regering was kort voordat het 
                                                            
131 Handelingen Volksraad, 15 juli 1941, 223. De nieuwe fractie was een bundeling van twee bestaande fracties, de 
Nationale Fractie en de Indonesische Nationalistische Groep. Leden waren Soeroso (voorzitter), Mohammad Yamin 
(secretaris), Soangkoepon, Abdul Rasjid, Oto Iskandar Dinata, Soekardjo Wirjopranoto, Mochtar bin Praboe 
Mangkoenegoro, Bernard Wilhelm Lapian, Tadjuddin Noor en Sjamsoeddin. In de handelingen wordt overigens de spelling 
Merdika aangehouden. 
132 Idem, 224. De toezegging van de gouverneur-generaal hing ook samen met de radiotoespraak van koningin Wilhelmina 
op 10 mei 1941, waarin zij haar eerder gemaakte toezegging om zich op de hoogte te stellen van de wensen en 
opvattingen van de inwoners van het Koninkrijk ook expliciet verbond aan de inwoners van de overzeese gebiedsdelen. 
Schenk, M.G. en Spaan, J.B Th. (red.), De koningin sprak: Proclamaties en radiotoespraken van H.M. Koningin Wilhelmina 
1940-1945, Franeker, 1985, 37-41.  
133 In het Gapi-memorandum van 31 januari 1941 wordt een overgangsperiode genoemd van vijf jaar, waarin Indonesië in 
een statenbond met Nederland verenigd zou blijven en een volwaardig parlement zou krijgen met ministeriële 
verantwoordelijkheid. De tekst is te vinden in W.H. van Helsdingen, De plaats van Nederlandsch-Indië in het Koninkrijk: 
Stemmen van overzee, Leiden, 1946, 230-232. 
134 Op 5 augustus stelde Henricus Josephus Levelt namens de Nederlands-Indische regering in de Volksraad: ‘Pijnlijk 
getroffen is de Regeering door de mededeeling van den heer Wirjopranoto, dat het een vraag is voor onderling overleg, of 
het Huis van Oranje staatshoofd van den door de Gapi voorgestanen Statenbond zal zijn. Er zijn twee zaken, die voor de 
Regeering buiten discussie staan en waarmede in het bijzonder de Fractie National Indonesia goed doet, volledig rekening 
te houden. Dat zijn de handhaving van het Koninkrijk der Nederlanden als een onverbrekelijk staatsverband, welke ook de 
positie en mate van zelfstandigheid van de Rijksdeelen mogen zijn, alsmede het erfelijk recht van Koningin Wilhelmina en 
Hare nakomelingen op de Kroon van dat staatsverband. Dit zijn essentialia, welke nimmer een onderwerp van overleg 
kunnen uitmaken; dit zijn fundamenten, welke de Regeering met alle Haar ten dienste staande middelen − ook de 
scherpste − zal beschermen tegenover een ieder, die deze zou willen aantasten.’ Handelingen Volksraad, 5 augustus 1941, 
623. 
135 Officiële bescheiden, IV, 561. Soeria Santoso, een Indonesische KNIL-officier die ook in de periode 1945-1949 nauw bleef 
samenwerken met het Nederlandse koloniale gezag, beschrijft deze teleurstelling voorafgaand aan de Japanse bezetting bij 
coöperatieve landgenoten in een inlichtingenrapport in 1946. Ook Smit haalt de herinnering van Santoso aan. Smit, H., 
Gezag is gezag ...: Kanttekeningen bij de houding van de gereformeerden in de Indonesische kwestie, Hilversum, 2006, 112. 
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Japanse leger geheel Java had bezet naar Australië vertrokken. Vandaaruit werd tussen maart 1942 
en oktober 1945 de terugkeer van het koloniale bestuur voorbereid. Voor de naoorlogse 
ontwikkeling is het daarom van belang welke denkbeelden over de staatkundige ontwikkeling van 
het gebied vanuit Londen en Australië werden ontwikkeld. In het Nederlandse kabinet in Londen 
was de katholiek Welter in november 1941 afgetreden als minister van Koloniën en de 
antirevolutionaire premier Gerbrandy had tijdelijk zelf de portefeuille voor dit departement 
overgenomen.  

Op 21 mei 1942, enkele maanden na de Nederlands-Indische capitulatie van 9 maart, volgde de 
partijloze Huib van Mook hem op.136 Vanaf begin maart had hij aanvankelijk leiding gegeven aan de 
voortgezette Nederlands-Indische regering in Australië, terwijl gouverneur-generaal Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwer door de Japanse autoriteiten gevangen was genomen. Hoewel Van Mook 
vanaf 1937 als directeur van Economische Zaken deel had uitgemaakt van de Nederlands-Indische 
regering die, zoals beschreven weinig begrip leek op te brengen voor de steeds hardere roep om 
zelfstandigheid, stond hij bekend om zijn relatief progressieve visie. Van Mook was in 1894 geboren 
in Semarang en had in zijn studententijd in Nederland uitvoerig meegedaan aan de organisatie van 
het Indische studentenleven. Als een van de organisatoren van het Congres van het Indonesisch 
Verbond van Studeerenden in Wageningen sprak hij zich in 1918 al uit voor een ‘vrij en gelukkig 
Indonesië’.137 In het begin van de jaren 1930 had hij in Nederlands-Indië zitting in de Volksraad en 
bekleedde hij een leidende positie in de kleine beweging rond De Stuw. Dit tijdschrift publiceerde in 
diverse artikelen ideeën over de totstandkoming van een zelfstandig ‘Indisch gemeenebest’. De 
schrijvers gaven niet aan wanneer deze zelfstandigheid moest beginnen, maar stelden wel dat 
degenen die leiding zouden geven aan dit gemenebest de staatstinrichting zouden moeten 
bepalen.138  

De benoeming van Van Mook als minister zou grote gevolgen hebben voor de naoorlogse politieke 
ontwikkeling. Een van zijn eerste initiatieven als minister was de voordracht van het voormalig lid 

                                                            
136 Van Mook was aanvankelijk al benoemd als minister op 20 november 1941. Dit besluit werd echter op verzoek van de 
gouverneur-generaal en Van Mook zelf herroepen. In plaats daarvan werd hij op 1 januari benoemd als luitenant-
gouverneur-generaal. Op 21 mei 1942 werd hij opnieuw benoemd als minister. Hij bleef deze functie vervullen tot 23 
februari 1945. 
137 Tom van den Berge, H.J. van Mook, 1894-1965: Een vrij en gelukkig Indonesië, Bussum, 2014, 48. 
138 Locher-Scholten betoogt dat er bewust werd gekozen voor ‘Indisch’ en niet voor ‘Indonesisch’ om hiermee aan te geven 
dat het een gemenebest zou zijn waarin ruimte zou zijn voor de verschillende bevolkingsgroepen. De organisatie achter De 
Stuw zelf was een uitsluitend Europese beweging en men dacht voor zich als Europeaan dus ook aan een blijvende positie 
in de zelfstandige staat, naast Indonesiërs, Chinezen en andere groepen. Locher-Scholten, 122. Wel verleenden 
verschillende Indonesiërs medewerking door bijvoorbeeld bijdragen te leveren aan het tijdschrift. Voorbeelden zijn 
Soesanto Tirtoprodjo, Sam Ratulangie, Margono Djojohadikoesoemo en Soetardjo Kartohadikoesoemo. Wat betreft de 
neutrale houding in de kwestie federalisme-unitarisme lijkt de planter Van der Meer als lid van de beweging rond De Stuw 
een uitzondering door wel zijn voorkeur uit te spreken voor een federatieve staat. In een reactie op een bijdrage van 
Soesanto Tirtoprodjo, schrijft hij: ‘Zeker, mijnheer S. T., wij erkennen het recht van een onafhankelijken, Indischen 
statenbond, wanneer die in staat is den onafhankelijkheidsstaat waardig te voeren.’ H.J. van der Meer, ‘Wat is ons doel?’, 
De Stuw 1-4 (1930), 3. Overigens werd het begrip ‘Indonesisch Gemenebest’ wel op het genoemde studentencongres in 
1918 in Wageningen door de voorzitter van het congres, Jan Anne Jonkman, in zijn openingstoespraak gebruikt. Omdat 
denkbeelden zoals deze, rond 1930 in De Stuw ontwikkeld, echter specifiek in hun historische context geplaatst moeten 
worden, kan het gebruik van ditzelfde begrip hiermee in 1918 niet direct in verband worden gebracht. Het thema van het 
studentencongres in 1918 was de ontmoeting tussen Oost en West. Volgens Jonkman moesten de studenten het ideaal 
voor ogen houden om samen te werken aan een ‘Nieuwe Tijd’. Dit zou pas mogelijk zijn als de Hollanders zich geheel aan 
hun Indische roeping zouden geven en als de Indonesiërs en de Chinezen zich helemaal zouden wijden aan de vorming van 
het Indonesisch gemenebest. Indonesisch Persbureau, Indië in de Nederlandsche Studentenwereld, verslag van het eerste 
Congres van het ‘Indonesisch Verbond van Studeerenden’ gehouden te Wageningen op den 29sten, 30sten en 31sten 
Augustus 1918, Den Haag, 1918, 7. 
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van de Raad van Nederlands-Indië Soejono, als minister zonder portefeuille in het Londense kabinet. 
Het was de eerste keer dat een Indonesiër Nederlands minister werd en dit paste volledig in de voor 
zijn tijd progressieve denkbeelden van Van Mook. Vanaf zijn aantreden was het beleid gericht op 
dekolonisatie, al was de concrete invulling voorlopig nog net zo onduidelijk als bij makers van De 
Stuw. Gerbrandy en een aantal andere ministers in de verschillende Londense kabinetten waren erg 
conservatief en niet geneigd Van Mook veel speelruimte te geven voor zijn idealen.139 Anderen 
waren juist sceptisch over de plannen die de regering in Londen voortbracht. Soejono en Van Mooks 
Indonesische medewerker Loekman Djajadiningrat uitten zich zeer teleurgesteld over het feit dat de 
Nederlandse regering niet volmondig de toekenning van het Indonesische onafhankelijkheid 
concreet in het vooruitzicht stelde.140 

Een heel concreet resultaat van Van Mooks ministerschap was de radiorede van 6 december 1942. 
Deze toespraak voor Radio Oranje vanuit Londen door koningin Wilhelmina zou later bekend worden 
als de ‘7 december toespraak’.141 De koningin zei dat het ‘Rijk’ na de oorlog opgebouwd zou worden 
met als belangrijkste basis het ‘volledige deelgenootschap’. Een gedeelte uit de toespraak luidde: ‘Ik 
weet, dat Nederland dieper dan ooit zijn verantwoordelijkheid gevoelt voor den krachtigen groei der 
overzeesche gewesten, en dat de Indonesiërs in de lang gegroeide samenwerking den besten 
waarborg vinden voor het herstel van hun vrede en geluk. De laatste jaren hebben getoond, dat in 
beide volken de wil en het vermogen tot harmonisch en vrijwillig samengaan aanwezig zijn. Een op 
dien grondslag gevestigde rijkseenheid stuurt aan op de verwezenlijking van het doel, waarvoor de 
Vereenigde Naties strijden, zooals dit onder meer in het Atlantic Charter is belichaamd en waarmede 
wij aanstonds konden instemmen, omdat het de grondslagen bevat van onze eigen opvatting van 
recht en vrijheid, waarvoor wij in den loop der geschiedenis goed en bloed geofferd hebben.’  

Met uitzondering van Soejono ging de gehele ministerraad met de uiteindelijke tekst van deze 
radiorede akkoord. Het was dus een compromis geworden waarin voor Van Mook en de PvdA-
ministers genoeg ruimte school voor dekolonisatie en voor de conservatieve ministers genoeg 
openingen voor het behoud van het verband van de rijkseenheid. Concrete invulling van de plannen 
was er niet, al lichtte Van Mook de toespraak op 5 december, onder embargo, al toe aan een groep 
Amerikaanse journalisten. De hoofdlijn van de inhoud van de rede was in de Verenigde Staten al een 
aantal maanden bekend. Op 6 augustus 1942 had de koningin het Amerikaanse Congres 
toegesproken en hier onder andere de mogelijkheid van ‘voluntary cooperation’ en een politiek 
gericht op ‘full partnership in government’ aangestipt. Daarnaast noemde de vorstin specifiek de 
veelzijdigheid van de Indonesische bevolking: ‘Under Netherlands stewardship, a great number of 
peoples and tribes are being systematically merged into one harmonious community, in which all 
these elements, the Indonesians in their rich variety of religions, languages, arts and customary laws, 

                                                            
139 Voor de oppositie tegen de uitgangspunten van Van Mook, Van den Berge, 174.  
140 Idem, 177. Dat zelfs de socialistische ministers Albarda en Jan van den Tempel deze toezegging niet konden steunen, 
was in het bijzonder een teleurstelling. Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog: 11c 
Nederlands-Indië III, Leiden, 1986, 90-93. Albarda had als Tweede Kamerlid in 1919 nog de federale plannen van Colijn 
bekritiseerd, omdat het Nederlandse gezag ermee verdedigd en bestendigd zou worden.  
141 In Indonesië was het inderdaad 7 december op dat moment, maar de toespraak is er waarschijnlijk niet ontvangen. 
Toch woonde het grootste gedeelte van de bevolking over wie de toespraak ging in het door Japan bezette gebied. De 
datum van 7 december had echter een symbolische betekenis. Op 7 december 1941 viel Japan de Amerikaanse basis Pearl 
Harbor aan en stelde de Nederlandse regering zich achter de Amerikanen op door Japan eveneens de oorlog te verklaren. 
In 1946 werd bij de naamgeving van de 7 December Divisie specifiek naar de toespraak in 1942 verwezen. Nieuwe 
Apeldoornsche courant, 30 augustus 1946. 
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the Chinese, the Arabs and the Westerners, feel equally at home. Careful consideration has 
constantly been given to the particular characteristics and needs of the peoples concerned.’  

Anderhalf jaar later refereerde president Roosevelt aan enkele gesprekken die hij met Wilhelmina 
had gedurende haar bezoek aan de Verenigde Staten in de zomer van 1942. ‘Her idea for some of the 
Dutch possessions is to eventually give them their independence. When Java is ready for 
independence, give her help and make her a member of a federation. Sumatra the same.’142 Er zijn 
geen andere bronnen die kunnen bevestigen of Roosevelts herinnering hier in details betrouwbaar 
is, maar het is aannemelijk dat de kern berust op waarheid. Dat de koningin een federatie als 
staatkundige constructie heeft genoemd is mogelijk, maar staat dus niet vast. Wel heeft ze 
waarschijnlijk de verschillen binnen de archipel benadrukt, wat overeenkomt met haar redevoering 
voor het Congres. Ook wat betreft de bredere historische context geeft dit interview met de 
Amerikaanse president meer duidelijkheid. De journalist had de president namelijk gevraagd naar 
zijn mening over de visie van premier Churchill op dekolonisatie. Roosevelt gebruikte Wilhelmina’s 
woorden om te ondersteunen dat het toekomstplan van de Nederlandse regering veel acceptabeler 
was omdat hierin de essentie van het Atlantic Charter overeind bleef. Voor Roosevelt was het 
kennelijk mogelijk dat een federale staatsbouw voor Indonesië in 1945 samenging met zijn eigen 
progressieve idealen ten aanzien van dekolonisatie. Twee maanden na de woorden van Roosevelt – 
hij was inmiddels overleden − begon in San Francisco de conferentie waarin de Verenigde Naties als 
permanente organisatie werden opgericht. Op de conferentie, die duurde van april tot juni 1945, 
werd nagedacht over de inrichting van de wereld na de Tweede Wereldoorlog. Nederland hoorde bij 
de oprichters van de organisatie en ook politici verbonden aan de Nederlands-Indische politiek zoals 
Van Mook en Van der Plas speelden op de conferentie een rol. Belangrijk op deze conferentie was 
het principe van trusteeship (voogdij). Dit was bedoeld als de eerste stap in de richting van 
dekolonisatie. Van Mook voorkwam echter dat Nederlands-Indië een gebied onder internationale 
voogdij zou worden.143 Dit bewerkstelligde dat de grote mogendheden Nederland erkenden als 
verantwoordelijk gezagsdrager voor de toekomstige gang van zaken in de Indonesische archipel, 
waarbij dekolonisatie het uiteindelijk doel zou zijn.144  

Samenvatting 
In de periode tussen 1917 en 1942 lagen in Nederlands-Indië en Nederland een aantal keer serieuze 
politieke voorstellen op tafel om het bestuur over de Indonesische archipel in de toekomst als 
federatie vorm te geven. De meeste van deze voorstellen werden in of omstreeks het jaar 1918 
geïntroduceerd. Steeds was de indiener van het voorstel van Nederlandse of Indo-Europese afkomst. 
De voorstellen werden beargumenteerd vanuit een behoorlijke verscheidenheid aan motieven, 
afhankelijk van de initiator en de politieke stroming waartoe deze behoorde. Vooral omdat Colijn 
een van deze personen was, kregen de plannen, ook uit meer progressieve hoek een negatieve klank 
als een systeem dat vooral ten doel zou hebben om de Indonesische eenheid te doorbreken en de 
Nederlandse overheersing te continueren. Dit was echter niet de reden die Colijn zelf aanvoerde 
voor een federatieve staatsinrichting en zeker niet de motivatie van bijvoorbeeld Mühlenfeld. 

                                                            
142 Persconferentie Roosevelt op 23 februari 1945. http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/pc/pc0169.pdf 
geraadpleegd op 19 juni 2017. 
143 Van den Berge, 194. 
144 De Verenigde Staten verklaarden zich in de zogenaamde Civil Affairs Agreement van 10 december 1945 formeel akkoord 
met de terugkeer van het Nederlands-Indische burgerlijke bestuur, bij een geallieerde militaire verovering. 
http://www.en.afscheidvanindie.nl/archieven-onderwerpen-nica.aspx, geraadpleegd 21 juni 2017.  
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Hoewel er in het kader van de ethische politiek een beleid werd gevoerd van bestuurlijke 
decentralisatie en democratisering, bleef het bestuur hoofdzakelijk centralistisch. Binnen de 
opkomende Indonesische nationale beweging in deze periode gaven verschillende uitingen blijk van 
een federalistisch standpunt. Dit bleef in deze kringen echter duidelijk een zaak van secundair 
belang. Het belangrijkste doel was het beëindigen van de koloniale relatie op grond van het 
zelfbeschikkingsrecht. Men streefde volledige politieke onafhankelijkheid na: Indonesia Merdeka. De 
kwestie federatie of eenheidsstaat was daarmee letterlijk van later zorg. In Colijns tweede pleidooi 
voor een federale structuur in 1928 bleek deze tegenstelling nog duidelijker. Colijn ontkende in zijn 
boek het bestaan van de Indonesische eenheid. In datzelfde jaar echter verbonden Indonesische 
jongeren zich plechtig aan de nationale eenheid van het Indonesische vaderland, de Indonesische 
natie en de Indonesische taal.  

Tot aan 1942 weigerde het Nederlands-Indische bestuur toe te geven aan de wensen van 
Indonesische nationalisten en had de nationale beweging in Indonesië vrijwel geen aansluiting meer 
bij het Nederlands-Indisch gezag. Het onderzoek van de commissie-Visman, dat aan de vooravond 
van de Japanse inval werd gepubliceerd, laat weliswaar zien dat er ook onder de Indonesische 
bevolking stemmen opgingen voor een federaal systeem, maar de opzet en de weergave van dit 
onderzoek maken het onmogelijk om de representativiteit hiervan na te gaan. De benoeming van de 
als progressief bekend staande Van Mook als minister van Koloniën in de Nederlandse regering in 
ballingschap en op diens voordracht de benoeming van de Indonesische minister Soejono zijn 
aanwijzingen dat er in Nederlandse regeringskringen ruimte ontstond voor de gedachte aan 
dekolonisatie. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat hierbij plannen met betrekking tot een 
federatieve staatsinrichting een rol speelden. 
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Hoofdstuk 2  Japanse verdeling van Indonesië: aanleiding voor de 
Indonesische eenheidsstaat (1942-1945) 
 

Het eind van het vorige hoofdstuk schetst hoe de Nederlandse regering tussen 1942 en 1945 
langzaam haar beleid voorbereidde dat ze wilde inzetten nadat Japan verslagen zou zijn. Voor een 
aantal beleidsmakers, onder wie Van Mook, stond daarbij vast dat Indonesië aanzienlijk sneller 
onafhankelijk moest worden dan de Nederlands-Indische bestuurders vóór 1942 hadden 
uitgedragen. Van Mook had zich gedurende de oorlog steeds voorbereid op een beslissende rol van 
de Verenigde Staten bij de geallieerde bevrijding van het gebied. Deze stemden in 1945 in met een 
voorlopige terugkeer van het Nederlandse bestuur. Bij de inwoners van de Indonesische archipel 
was dit alles echter niet bekend. De feitelijke gezagsdrager in het gebied was gedurende de 
drieënhalf jaar durende bezetting het keizerrijk Japan geweest.  

Dit hoofdstuk toont hoe Indonesië tijdens de Japanse bezetting aanvankelijk vooral in afzonderlijke 
gebieden werd opgedeeld, terwijl in de slotfase juist de onafhankelijke Indonesische eenheidsstaat 
tot stand kwam. 

 

Kaart 3: De bestuurlijke indeling tijdens de Japanse bezetting, 1942-1945 

Het verdwijnen van het Nederlands-Indische bestuur 
Vanaf maart 1942 was Nederlands-Indië bezet door Japan. Van meet af aan is hierbij sprake geweest 
van drie gescheiden militaire bestuursgebieden: Java werd door het 16de leger bestuurd, Sumatra 
door het 25ste leger en het Indonesische gedeelte van Borneo en Oost-Indonesië viel onder 
verantwoordelijkheid van de tweede Zuidelijke vloot van de Japanse marine. In Jakarta, zoals de 
Japanners Batavia hadden hernoemd, was viceadmiraal Tadashi Maeda vertegenwoordiger van de 
marine. Hij moest de contacten tussen het 16de leger en de bevelhebbers van de marine in Borneo 
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en Oost-Indonesië coördineren. Door deze nieuwe bestuurlijke indeling van Indonesië werd radicaal 
gebroken met de centrale bestuursvoering van de Nederlandse koloniale regering. Er was geen 
Indonesische staatkundige eenheid meer, niet in de vorm van een eenheidsstaat maar ook niet als 
federatie.  

Hoewel er grote verschillen bestonden in de wijze waarop de Japanse legers de afzonderlijke 
gebieden bestuurden, maakten ze wel overal in de archipel radicaal een einde aan Nederlandse 
invloeden. Vrijwel alle Nederlanders en een deel van de Indo-Europese bevolkingsgroep werden 
geïnterneerd in burgerkampen en de Nederlandse taal en symbolen werden zo veel mogelijk 
uitgebannen en vernietigd. Ook het Nederlandse aandeel in het bestuur verdween, Indonesiërs 
namen de opengevallen plekken in van Nederlanders en geïnterneerde Indo-Europeanen. Het gehele 
bestuursapparaat werd ondergeschikt gemaakt aan de Japanse leger- en marineleiding. De Japanse 
bezetting van Nederlands-Indië vloeide voort uit een beleidsplan waarin Japan de leiding zou nemen 
in een ‘gemeenschappelijke welvaartssfeer’. In het gebied, dat in de plannen geheel Zuid-Azië, 
Zuidoost-Azië en Australië omvatte, zou Japan niet alleen een einde maken aan de Europese 
koloniale overheersing, maar ook zorgen voor de economische exploitatie van het gebied ten gunste 
van het Japanse keizerrijk.1 Deze plannen bestonden al in 1940, voordat Japan had besloten tot een 
militaire invasie van Zuidoost-Azië. Een aangepast plan uit de tweede helft van 1941 voorzag ook in 
een militaire invasie. De Indonesische archipel zou een belangrijke plek innemen in wat inmiddels de 
‘Groot-Oost-Aziatische Welvaartssfeer’ heette, waarbij de levering van aardolie aan Japan een van 
de belangrijkste doelen was. Het Japanse keizerrijk, dat zich opwierp als ‘bevrijder van Azië’, stelde 
zich inderdaad ten doel de volken in de veroverde gebieden onafhankelijk te maken, zij het voorlopig 
onder leiding van Japanse autoriteiten.2 

Koiso’s belofte 
De meeste Indonesische nationalistische leiders waren bereid samen te werken met de Japanse 
bezetters vanuit de gedachte dat onafhankelijkheid nu alleen nog van hen te verwachten was. 
Soetan Sjahrir, Tjipto Mangoenkoesoemo, Tan Malaka en Amir Sjarifoeddin vormden 
uitzonderingen.3 De eensgezindheid bij het merendeel van de Indonesische nationalisten om tijdelijk 
samen te werken met de Japanners betekende een verandering ten opzichte van de periode van de 
Nederlandse koloniale overheersing. Toen was er gedurende de laatste decennia sprake van een 
tweedeling tussen de ‘coöperatieven’ en de ‘non-coöperatieven’. In het vorige hoofdstuk is er al op 
gewezen dat ook bij de laatste groep de hoop steeds meer vervloog op concrete stappen van de kant 
van de Nederlands-Indische overheid richting onafhankelijkheid. Vanuit deze desillusie viel onder 
Japans bestuur alleen maar verbetering te verwachten. Concrete toezeggingen inzake Indonesische 
onafhankelijkheid kwamen er in de eerste periode na de Japanse invasie echter niet. Mede door de 

                                                            
1 De Jong, Het Koninkrijk 11a, 688-690.  
2 Ibidem, 716. ‘Koloniale’ Japanse plannen ten aanzien van Nederlands-Indië ontstonden al vanaf de Eerste Wereldoorlog 
en werden verder ontwikkeld ten gevolge van de economische crisis in de jaren 1930. Uiteindelijk zorgde de Duitse 
bezetting van Nederland ervoor dat Japan een ‘carte blanche’ kreeg voor de militaire invasie, waardoor de koloniale 
aspiraties geheel konden worden verwezenlijkt. Aziz, M.A., Japan’s Colonialism and Indonesia, ’s Gravenhage, 1955, 99-
120. 
3 Anderson wijst op het feit dat het anti-Japanse verzet geleid door Amir Sjarifoeddin snel op een mislukking uitliep, maar 
dat er nieuw verzet voor in de plaats kwam in de vorm van netwerken van jongerenorganisaties geconcentreerd rond drie 
asrama’s (een asrama is een gebouwencomplex met studentenkamers). De pemuda’s hadden minder sterke banden met 
vooroorlogse organisaties en hun leiders, maar waren gericht op de toekomst van Indonesië. De historicus onderscheidt 
drie invloedrijke asrama’s: Menteng 31, Prapatan 10 en Kebon Sirih 80. Benedict R. O'G Anderson, Java in a Time of 
Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946. Ithaca, 1972,  38-49. 
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Japanse opdeling van het gebied in Sumatra, Java en de rest van het gebied dat bestuurd werd door 
de marine, leek de eenheid die de nationalisten nastreefden in de Indonesische natie minder nog 
dan vóór 1942 een haalbare kaart.4 Herhaalde verzoeken van zowel Soekarno als Hatta aan de 
Japanse autoriteiten om de archipel te verenigen waren telkens vergeefs.5 De politiek bestuurlijke 
opdeling van Indonesië door Japan strekte zich niet uit over het te voeren culturele beleid. Het 
Maleis6, dat de Japanse militaire machthebbers als officiële Indonesische taal invoerden, verenigde 
juist de gehele archipel. Hierdoor kon de Japanse bezetting ondanks de administratieve verdeling 
een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van het Indonesische nationalisme.7  

Tot de eerste helft van 1944 leek het doel van een eigen Indonesische staat nog onbereikbaar ver 
weg. Op 7 september 1944 lijkt er echter een belangrijke stap gezet te worden. Terwijl zowel in 
Europa als in Azië de verhoudingen definitief in het voordeel van de geallieerden waren 
omgeslagen8, deelde de Japanse premier Koiso in het parlement in Tokio het volgende mee: ‘… met 
het oog op het waarborgen van de blijvende welvaart van Oost-Indië verklaart het keizerrijk thans 
dat de onafhankelijkheid der inheemsen in de toekomst goedgekeurd zal worden.’ Wanneer dit zou 
gebeuren, zei hij er niet bij en wat dat betreft lijkt er weinig verschil met de politieke doelen van de 
vooroorlogse ‘ethische politiek’, al was het volmondig benoemen van onafhankelijkheid iets wat de 
Indonesische bevolking van Nederlandse bestuurders nog niet had gehoord. Bovendien werden 
belangrijke symbolen van de Indonesische nationale beweging, het lied Indonesia Raya en de rood-
witte vlag, in het openbaar toegestaan.  

Dat Koiso’s toezegging op bepaalde punten vaag bleef, zoals het gebruik van de term Oost-Indië in 
plaats van Indonesië, valt te verklaren uit interne Japanse verdeeldheid. De Japanse marine wilde 
absoluut niet dat de op Java gedane toezeggingen ook van toepassing werden verklaard op Borneo 
en Oost-Indonesië. De bereidheid om onafhankelijkheid te verlenen gold aanvankelijk alleen Java.9 
In december besloot het Japanse bestuur echter om Sam Ratulangie en Tadjuddin Noor de positie 
van sanyo (adviseur) te geven voor respectievelijk Oost-Indonesië en Borneo.10 Dat er geen direct 
vervolg kwam op de uitspraak van premier Koiso was voor viceadmiraal Maeda reden om het 
initiatief te nemen voor de opzet van een asrama (studentenhuis), dat werd gebruikt voor de 
politieke toerusting van jongeren in het kader van de komende onafhankelijkheid: Asrama Indonesia 
                                                            
4 Kanahele stelt in dit verband dat met name Sumatra en het marinegebied sterk gedecentraliseerd waren, maar dat deze 
decentralisatie in weinig opzichten leek op het vooroorlogse Nederlandse bestel. Volgens een Japanse zegsman zou de 
‘fictie van een Indonesische gemeenschap’ geenszins een politieke realiteit mogen worden. Kanahele, G.S, The Japanese 
Occupation of Indonesia: Prelude to Independence, Ann Arbour, 1967, 63, 86. 
5 Ibidem, 91, 108. 
6 De in de archipel al eeuwen voorkomende handelstaal, het zogenaamde passer-Maleisch, was gaandeweg door 
Nederlands-Indische ambtenaren in aangepaste vorm als bestuurstaal in gebruik genomen. De Indonesische nationale 
beweging eigende zich deze taal toe als Bahasa Indonesia. Anderson, Imagined Communities, 132-133. Dit kwam in 1928 
tot uiting in de Sumpah Pemuda. 
7 Kanahele, Japanese Occupation, 241. 
8 Volgens Kanahele, die het verband legt tussen Koiso’s belofte en de militaire situatie, was met name het Japanse verlies 
van Saipan op 9 juli 1944 het moment waarop de verdedigingslinie op de Stille Oceaan over de volle breedte in gevaar 
kwam. Kanahele, Japanese Occupation, 161. 
9 Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog: 11b Nederlands-Indië II: eerste helft, Leiden, 
1985, 151-154. 
10 Kanahele, 112. De benoeming was het sluitstuk van het Japanse beleid om Indonesische politieke participatie toe te 
staan, ook buiten Java. Veel invloed hadden de adviseurs volgens Kanahele niet. Al eerder waren op Sumatra adviesraden 
ingesteld, vervolgens kregen de steden Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado en Ambon de status van autonome 
gemeente. Hij noemt verder als namen van Indonesiërs die Japan adviseerden: A. Hakim Mohammed Shafei, Abdul Abbas, 
Tengku Hasan en Zainoedin (Sumatra), O.H. Pantouw (Manado), Nadjamoeddin (Zuid-Sulawesi), Roesbandi (Borneo) en I 
Gusti Ketut Pudja en Anak Agung gde Agung (Kleine Soenda-eilanden). Kanahele, Japanese Occupation, 114-115. 
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Merdeka.11 Onder de leiders van de vooroorlogse Indonesische nationale beweging met wie Maeda 
in Jakarta contact onderhield, bevond zich ook een aantal afkomstig uit Oost-Indonesië en Borneo.12 
Op deze manier waren deze gedeelten van de archipel tegen het eind van de Japanse bezetting toch 
in zekere zin opgenomen in de Japanse bemoeienis met de toekomstige staatsvorming van 
Indonesië. Dit aspect van Maeda’s politiek valt weliswaar te verklaren door zijn taak als 
vertegenwoordiger van de Indonesische gebieden die door de marine werden bestuurd, maar lijkt 
tegelijk in tegenspraak met de genoemde terughoudendheid van de autoriteiten in die regio. 

De instelling van de BPUPK en propagandareizen naar het marinegebied 
Op 1 maart 1945 kondigde de Japanse legerleiding de vorming aan van een onderzoekscommissie 
voor maatregelen ter voorbereiding van de onafhankelijkheid, in het Indonesisch: Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).13 De commissie had tot taak de mogelijkheden voor 
onafhankelijkheid te onderzoeken voor heel Indonesië. Toch zou naar de mening van de hoogste 
Japanse autoriteiten voorlopig alleen Java daar ‘klaar’ voor zijn.  

Deze twee tegenstrijdige denkbeelden zijn duidelijk te herkennen in de samenstelling van de BPUPK. 
Van de 68 leden waren negen leden oorspronkelijk niet van de eilanden Java en Madura afkomstig.14 
Maar ook deze negen waren allen in Java woonachtig en vertegenwoordigden in de BPUPK niet 
zozeer hun regio. Waarschijnlijk speelde bij de selectie de overweging mee om de veelzijdigheid van 
de Indonesische natie te weerspiegelen, zoals die op Java aanwezig was.15 Behalve de 68 Indonesiërs 
waren er acht Japanse ‘leden’ die als vertegenwoordiger van het militaire gezag zitting hadden, maar 
zich inhoudelijk niet bemoeiden met het commissiewerk.16 Van de eerste generatie Indonesische 
nationalisten was onder anderen Radjiman Wediodiningrat vertegenwoordigd, wiens naam 

                                                            
11 Anderson, Java, 44.  
12 Ibidem, 46. Tot de groep behoorden Soebardjo, Iwa Koeoemasoemantri, Singgih, Latuharhary, Ratulangie, Boentaran en 
Alexander Andries Maramis. Van hen waren Singgih en Boentaran van Javaanse origine. Maeda was vanaf maart 1940 de 
attaché van de Japanse marine in Nederland. Na een kort verblijf in Tokyo kwam hij in september 1940 in Batavia aan als 
deelnemer aan de economische onderhandelingen tussen de Nederlands-Indische regering en Japan. In 1941 zou hij een 
Indonesische ‘vijfde colonne’ hebben opgezet. Tot deze groep behoorde onder anderen Tadjuddin Noor. Anderson legt een 
verband tussen deze feiten en de opvatting dat Maeda zichzelf zag ‘as playing the historic role of midwife to the birth of a 
new nation’. 
13 Een aanleiding voor de instelling van de commissie was de angst onder het Japanse bestuur voor massaal verzet, die 
ontstond na een opstand op 14 februari 1945 in het Indonesische vrijwilligerscorps Tentara Sukarela Pembela Tanah Air 
(PETA), het vrijwilligersleger van de verdedigers van het vaderland. Kanehele, Japanese Occupation, 185-188. In de 
literatuur is deze commissie vaak aangeduid als BPUPKI, waarbij de laatste letter staat voor Indonesia. Kusuma en Elson 
wijzen er echter op dat het woord Indonesia niet in de naam van de commissie voorkwam, omdat deze commissie de 
onafhankelijkheid van Java moest voorbereiden. A.B. Kusuma and R.E. Elson, ‘A Note on the Sources for the 1945 
Constitutional Debates in Indonesia’ Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2011), nr. 2-3, 196-209. 
14 Dit waren van Sumatra de Minangkabauers Hatta, Yamin en Agus Salim en de Batakker Parada Harahap, uit Borneo 
kwam de Buginees Mohammad Noor en de Chinees Koen Hian Liem, uit Oost-Indonesië kwamen de Manadonees Maramis 
en de Ambonees Latuharhary. Afgezien van de Japanse leden was er één lid buiten Nederlands-Indië, op de Filippijnen 
geboren: Agoes Moechsin Dasaad. Zijn vader was van geboorte een Zuid-Sumatraan.   
15 Kanahele noemt deze overweging wel bij de laatste uitbreiding van de Centrale Adviesraad op Java, maar niet ten 
aanzien van de BPUPK. Kanahele, Japanese Occupation, 170. Als men echter naar de etnische samenstelling van de BPUPK 
kijkt, lijkt hetzelfde te zijn gebeurd. De Chinese, Arabische en Indo-Europese groep waren ook vertegenwoordigd. Zes leden 
waren van Sundanese en twee van Madurese origine. Soebardjo kwam uit een Acehse familie.  
16 Er zijn geen aanwijzingen dat de acht Japanse leden invloed hebben uitgeoefend. Het feit dat ze er waren, vormde later 
een van de argumenten om de Republiek Indonesië een Japanse creatie te noemen. De Japanse leden zouden in deze visie 
als ‘dwarskijkers’ binnen de commissie fungeren. G.W. Overdijkink, Het Indonesisch probleem: de feiten, ’s Gravenhage, 
1946, 33. Overdijkink geeft geen feitelijk onderbouwing van deze bewering.  
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voorheen Radjiman Wediodipoero luidde. Als oudste lid van de BPUPK werd hij benoemd tot 
voorzitter.17  

Kort vóór en na de zittingen van de BPUPK in Jakarta organiseerde het Japanse bestuur enkele 
rondreizen voor de belangrijkste nationalistische leiders in het marinegebied. Aan de eerste reis, 
naar Makassar, namen Soekarno en Achmad Soebardjo18 deel, later vergezeld door Hatta. De reis 
begon op 26 april en werd voortdurend onderbroken vanwege geallieerde bombardementen. In 
Makassar ontmoetten de nationalisten belangrijke leden van de lokale adel, zoals Andi Mappanyuki, 
die als sultan van Bone de meest invloedrijke vorst in Zuid-Sulawesi was. Ratulangie en Tadjuddin 
Noor, die het jaar daarvoor door de Japanse autoriteiten naar Sulawesi waren gestuurd om een 
nationalistisch kader op te zetten, vergezelden het reisgezelschap. Er zijn aanwijzingen dat tijdens dit 
vijfdaagse bezoek naar Oost-Indonesië het verschil van mening tussen Soekarno en Hatta over de 
keuze voor een federatie of een eenheidsstaat voor spanning zorgde.19 Na deze reis volgde een 
bezoek van Hatta samen met Pangeran Noor20 aan de stad Banjarmasin in Zuidoost-Borneo. Hatta 
sprak hier met plaatselijke nationalisten en hield een toespraak waarvoor grote belangstelling was.21 
Ten slotte bezochten Soekarno, Hatta en Soebardjo het eiland Bali op 25 juli, waar Soekarno tijdens 
een toespraak grote indruk maakte op zijn publiek bestaande uit duizenden toehoorders.22 

De zittingen van de BPUPK 
Op 28 mei 1945 vond de eerste zitting van de BPUPK plaats in het gebouw van de voormalige 
Volksraad in Jakarta.23 De hoogste militaire gezagsdrager op Java, generaal-majoor Moichiro 
Yamamoto, sprak de openingsrede uit. Hij benadrukte dat het Japanse bestuur maar één 
voorwaarde aan de Indonesische onafhankelijkheid zou stellen, namelijk dat deze onderdeel zou 
blijven van de Groot-Aziatische Welvaartssfeer. Impliciet liet hij de eerdergenoemde voorlopige 
beperking van de onafhankelijkheid tot Java dus los.24 De volgende dagen werden besteed aan 
redevoeringen door onder anderen Yamin, Soepomo en Soekarno. De toespraak van Yamin bevatte 
een uitgebreide historische inleiding waarin hij de rijken van Sriwijaya (7de tot 13de eeuw) en 
Majapahit (13de tot 16de eeuw) als voorlopers van de moderne Indonesische staat besprak. Daarna 
zette hij de principes uiteen waaraan de Indonesische staat zijns inziens zou moeten voldoen. Heel 

                                                            
17 Dr. Radjiman behoorde tot de Javaanse adel en had geneeskunde gestudeerd in Nederland. Deze benoeming kan 
opmerkelijk genoemd worden, omdat niet de vertegenwoordigers van de adel, maar de leiders van de nationale beweging 
leken te overheersen in de samenstelling van de BPUPK. Toch representeerde Radjiman beide groepen, omdat hij als Boedi 
Oetomovoorman van het eerste uur een van de founding fathers van de Indonesische natie was. In de tijd rond 1918, toen 
de federatieve staatsvorm voor Nederlands-Indië voor het eerst serieus werd overwogen, was Radjiman ook actief 
geweest.  
18 Soebardjo was actief geweest in Jong Java en had tijdens zijn rechtenstudie in Nederland samen met Hatta in het bestuur 
van de Perhimpoenan Indonesia gezeten. Gedurende zijn studietijd in Nederland reisde hij onder andere in het kader van 
activiteiten van de Liga tegen het Imperialisme naar Frankrijk, Duitsland en de Sovjetunie. Stutje, Banner of Unity, passim. 
19 Adams, Sukarno, 195. De Japanse admiraal Shibata, die de gehele reis de nationalisten vergezelde, heeft het verslag van 
deze reis in zijn memoires opgenomen. Hij vermeldt daarin de deelname van Hatta niet. Shibata Yaichiro, ‘Nationalist 
Propaganda in the Navy Area, 1945’, in: Antony Reid en Oki Akira (red.), The Japanese Experience in Indonesia: Selected 
Memoirs of 1942-1945, Athens, 1986, 277-287.  
20 De waterbouwkundig ingenieur Pangeran Muhammad Noor (1901-1979) was van hoge adellijke komaf en geboren op 
Borneo. Hij studeerde samen met Soekarno aan de Technische Hogeschool in Bandung. Van 1931 tot 1939 zat hij als 
vertegenwoordiger voor Borneo in de Volksraad en maakte hij deel uit van de nationale fractie. 
21Ibidem, 283-284. Kanahele, Japanese Occupation, 222. Lambert Giebels, Soekarno: Nederlandsch onderdaan een 
biografie 1901-1950, Amsterdam, 1999, 330. 
22 Reid en Akira, 286. In deze toespraak maakte Soekarno grote indruk door zichzelf ‘half-Balinees’ te noemen. Soekarno’s 
moeder was inderdaad van Bali afkomstig. 
23 Ten minste tien BPUPK leden waren lid geweest van de Volksraad. 
24 Kanahele, Japanese Occupation, 197. 
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duidelijk stelt hij dat deze staat onmogelijk verenigbaar is met een aantal westerse fenomenen, 
waaronder hij expliciet het federalisme rekende.25 De Indonesische (natie)staat zou volgens hem 
idealiter zijn: ‘een eenheidsstaat die niet is opgedeeld. Hij is gevormd op de basis van het 
ongedeelde Indonesische volk. De Indonesische natiestaat is een eenheidsstaat, gebaseerd op het 
concept unitarisme.’26 Tegenwoordig bestaan er twijfels over de betrouwbaarheid van Yamins 
verslag, dat in 1959 werd gepubliceerd. Dat zijn eigen standpunt voortdurend is geweest dat er in 
Indonesië sprake moest zijn van een eenheidsstaat, lijkt echter vast te staan.27 

Soepomo had in Leiden gestudeerd en zich daar gespecialiseerd in het adatrecht, het Indonesische 
gewoonterecht. Hij was binnen het koloniale departement van Justitie werkzaam geweest. 
Daarnaast was hij vanaf 1928 betrokken geweest bij de nationalistische jongerenorganisatie Jong 
Java. In 1940 volgde hij professor Ter Haar op aan de rechtshogeschool in Batavia. Zijn toenmalige 
collega Wertheim omschreef Soepomo als een ‘hardwerkende vakman en een goede docent’.28 De 
Nederlands-Indische regering benoemde hem in de commissie-Visman, die vlak voor de Japanse 
bezetting het rapport omtrent ‘Indië’s wensen’ had samengesteld. In 1943 werd hij door toedoen 
van Hatta een van de belangrijkste Indonesische adviseurs van het Japanse bestuur.29  

Soepomo stelde in zijn redevoering de idee centraal van een ‘integralistische staat’. Deze denkwijze 
verwerpt staatkundige ideeën die voortkomen uit individualisme of socialisme. De 
nationaalsocialistische opvatting van eenheid tussen Volk en Führer, die in nazi-Duitsland de 
staatsleer was, toont veel verwantschap met deze ideeën over een integralistische staat. In Azië 
sloot volgens Soepomo de staatsideologie van het keizerrijk Japan het best aan bij de Indonesische 
waarden. Juist vanwege het belang van de keizerlijke familie in de Japanse staatsleer, waar eenheid 
en het familieverband centrale principes vormden, was de totalitaire Japanse staat een goed 
voorbeeld. Na deze verduidelijking stelde Soepomo het vraagstuk aan de orde van de keuze tussen 
statenbond, bondsstaat of eenheidsstaat. Een statenbond was in zijn ogen voor Indonesië zonder 
meer te verwerpen, omdat men één staat wilde. Voor de overgebleven keuze tussen bondsstaat en 
eenheidsstaat wilde hij aansluiten bij ‘de opvattingen van Hatta’.30 De begrippen federatie en 

                                                            
25 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djakarta, 1959, 87-107. De andere fenomenen die 
hij onverenigbaar achtte met een Indonesische staat waren feodalisme, monarchie, liberalisme, autocratie, bureaucratie 
en westerse democratie. Door feodalisme en monarchie te noemen zal Yamin een deel van de aanwezigen niet naar de 
mond hebben gepraat. De Javaanse en Sundanese adel was er namelijk goed vertegenwoordigd.  
26 De Indonesische tekst luidde: ‘Negara Rakyat Indonesia ialah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, 
dibentuk diatas dan didalam badan bangsa Indonesia yang tidak berbagi-bagi. Negara Rakyat Indonesia ialah Negara 
Kesatuan atas faham unitarisme.’ Yamin, Naskah, 100. 
27 Kusuma en Elson, ‘A Note on the Sources’, 196-209. Het probleem is dat Yamin zijn bronnen nooit heeft teruggegeven 
aan A.G. Pringgodigdo, van wie hij ze had geleend. Volgens Kusuma en Elson zijn de archieven later bewust verborgen 
gehouden door de regering Suharto (1968-1998) als onderdeel van een ‘desoekarnoïsatie’-campagne. De door Yamin 
genoemde datering zou namelijk de suggestie kunnen wekken dat hij – en niet Soekarno – de eigenlijke uitvinder zou zijn 
geweest van de Pancasila, die sterke overeenkomsten vertoont met de grondbeginselen die Yamin in zijn toespraak noemt. 
Begin jaren 1990 werden delen van het archief van A.G. Pringgodigdo bij toeval gevonden in Den Haag, waar ze binnen het 
archief van de Algemene Secretarie waren gerubriceerd als het archief van A.K. Pringgodigdo (de broer van A.G. 
Pringgodigdo). Nadien zijn ook de door Yamin geleende archiefstukken teruggevonden in Solo. Het Nationaal Archief heeft 
de stukken aan het Arsip Nasional in Jakarta geschonken en ook de in Solo teruggevonden stukken zijn uiteindelijk daar 
ondergebracht. Het lijkt nu overtuigend bewezen dat de datering van Yamin onjuist is. 
28 Wim Wertheim en Hetty Wertheim-Gijse Weenink, Vier wendingen in ons bestaan: Indië verloren, Indonesië geboren, 
Breda 1991, 194. Wertheim stelt dat Soepomo geen ‘origineel denker’ kan worden genoemd.  
29 Giebels, Soekarno, 274. In de context van het Japanse beleid om meer Indonesiërs te betrekken bij het bestuur op Java 
werd Soepomo in oktober 1943 benoemd tot sanyo (adviseur) voor het departement van Justitie. Soekarno bekleedde de 
functie van sanyo voor Algemene Zaken, Djajadiningrat voor Godsdienstzaken en Yamin voor Propaganda. Kanahele, 104. 
30 Uit Yamins verslag valt niet precies op te maken welke opvattingen hier bedoeld worden.  
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eenheidsstaat konden beter worden vermeden omdat ze tot misverstanden zouden leiden. Wel 
moest duidelijk gekozen worden tussen een gedecentraliseerd en een centralistisch bestuur. Die 
keuze was echter niet principieel, maar afhankelijk van de situatie en het onderwerp.31  

De redevoering in deze eerste sessie van de BPUPK die uiteindelijk de meeste bekendheid kreeg, was 
ongetwijfeld de rede van Soekarno, vanwege zijn uiteenzetting over de Pancasila, de vijf 
basisprincipes die de grondslag zijn geworden van de Indonesische staat. Het eerste principe dat hij 
hierin noemt is de Kebangsaan Indonesia, dat zou kunnen worden vertaald als ‘Indonesische natie’.32 
In zijn toelichting op dit begrip zette Soekarno uiteen dat een kind de door God gegeven 
Indonesische eenheid kan begrijpen door naar een kaart van het gebied te kijken. Hoewel hij de 
Indonesische eenheid op deze manier benadrukte, ging Soekarno niet in op het staatsrechtelijke 
vraagstuk van eenheidsstaat of federatie.33 Wel maakte hij expliciet duidelijk dat er geen ruimte kon 
zijn voor nationalisme dat zich beperkte tot Java, Sumatra, Bali, Borneo of Sulawesi. De door Japan 
gecreëerde opdeling van Indonesië was dus onnatuurlijk en moest worden beëindigd.34 De andere 
vier onderdelen van de Pancasila die Soekarno uiteenzette waren internationalisme of humanisme, 
consensusdemocratie, sociale rechtvaardigheid en het geloof in God.35 

De keus voor de eenheidsstaat 
Na de eerste zitting van de BPUPK vergaderde een zogenaamde kleine commissie onder 
voorzitterschap van Soekarno over de belangrijkste politieke en staatkundige vraagstukken. De 
commissie bracht verslag uit in de tweede plenaire zitting van de BPUPK. Op 10 juli werd in de 
plenaire vergadering gesproken over de keuze tussen eenheidsstaat of federatie. De jurist Soesanto 
Tirtoprodjo36 gaf te kennen dat er in de commissie zowel voorstanders waren van een federatie als 
van een eenheidsstaat. Na een uiteenzetting over de verschillende staatsvormen waarbij hij 
opmerkte dat in een federatie de centrale regering weinig bemoeienis heeft met regelgeving die de 
bevolking rechtstreeks aangaat, sprak hij zijn persoonlijke voorkeur uit voor een eenheidsstaat.37 
Yamin gaf met stelligheid te kennen vóór een eenheidsstaat te zijn omdat de eenheidsstaat voor 
eenheid zou zorgen en een federatie voor verdeeldheid.38 Volgens Sukiman Wirjosandjojo zou de 
eenheidsstaat uiteindelijk de meest efficiënte staatsvorm betekenen. In zijn pleidooi wijst hij op de 
Duitse geschiedenis als belangrijk voorbeeld van zijn opvatting dat moderne staten vanuit een 
federatie uiteindelijk uitgroeien naar een eenheidsstaat. Volgens het verslag dat Yamin publiceerde 
werd Soekiman in zijn redevoering kort geïnterrumpeerd. Het Molukse lid van de BPUPK, 

                                                            
31 Yamin, Naskah, 109-121. Het gedeelte over de integralistische staat is in Engels vertaling opgenomen in Herbert Feith en 
Lance Castles (ed.), Indonesian Political Thinking 1945-196, Ithaca, 1970, 188-192. 
32 Kebangsaan wordt ook vertaald met ‘nationalisme’. 
33 Yamin, Naskah, 61-81. De inhoud komt overeen met de Engelse vertaling door Feith en Castles, 40-49. Het begrip Negara 
kesatuan (eenheidsstaat) wordt door Soekarno in deze redevoering niet genoemd. Een begrip dat hij wel een aantal keer in 
verband brengt met kebangsaan was ‘Satu Nationale Staat’, waarmee hij impliciet duidelijk maakt dat hij zich evenals 
Soepomo uitsprak tegen de keus voor een statenbond. 
34 Feith en Castles, Indonesian Political Thinking, 42. Soekarno’s biograaf Giebels noemt dit onderdeel van de Pancasila ‘op 
voorhand “de doodsteek voor het federalisme”’. Giebels, Soekarno, 335. 
35 Yamin, Naskah, 61-81. In de (Indonesische) tekst luiden de onderdelen van de Pancasila: 1. Kebangsaan Indonesia 2. 
Internasionalisme atau Perikemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang 
Berkebudayaan. 
36 Soesanto had rechten in Leiden gestudeerd en was lid van de Parindra. In 1941 werd hij burgemeester van Madiun. 
37 Yamin, Naskah, 166. 
38 Yamin, Naskah, 173. 
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Latuharhary, was het er niet mee eens dat voor de vorming van een bondsstaat het bestaan van 
verscheidene staten een voorwaarde was.39 

De volgende dag gaf Yamin een lange uiteenzetting over zijn opvattingen, waarbij hij ook nieuwe 
argumenten voor een eenheidsstaat aanvoerde.40 Een eenheidsstaat was zijns inziens veel 
krachtiger, wat zeker in de woelige periode van dat ogenblik, maar ook in vrediger tijden van pas zou 
komen. Ook het verwijt van de tegenstanders van de eenheidsstaat dat in een eenheidsstaat te veel 
macht bij de centrale regering terecht zou komen, ging niet op. Zowel in een bondsstaat als in een 
eenheidsstaat was het namelijk mogelijk om tot decentralisatie en deconcentratie te komen. Wat de 
vorming van een bondsstaat naar zijn mening overigens totaal onmogelijk maakte, was dat er nog 
helemaal geen onderliggende deelstaten waren, een absolute vereiste voor een bondsstaat. 
Terloops gebruikte hij ook het argument van de beeldvorming. Als men naar buiten toe het beeld 
van een Indonesische eenheid wilde uitstralen, moest men deze eenheid ook naar binnen toe laten 
zien. Volgens Yamin leverde een federale staat ook de voedingsbodem voor het gevaarlijke 
provincialisme en ‘insularisme’, dat de nationale eenheid kon bedreigen. Nog een argument ontleent 
hij aan de feitelijke omstandigheid dat Java op intellectueel en economisch gebied zoveel meer 
ontwikkeld was dan de gebieden daarbuiten. In een bondsstaat zou daardoor een zeer ongelijke 
verhouding ontstaan, waarbij alle macht bij Java zou liggen. Een eenheidsstaat kon zorgen voor het 
evenwicht tussen de verschillende gebieden. Ook was Yamin ervan overtuigd dat de pemuda’s, de 
militante jongerengroepen − die niet deelnamen aan de beraadslagingen van de BPUPK − voor 
unitarisme waren.41 

Gedurende de tweede zitting van de BPUPK werd vergaderd in kleine commissies. Een ervan hield 
zich bezig met het maken van een grondwet voor Indonesië.42 Het eerste punt van bespreking in 
deze commissie was de keuze tussen unitarisme en federalisme. Agus Salim begon het debat met de 
bewering dat een discussie over dit onderwerp volstrekt niet nodig was. Niemand was immers voor 
provincialisme of separatisme.43 Agus Salim was als oud-Sarekat Islamleider niet alleen nationalist 
van het eerste uur, ook was hij vanaf het begin betrokken geweest bij hervormingsplannen vanuit 
het koloniale bestuur. Net als de BPUPK- leden Radjiman en Woerjaningrat had hij deelgenomen aan 
de in 1918 ingestelde Herzieningscommissie. Uit het toenmalige verslag blijkt een grote 
eensgezindheid over de verwerping van federale plannen voor de archipel.  

In de grondwetscommissie van de BPUPK was echter geen sprake van unanimiteit. De jurist Raden 
Sartono, die voorzitter was geweest van Soekarno’s partij Partindo, vond dat Agus Salim te hard van 

                                                            
39 Yamin, Naskah, 180. Soekiman had geneeskunde gestudeerd en was in Nederland actief geweest als bestuurslid van de 
PI. Zijn broer Satiman Wirjosanjojo was een van de oprichters van Jong Java. Satiman had deelgenomen aan het Javaanse 
cultuurcongres van 1918. Soekiman was lid van de islamitische partij Masjoemi. Het was duidelijk dat hij zijn standpunt had 
aangepast aan de situatie in 1945. In zijn studietijd in 1925 had hij binnen de nationalistische beweging nog een 
federalistisch standpunt gehuldigd. Ministerie van Koloniën Kabinet-Geheim archief, 301.Volgens Yamins verslag geeft 
Latuharhary na zijn interruptie geen verduidelijking bij zijn standpunt. Een verklaring voor de interruptie is dat de Molukse 
nationalist in de BPUPK een lans wilde breken voor een federatieve structuur.  
40 Yamin, Naskah, 236. Kusuma geeft deze toespraak in zijn geheel weer, maar noemt ook meteen in een voetnoot de 
bestaande twijfel aan de authenticiteit. Kusuma, A.B, Lahirnya undang-undang dasar 1945, Jakarta, 2009, 273-285. 
41 Yamin, Naskah, 236. 
42 Deze commissie werd voorgezeten door Soekarno en had achttien leden: Alexander Andries Maramis, Oto Iskandar 
Dinata, Poeroebojo, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Soepomo, Maria Ulfah Santoso, Singgih, Hoessein Djajadiningrat, 
Wachid Hasyim, Parada Harahap, Latuharhary, Soesanto Tirtoprodjo, Sartono, Wongsonegoro, Woerjaningrat, Tan Eng Hoa 
en Soekiman. Kusuma, Lahirnya undang-undang dasar, 297. 
43 Yamin, Naskah, 257. 
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stapel liep omdat nog niet iedereen zich over deze kwestie had uitgesproken. Daarna nam 
Latuharhary hierover het woord. Als oud-leider van Sarekat Ambon, voorafgaand aan de Japanse 
bezetting, had hij zich doen kennen als een overtuigd Indonesisch nationalist met federalistische 
denkbeelden. Maar volgens hem was het juiste moment om hierover te beslissen nog niet 
aangebroken. Pas in vredestijd moest men deze beslissing voorleggen aan de bevolking zelf.44 Op 
Java, waar de BPUPK vergaderde, kon men zich misschien in relatief vredige omstandigheden op de 
Indonesische zelfstandigheid voorbereiden, maar op de Molukken werd al sinds september 1944 
gevochten tussen de geallieerden en Japan.  

Opvallend in de verslagen is dat Oto Iskandar Dinata niet van zich doet spreken als een federalist. 
Deze Sundanese nationalist was van 1929 tot 1942 voorzitter van de Pagoejoeban Pasoendan, die 
een federalistisch bestel voorstond. In deze vergadering in 1945 bracht hij dit standpunt niet meer 
naar voren. Vaststaat in ieder geval dat in de grondwetscommissie van de BPUPK een duidelijke 
meerderheid voor een eenheidsstaat was.45  

Het is trouwens heel goed mogelijk dat onder de BPUPK-leden buiten de grondwetscommissie zich 
nog meer voorstanders van een federaal bestel bevonden. Mogelijk was Mohammed Hatta een van 
hen, maar deze besloot de kwestie niet tot een breuk binnen het nationalistische leiderschap te 
laten komen. In het bijzonder zou Hatta de samenwerking met Soekarno niet op het spel hebben 
willen zetten. In de nacht voorafgaand aan de bespreking in de BPUPK werd Hatta wakker gemaakt 
door verontruste pemuda’s (jongeren), die hem naar zijn standpunt vroegen in deze kwestie. Uit zijn 
tijd bij Perhimpoenan Indonesia hadden andere nationalisten over hem weten te vertellen dat hij 
federalist was. De pemuda’s waren bang voor een breuk in de zogenaamde dwi tunggal (‘twee-
eenheid’) van Soekarno en Hatta. Hatta wist de jongeren gerust te stellen met de verzekering dat hij 
niet tegen Soekarno zou ingaan, zolang de regionale autonomie maar werd gewaarborgd in de 
grondwet.46 

Op 13 juli 1945 werd het ontwerp voor een grondwet artikelsgewijs besproken. In dit eerste voorstel 
voor een Indonesische grondwet, geschreven door Soepomo, luidt het eerste lid van het eerste 
artikel: ‘De Indonesische staat is een Republiek.’ Na een amendement werd de tekst gewijzigd in: ‘De 
Indonesische staat is een eenheidsstaat in de vorm van een republiek.’47  

Hoewel er in de BPUPK zoals vermeld ook verscheidene Indonesiërs zitting hadden die 
oorspronkelijk afkomstig waren van buiten dit eiland, was het nadrukkelijk Japans beleid om de 
onafhankelijkheid voorlopig beperkt te houden tot Java. Andere maatregelen, zoals de 

                                                            
44 Yamin, Naskah, 258. 
45 Waarschijnlijk was er een meerderheid voor een eenheidsstaat van zeventien tegen twee. Yamin, Naskah, 259, Kusuma, 
Lahirnya undang-undang dasar, 544. Letterlijk wordt er in het verlag genoemd dat ‘alle leden behalve twee’ voor 
unitarisme waren. Kusuma noemt echter als voorstanders van een bondsstaat vier personen: Radjiman, Maria Ulfah, 
Soekiman en Latuharhary. Het lid Abdulrahim Pratalykrama was voorstander van een statenbond. Deze namen ontleent 
Kusuma aan Yamin. Omdat bij de door Soekarno genoemde federalisten drie leden van de grondwetscommissie waren, 
lijkt de verhouding zeventien-twee niet correct. Het is mogelijk dat enkele federalisten zijn veranderd van standpunt. 
Ibidem, 302. Yamin, Naskah, 259. Nergens wordt de mening van Oto Iskandar Dinata hierover weergegeven. 
46 De anekdote, gebaseerd op herinneringen van de journalist Burhanuddin Mohammad Diah, vermeldt Rose in haar 
biografie van Hatta. Rose, M., Indonesia Free: A Political Biography of Mohammad Hatta, Ithaca, 1987, 114. Soekarno zelf 
bevestigt dit verschil van opvatting tussen hem en Hatta in zijn autobiografie. Cindy Adams, Sukarno: An Autobiography, as 
Told to Cindy Adams, Indianapolis, 1965, 195. 
47 Kusuma, Lahirnya undang-undang dasar, 315. In een voetnoot aan het begin van het verslag stelt Kusuma dat de 
complete notulen van deze vergadering nog niet zijn teruggevonden. 
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eerdergenoemde propagandareizen van nationalistische leiders naar het marinegebied, hadden 
duidelijk gemaakt dat hierover interne Japanse meningsverschillen leefden tussen de marine en het 
leger. De bezettingsautoriteiten buiten Java waren veel terughoudender in het toegeven aan de 
Indonesische nationalistische aspiraties. Ook leidden de actuele omstandigheden in het verloop van 
de oorlog, zeker vanaf 1944, tot zulke dramatische wendingen dat de koers telkens opnieuw 
bijgesteld moest worden. Een voorbeeld hiervan betreft de situatie op Sumatra. Op 25 juni, tussen 
de twee zittingen van de BPUPK in Jakarta, maakte het Japanse militaire bestuur op Sumatra de 
instelling van een vergelijkbare commissie voor dat eiland bekend.48  

Nadat de BPUPK zijn voorbereidingswerk had afgerond op 17 juli 1945, kwamen de gebeurtenissen 
in de eindfase van de Tweede Wereldoorlog in een stroomversnelling terecht die uiteindelijk 
uitmondde in de Indonesische Revolutie. Op dezelfde dag dat de BPUPK zijn werkzaamheden 
afrondde was in Europa de conferentie in Potsdam bezig, en ook op die dag wist de Japanse minister 
van Buitenlandse Zaken Tōgō de hoogste militaire leiders ervan te overtuigen dat voormalig 
Nederlands-Indië meteen de onafhankelijkheid moest krijgen. Naar de buitenwereld moest het erop 
lijken dat het initiatief van de Indonesiërs zelf kwam. Later werd er expliciet aan toegevoegd dat er 
pas actie ondernomen mocht worden op het moment dat de Sovjetunie deel ging nemen aan de 
oorlog in Azië.49 Nadat een atoombom op 6 augustus de Japanse stad Hiroshima verwoestte, wisten 
de Japanse leiders dat de Russen de oorlogsverklaring niet langer zouden laten wachten. Op 7 
augustus werd de Voorbereidingscommissie voor de Indonesische onafhankelijkheid aangekondigd, 
in het Indonesisch: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), die de definitieve maatregelen 
moest nemen om een Indonesische staat te stichten.  

Twee dagen later, op 9 augustus 1945, werden Soekarno, Hatta en Radjiman naar Dalat in Indochina 
gebracht om met de Japanse maarschalk Terauchi te overleggen over de Indonesische 
onafhankelijkheid. Hier werd bepaald dat de PPKI zou starten met zijn activiteiten op 18 augustus. 
Op 14 augustus keerden de leiders terug naar Jakarta en een dag later capituleerde Japan. De 
belangrijkste gebeurtenis volgde spoedig daarna. Nadat Soekarno en Hatta door pemuda’s voor 
korte tijd ontvoerd waren geweest naar het plaatsje Rengasdengklok, las Soekarno, staand voor zijn 
huis in Jakarta, op de ochtend van 17 augustus 1945 de beroemde proclamatie voor: 

Proklamasi: Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-
hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama 
dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 Atas 
nama bangsa Indonesia. Soekarno/Hatta. 

(Proclamatie: Wij, het volk van Indonesië, verklaren hierbij de Indonesische 
onafhankelijkheid. Zaken met betrekking tot de machtswisseling e.d. worden op ordelijke 
manier en in een zo snel mogelijk tempo uitgevoerd. Djakarta, dag 17, maand 8 jaar 05. In 
naam van het Indonesische volk. Soekarno/Hatta.) 

 

                                                            
48 Kanahele, Japanese Occupation, 231. De status van de commissie moest binnen twee weken veranderd worden van een 
onderzoekscommissie in een voorbereidingscommissie, vanwege de beslissingen van generaal Terauchi in Saigon op 7 
augustus. Het Japanse hoofd van Algemene Zaken in Bukittinggi kon zich in de snelle beleidswijziging kennelijk niet vinden 
en gaf aan dat Sumatra ‘op zijn vroegst in december 1945 klaar zou zijn voor onafhankelijkheid’. Ibidem, 232. 
49 Anderson, Java, 61. Dat de Japanse initiatieven in deze fase al snel achterhaald waren door de feiten, blijkt uit de 
instructie dat men de onafhankelijkheid voor Java had gedacht in september. Kanahele, Japanese Occupation, 215. 
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De onafhankelijkheid van Indonesië was een feit. De proclamatie vormde de legitimatie van de 
Indonesische staat en de schrijvers deden een beroep op het zelfbeschikkingsrecht van volken. De 
Indonesische natie, die haar eigen bestaan in de Sumpah Pemuda in 1928 officieel had vastgesteld, 
had haar staat met deze eenvoudige proclamatie gestalte gegeven. De proclamatie was daarnaast 
een revolutionaire daad, omdat de aanwezige Japanse autoriteiten waren uitgegaan van een formele 
soevereiniteitsoverdracht nadat het werk van de PPKI zou zijn afgerond.50 Over federatie of 
eenheidsstaat sprak de korte en bondige proclamatietekst trouwens niet. 

De hereniging van Indonesië in de PPKI 
Er was een groot verschil in samenstelling tussen de BPUPK en de PPKI. Allereerst telde de PPKI 
minder dan de helft van het aantal leden van de BPUPK. Daarnaast was het Javaanse element in de 
nieuwe commissie veel minder overheersend, want naast vicevoorzitter Hatta vertegenwoordigden 
negen leden de gebieden buiten dat eiland. Met de selectie had Japan zich voor het eerst ronduit 
akkoord verklaard met een onafhankelijke staat voor de hele Indonesische archipel van Aceh tot de 
Molukken.51 In tegenstelling tot de BPUPK waren aan de PPKI geen Japanners als waarnemers 
toegevoegd. De dag na de proclamatie begon de eerste zitting. Allereerst werd de preambule van de 
grondwet, het zogenaamde Piagam Djakarta, besproken. Kernachtig zijn hierin verwoord het 
zelfbeschikkingsrecht, de zegen van God en de Pancasila. Een belangrijke wijziging in de formulering 
kwam tot stand na een voorstel van de Balinese vertegenwoordiger Pudja. De naam Allah werd 
vervangen door het universele woord Tuhan.52 

De kwestie van federatie of eenheidsstaat lijkt in de PPKI niet expliciet aan de orde te zijn gesteld. 
Kennelijk achtte men de discussies in de BPUPK en de kleinere commissies hierover afdoende. Toch 
werd in de middagvergadering van 18 augustus een verwant thema aangestipt: de autonomie van de 
regio’s. Na de algemene inleiding die professor Soepomo hield over de voorlopige grondwet, lijkt dit 
de enige kwestie te zijn geweest die de deelnemers aan de orde stelden voordat de artikelsgewijze 
bespreking begon.53 Hieruit zou men kunnen opmaken dat bepaalde vertegenwoordigers nog enig 
voorbehoud hadden voordat ze zich konden verzoenen met de eenheidsstaat. De twee 
vertegenwoordigers die de kwestie aanhangig maakten waren Ratulangie en Mohamad Amir, de 
vertegenwoordigers van respectievelijk Sulawesi en Sumatra. Amir stelde dat een zo groot mogelijke 
deconcentratie (hij gebruikte het Nederlandse woord) van bestuur nodig was om te waarborgen dat 
ook de bevolking van de eilanden buiten Java een zo groot mogelijke verantwoordelijkheid voor hun 
eigen zaken zouden krijgen.54 Ratulangie viel Amir bij, maar pleitte persoonlijk niet voor begrippen 
als deconcentratie en decentralisatie. Zelf zou hij met de algemene geest van de grondwet alleen 

                                                            
50 Anderson wijst daarentegen ook op de Japanse invloed op de uiteindelijke formulering. Men wilde een middenweg 
bewandelen, waarbij de melding van een soevereiniteitsoverdracht achterwege zou blijven en een gewelddadige reactie 
van militante pemuda’s werd vermeden. Anderson, Java, 82. 
51 Afgezien van voorzitter Soekarno waren er dus vijftien leden afkomstig van Java. Onder hen bevonden zich drie 
Sundanezen en was er één expliciet vertegenwoordiger van de Chinese bevolkingsgroep. Daarmee vormde het aandeel van 
(etnisch) Javaanse vertegenwoordigers dus een minderheid in de PPKI. Voor een uitvoeriger analyse van de samenstelling, 
zie Anderson, Java, 64-65. De Manadonees Ratulangie vertegenwoordigde Sulawesi samen met Andi Pangeran Pettarani, 
Buginees en de oudste zoon van de sultan van Bone. Borneo werd vertegenwoordigd door de journalist Anang Abdul 
Hamidhan, de Kleine Soenda-eilanden door de Balinese jurist I Gusti Ketut Pudja en de Molukken door Latuharhary. Uit 
Sumatra kwamen als vertegenwoordigers de arts Mohamad Amir en de juristen Teuku Muhammad Hasan en Abdul Abbas. 
52 Kusuma, Lahirnya undang-undang dasar, 474. De oorspronkelijke tekst was op 22 juni, tussen de twee zittingen van de 
BPUPK, vastgesteld door de zogenaamde commissie van negen. Het wordt over het algemeen beschouwd als een 
compromis tussen moslims en nationalisten. 
53 Ibidem, 476-481. 
54 Ibidem, 479. 
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willen instemmen als in bepaalde artikelen de autonomie van de regio’s zou worden gewaarborgd.55 
Soepomo beantwoordde beide sprekers door te stellen dat de regionale bevoegdheden niet in de 
grondwet, maar in de overige wetgeving behoorden te worden vastgelegd. De Sundanese 
afgevaardigde Iwa Koesoemasoemantri merkte vervolgens op dat in de grondwet ten minste de 
verschillende regio’s als zodanig vastgelegd zouden kunnen worden. Hierop reageerde Soekarno 
afwijzend door eenvoudig te stellen dat bij moderne staten de regio’s niet worden genoemd. Over 
het grondgebied was bovendien alleen met de Japanse opperbevelhebber Terauchi 
overeengekomen dat Indonesië het voormalige Nederlands-Indië zou omvatten.56 Hiermee leek de 
discussie voorbij.  

Bij de hierop volgende artikelsgewijze bespreking werd met het eerste artikel eerste lid − ‘De 
Indonesische staat is een eenheidsstaat in de vorm van een republiek’ − unaniem ingestemd.57 
Kennelijk durfden de vertegenwoordigers die kort ervoor nog hun bezorgdheid over de regionale 
autonomie hadden geuit, het aan om vanuit de praktijk van een eenheidsstaat hun ‘federale’ idealen 
te verwezenlijken. Het kan ook zijn dat alle aanwezige nationalisten er zonder meer prioriteit aan 
gaven om Indonesië als geheel vorm te geven, alvorens zich in te spannen voor de autonomie van de 
delen. Dat er onder de PPKI-leden nog steeds voorstanders waren van een bondsstaat kan impliciet 
worden opgemaakt uit de woorden van Hatta tijdens een van de zittingen de volgende dag. Aan de 
orde was toen de indeling van Indonesië in verschillende provincies met aan het hoofd een 
gouverneur.58 De discussie behelsde of Sumatra uit drie of uit één provincie zou moeten bestaan. 
Hatta verdedigde een indeling in drie delen en merkte op dat zo ook werd tegemoetgekomen aan de 
wensen van de voorstanders van een bondsstaat. Dat er onder de founding fathers van Indonesië 
dus nog steeds voorstanders waren van een federale staatsvorm is duidelijk.59 Het pleidooi van 
Hatta voor drie provincies op Sumatra bleef overigens zonder succes, want er kwam toch één grote 
eilandprovincie.  

De provinciale indeling van de Republiek Indonesië betekende voor het grootste gedeelte een 
continuering van de laatste bestuursindeling van vóór 1942. In 1938 was de kolonie staatkundig 
opgedeeld in zes gouvernementen. Naast de gouvernementen West-Java, Midden-Java en Oost-Java 
voorzag het Nederlandse koloniale bestuur in één gouvernement voor Sumatra, één voor Borneo en 
één voor de Grote Oost. De enige afwijking ten opzichte van deze indeling was dat de Republiek 
Indonesië drie provincies creëerde in het voormalige gebied van de Grote Oost: Sulawesi, Sunda 
Kecil en Maluku. Door de oorlogsomstandigheden was het trouwens niet voor alle aangestelde 
gouverneurs mogelijk hun provincies te bereiken. Voor de Molukken was hierin voorzien door Eliza 
Urbanus Pupella als voorlopige plaatsvervanger van Latuharhary aan te stellen. Pangeran Noor, 
gouverneur van Borneo, heeft zijn ambtsgebied niet bereikt. Ratulangie en Pudja konden als 
gouverneur van respectievelijk Sulawesi en de Kleine Sunda-eilanden hun gebied nog wel bereiken, 
al was de geallieerde invasie in deze gebieden al ruimschoots aan de gang. 

                                                            
55 Ibidem, 480. 
56 Ibidem, 481. 
57 Ibidem, 481. 
58 Uiteindelijk zouden zes van de acht gouverneurs afkomstig zijn uit de PPKI. 
59 Ibidem, 510. 
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Afbeelding 2.1. Zitting van de PPKI, 1945.  

Verdeeldheid als basis voor een eenheidsstaat 
De uiteindelijke consensus onder Indonesische leden van de BPUPK en PPKI om voor een 
eenheidsstaat te kiezen, is deels te verklaren door de tweeënhalf jaar durende opdeling van het 
gebied in drie behoorlijk van elkaar geïsoleerde bezettingszones. Van primair belang was dat de 
Indonesische staat als een eenheid tot stand kwam. Op grond van de Japanse capitulatie van 15 
augustus en de daaropvolgende Republikeinse proclamatie van 17 augustus leek er geen enkele 
twijfel te bestaan over de rechtmatigheid van de eenheidsstaat zoals deze in de Indonesische 
grondwet was vastgelegd.  

 

Kaart 4: De bestuurlijke indeling van de Republiek Indonesië, 1945 

Eerder is al genoemd dat de Japanse bezettingsautoriteiten buiten Java zeer terughoudend waren in 
het betrekken van Indonesiërs bij hun bestuur. Samen met de desintegratie van het gebied door de 
geallieerde opmars betekent dit dat de republikeinse organisatie in de praktijk nauwelijks van de 
grond kwam. Met andere woorden: buiten Java was de Republiek veel minder aanwezig als politieke 
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organisatie. Dit betekent niet dat de bevolking in die gebieden negatief stond tegenover de 
Republiek. In West-Sumatra bijvoorbeeld had het centrale gezag van de Republiek juist relatief veel 
aanzien, omdat ze daar hoopten dat de vele Minangkabauers in de republikeinse organisatie op Java 
de regionale autonomie zouden waarborgen.60  

Samenvatting 
De beschrijving van de ontwikkeling in dit hoofdstuk laat zien dat er gedurende de Japanse bezetting 
sprake was van een enorme verandering ten opzichte van de ontwikkeling tot 1942. Alle discussies 
over een mogelijk federaal bestel binnen Indonesië waren tot de Japanse invasie letterlijk en 
figuurlijk binnen het kader van de Nederlandse grenzen gevoerd. Nu de Nederlanders geen macht 
meer hadden in het gebied leek − zoals uiteengezet in het eerste hoofdstuk − de besmetting van het 
begrip federatie, die destijds het gevolg was van de publicaties van onder anderen Colijn en Ritsema 
van Eck, na 1942 geen rol meer te spelen. 

Wel was de manier waarop de Japanse autoriteiten Indonesië tussen maart 1942 en augustus 1945 
in drie van elkaar afgescheiden bezettingszones bestuurden van grote invloed op de discussie over 
eenheidsstaat of federatie. De Japanse autoriteiten voerden vanaf september 1944 een beleid 
waarbij Indonesische onafhankelijkheid in het vooruitzicht werd gesteld, maar aanvankelijk alleen 
voor Java. Herhaalde pogingen van leidende Indonesische nationalisten om de Japanse autoriteiten 
te bewegen één beleid voor geheel Indonesië te voeren, waren tot enkele maanden voor de Japanse 
capitulatie tevergeefs.  

Op 28 mei 1945 begonnen in Jakarta de vergaderingen van de BPUPK, waarin 68 vooraanstaande 
Indonesiërs, voornamelijk afkomstig uit Java, onderzochten op welke manier men invulling wilde 
geven aan de opzet van een onafhankelijke Indonesische staat. Hierin werd ook gesproken over de 
keuze tussen federatie of eenheidsstaat. Hoewel sommigen voorstander waren van een federatie, 
koos een duidelijke meerderheid voor een eenheidsstaat. Het lijkt erop dat de praktische 
omstandigheden de belangrijkste rol speelden: op dat moment was er feitelijk geen sprake van 
Indonesië als een staatkundige eenheid. In het artikel van de in deze periode geschreven grondwet is 
ook expliciet toegevoegd dat Indonesië een eenheidsstaat zou zijn. 

Kort na de instelling van de PPKI, die de onafhankelijkheid concreet zou voorbereiden, zorgde de 
onverwacht snelle capitulatie van Japan voor een revolutionaire ontwikkeling: op 17 augustus werd 
de Republiek Indonesië geproclameerd. De PPKI, die ook bestond uit vertegenwoordigers uit Borneo 
Sumatra en de eilanden ten oosten van Java, keurde de voorgestelde grondwet voor de 
eenheidsstaat goed. De leden die hiertegen bezwaren aanvoerden, legden zich uiteindelijk ook bij dit 
standpunt neer. Net als in de periode voor 1942 had het verkrijgen van de Indonesische 
onafhankelijkheid de hoogste prioriteit. Dit verenigde alle nationalisten. De discussie over federatie 
of eenheidsstaat was een zaak van ondergeschikt belang, waarvoor zij de eensgezindheid niet wilden 
prijsgeven. 

                                                            
60 Kahin A.R. (ed.), Regional Dynamics of the Indonesian Revolution: Unity from Diversity, Honolulu, 1985, 154. Audrey 
Kahin maakt in haar boek over de regionale dynamiek in de Indonesische Revolutie een onderscheid in drie type regio’s: in 
de eerste plaats waren er gebieden waar weinig invloed te merken was van gezag van buiten. Voorbeelden hiervan waren 
Aceh op Sumatra en de Javaanse regio’s van Banten en Tiga Daerah. Een tweede categorie bestond uit regio’s waar de 
Nederlanders en de republiek elkaar beconcurreerden zoals Oost- en West-Sumatra. In de derde plaats waren er regio’s 
waar de Nederlanders relatief gemakkelijk hun gezag opnieuw vestigden als gevolg van de geallieerde bezetting, zoals in 
Ambon, Zuid-Sulawesi en Jakarta. Ibidem, 19. 
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Hoofdstuk 3  De federatie als compromis (september 1945 – 
september 1946) 
 

Op 10 december 1944 ondertekenden de Amerikaanse generaal Douglas Mac Arthur als 
bevelhebber van het South West Pacific Area (SWPA) en de opnieuw tot luitenant-gouverneur-
generaal benoemde Van Mook de zogenaamde Civil Affairs Agreement, met belangrijke implicaties.1 
In deze overeenkomst stemden de geallieerden er namelijk mee in dat Nederlandse ambtenaren de 
geallieerde militaire bestuurders in Indonesië zouden ondersteunen. De eerste lichting ambtenaren 
was hierop voorbereid in Australië onder de naam Netherlands-Indies Civil Administration (NICA). 
Zodra de taak van de geallieerde legers was afgerond, zou het militaire bestuur het gezag 
overdragen aan de Nederlands-Indische autoriteiten. Voor een aanzienlijk gedeelte werd de NICA 
verder opgebouwd met behulp van personeel uit het vooroorlogse Nederlands-Indische 
gouvernement.2 De beslissing om in te stemmen met deze Civil Affairs Agreement was door 
Amerikaanse politici met terughoudendheid genomen. Aanvankelijk wilden ze van de Nederlanders 
als voorwaarde een toezegging over een datum waarop Indonesië onafhankelijkheid zou verkrijgen.3 
De Nederlandse regering besloot overigens dat het ambt van gouverneur-generaal niet opnieuw 
bekleed zou worden. De luitenant-gouverneur-generaal bleef daarmee de hoogste functie in de 
Nederlands-Indische regering. Omdat er geen Volksraad en Raad van Indië meer bestonden, 
betekende dit dat Van Mook zonder checks and balances zijn gezag kon uitoefenen. Alleen aan de 
Nederlandse regering bleef hij verantwoording schuldig. 

Nu de Amerikanen en later ook de Britten en de Australiërs instemden met een Civil Affairs 
Agreement, had de Nederlandse regering een staatsrechtelijk argument in handen dat ze zou 
gebruiken om de tijdelijke hervatting van het koloniaal gezag te legitimeren. Deze legitimering staat 
haaks op de in het vorige hoofdstuk beschreven voorbereidingen die het Japanse militaire gezag trof 
voor de Indonesische onafhankelijkheid en hield ook geen rekening met de mogelijkheid van een 
revolutionaire proclamatie van de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië. Op deze manier 
kwamen de regeringen van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Japan en de 
Republiek Indonesië tot verschillende conclusies over de kwestie hoe het rechtmatig gezag in de 
Indonesische archipel bepaald moest worden. Deze tegenstrijdige claims vormen de achtergrond 
van verschillende perspectieven op de eerste concrete plannen voor een federale staatsbouw voor 
Indonesië, die vanuit de Nederlands-Indische bestuurders onder leiding van Van Mook in de tweede 
helft van 1945 werden geïntroduceerd.  

In dit hoofdstuk zal duidelijk worden vanuit welke beweegredenen deze plannen tot stand kwamen 
en waarom en op welke manier Indonesische politici zowel vanuit de Republiek als daarbuiten in de 
tweede helft van 1946 bereid bleken mee te werken aan de uitwerking van deze plannen. 

                                                            
1 Op 14 september 1944 werd Van Mook benoemd tot luitenant-gouverneur-generaal. Tot 23 februari 1945 combineerde 
hij deze functie met zijn ministerschap.  
2 De Jong, Het Koninkrijk 11c, 355-360.Hoewel de Britten pas op 24 augustus 1945 een dergelijke overeenkomst met de 
Nederlands-Indische autoriteiten ondertekenden, verklaarde de Australische regering al in maart van dat jaar zich bij de 
bepalingen neer te leggen, waar het ging om de samenwerking van de Nederlandse ambtenaren met Australische militaire 
gezagsdragers. 
3 http://www.afscheidvanindie.nl/archieven-onderwerpen-nica.aspx, geraadpleegd op 15 juli 2019. 
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Nederlands worsteling met de erkenning van de Republiek 
Op grond van de in het eerste hoofdstuk aangehaalde persconferentie van Roosevelt in februari 
1945 zou men kunnen concluderen dat de Nederlandse regering op dat moment plannen had om 
een federatief bestuurssysteem in Indonesië in te voeren. Er is echter geen bronnenmateriaal dat dit 
bevestigt. Roosevelt refereerde toen aan gebeurtenissen van drie jaar daarvoor, waarbij niet 
duidelijk is of hetgeen Wilhelmina met hem besprak ook was besproken in de Nederlandse regering. 
Het viel op dat de Amerikaanse president Nederlandse federale plannen verkoos als 
toekomstscenario voor de Aziatische koloniën boven de plannen die hij kende van de Britse regering 
Churchill.4 Het federale karakter van de Nederlandse plannen inzake Indonesië zou namelijk hand in 
hand gaan met het gefaseerd verlenen van onafhankelijkheid. In Roosevelts visie leek een federale 
oplossing dus een acceptabeler alternatief dan hetgeen de Britten met hun wereldrijk voor ogen 
hadden. In september en oktober 1945 kwamen de eerste Nederlands-Indische bestuurders in 
Jakarta aan en onder de militaire bescherming van de Britse bezettingsmacht vestigden ze vrij snel 
hun gezag. Van een federale opzet van het naoorlogse bestuur was echter in het geheel geen sprake. 
Voor hen lag de prioriteit bij het onderhandelen met de Britse militaire gezaghebbers over de 
legitimiteit van het Nederlands-Indische gezag en daarmee samenhangend de vraag in hoeverre men 
de Republikeinse autoriteiten moest erkennen. Daarbij was een zeer urgent probleem: het in 
veiligheid brengen van de tienduizenden geïnterneerde Europeanen.  

De eerste naoorlogse federale ideeën van Nederlandse kant ontstonden in samenspraak tussen deze 
teruggekeerde Nederlands-Indische bestuurders en de Nederlandse regering. Op 25 juni 1945 kwam 
het kabinet onder leiding van premier Willem Schermerhorn tot stand. Het was een noodkabinet 
vanwege de omstandigheid dat zo snel na de bevrijding verkiezingen nog niet mogelijk waren. 
Minister van Overzeese Gebiedsdelen in dit kabinet was Johann Logemann, die tussen 1924 en 1939 
als hoogleraar aan de rechtshogeschool in Batavia was verbonden. Net als Van Mook had hij tot de 
progressieve kring rond De Stuw behoord. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in 
Nederland, waar hij evenals Schermerhorn geïnterneerd was in St. Michielsgestel. Aanvankelijk 
erkenden het kabinet en Logemann de Republiek Indonesië niet en was het de Nederlands-Indische 
bestuurders met name verboden in gesprek te gaan met Soekarno, die als collaborateur werd 
beschouwd. Deze visie deelden de Nederlands-Indische bestuurders aanvankelijk, maar enkele 
weken na aankomst in Indonesië beseften ze dat de enige manier om tot een oplossing te komen 
was om met de Indonesische nationalisten te spreken, ook met Soekarno.5 Eind oktober 1945 vond 
een eerste oriënterend gesprek plaats, waaraan naast Van Mook twee van zijn naaste adviseurs 
deelnamen, Piet Idenburg en Charles van der Plas.6 Van Republikeinse zijde waren hierbij aanwezig 

                                                            
4 Persconferentie Roosevelt op 23 februari 1945. http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/pc/pc0169.pdf 
geraadpleegd op 19 juni 2017. 
5 De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens verwoordde het officiële Nederlandse 
regeringsstandpunt op 5 oktober 1945 als volgt: ‘Met Soekarno worden geen, herhaal geen onderhandelingen gevoerd 
omdat Soekarno handlanger en medewerker was van Japansche oorlogsleiders met para militaire formaties die onder 
Japansche auspiciën georganiseerd waren. Hij beoogde de nederlaag van Engeland en Amerika evenzeer als die van 
Nederland.’ NIB 1, 249. Van Mooks adviseur Charles Olke van der Plas zei in een interview dat men Soekarno als 
oorlogsmisdadiger kon berechten, maar dat dit aan een speciale commissie toekwam. Ibidem, 217. Na zijn eerste 
ontmoeting met Soekarno, eind oktober 1945, stelde Van Mook dat het gebruik van de kwalificatie oorlogsmisdadiger bij 
gematigde Indonesiërs anti-Nederlandse gevoelens had veroorzaakt. Ibidem, 506. 
6 Piet Idenburg, zoon van oud-minister Idenburg, was directeur van het kabinet van Van Mook. Voorafgaand aan de 
Japanse bezetting was hij directeur van Onderwijs en Eredienst. Tijdens de Japanse bezetting was hij geïnterneerd. Van der 
Plas was tot 1942 gouverneur van Oost-Java en lid van de Raad van Indië. Rond 1930 behoorde hij tot de Stuw-groep. Net 
als Van Mook was hij vlak voor de Japanse verovering van Java naar Australië gereisd, waar hij de NICA had opgezet.  
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Hatta, Agus Salim, Amir Sjariffoeddin, Soebardjo en Soekarno.7 Volgens Van Mook werkte de 
oriënterende bespreking verhelderend, maar hij deelde de Indonesiërs ook mee dat de Republiek 
onmogelijk kon blijven bestaan.8 Enkele dagen later, op 6 november, kwam Van Mook met een 
verklaring waarin hij stelt dat de basis van de Nederlandse politiek nog steeds gebaseerd was op de 
toespraak van koningin Wilhelmina van december 1942. Van Mook riep de Indonesische bevolking 
op vertrouwen in de Nederlandse beloften te tonen. De Nederlandse regering zou zorg dragen voor 
de totstandkoming van een nieuwe, wettige regering voor Indonesië.9 Impliciet verklaart Van Mook 
hiermee de Republiek onwettig. Er is reden om aan te nemen dat het Nederlandse zelfvertrouwen 
dat uit het voorstel spreekt te maken had met een ommekeer in de Britse houding jegens de 
Indonesische Republiek, nadat in de grote Oost-Javaanse havenstad Soerabaja hevige gevechten 
hadden plaatsgevonden tussen Brits-Indische troepen en Indonesische gewapende strijdgroepen en 
pemuda’s. Brigadier Aubertin Mallaby werd hierbij gedood en de Britse legerleiding beschouwde dit 
als moord. Een hardere Britse opstelling richting de Republiek was het gevolg. Van Mooks verklaring 
betekende vanuit Indonesisch oogpunt echter een miskenning van de Republiek als uiting van de 
volkswil. Soekarno gaf aan dat hij er niet van onder de indruk was.10 

Democratisering van de Republiek door Sjahrir 
Soetan Sjahrir speelde vanaf oktober 1945 een belangrijke rol in de democratisering van de 
Republiek Indonesië. In het vorige hoofdstuk is al gewezen op zijn uitzonderingspositie binnen de 
groep van nationalistische leiders. Net als Amir Sjarifoeddin weigerde hij gedurende de hele 
bezettingstijd met de Japanners samen te werken en hij had zelfs ondergrondse activiteiten 
ondernomen. Sjahrir was voorzitter van het dagelijks bestuur van het Komite Nasional Indonesia 
Pusat11 (KNIP), dat gezien kan worden als het Republikeins parlement. Op 16 oktober had hij 
bedongen dat niet de president, maar het KNIP het laatste woord kreeg in de besluitvorming. Aan 
het eind van de maand publiceerde hij zijn overtuiging in een korte heldere brochure getiteld 
Perjuangan Kita (Onze Strijd). De strijd die hij wilde voeren was die van de sociaaldemocratie. Voor 
een democratisering van Indonesië vond hij het van belang dat afgerekend werd met de ‘Japanse 
overblijfselen’ in de Republiek. Deze hadden onder andere betrekking op de grondwet, die ‘nog niet 
helemaal democratisch’ was.12 Hij veroordeelde de gewelddadige strijd, met name die tegen Indo-
Europeanen, Ambonezen en Manadonezen, die hij zag als het resultaat van de fascistische Japanse 
propaganda. In deze context benadrukte hij de nationale eenheid: ‘Zolang het ene gedeelte van onze 
bevolking tegen een ander gedeelte kan worden opgehitst en uitgespeeld, blijft het voor de 
buitenwereld inderdaad moeilijk om de aanwezigheid van een sterk Indonesisch nationaal besef aan 
te nemen en zolang zullen er misverstanden blijven heersen met betrekking tot onze huidige 
strijd.’13 Het belangrijkste voor de nationale strijd was echter het verkrijgen van vrijheid. Vrijheid van 
het Nederlandse koloniale fascisme, vrijheid van het uitbuitende kapitalisme en het feodalisme op 
                                                            
7 Van deze personen behoorde alleen Agus Salim niet tot de Republikeinse regering. Hij was benoemd in het hoogste 
adviesorgaan de Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Soekarno en Hatta waren respectievelijk president en vicepresident. 
Sjarifoeddin was minister van Voorlichting en Soebardjo minister van Buitenlandse Zaken.  
8 NIB 1, 506-508. 
9 NIB 1, 588-592. 
10 Idrus Nasir Djajadiningrat, The beginnings of the Indonesian-Dutch Negotiations and the Hoge Veluwe Talks, Ithaca, 1958, 
40-41. 
11 Centraal Indonesisch Nationaal Comité. De leden van het Comité waren benoemd door de president. Alle belangrijke 
stromingen waren vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur werd Badan Perkerdja (Werkcomité) genoemd, vaak 
aangeduid met de afkorting BP-KNIP. 
12 Soetan Sjahrir, Onze Strijd, Amsterdam, 1946, 23. 
13 Idem, 16. 
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het platteland. De geest van Sjahrirs schrijven was doordrenkt van sociaaldemocratische idealen. 
Sjahrir verwachtte overigens wellicht te veel van de Nederlandse sociaaldemocraten.14 
Waarschijnlijk zijn het juist Sjahrir en zijn geestverwanten geweest die ook op 1 november 1945 een 
‘politiek manifest’ naar buiten brachten, dat door vicepresident Hatta ondertekend werd. Het 
manifest was een klemmende oproep aan de Nederlandse regering om alle plannen voor het herstel 
van het vooroorlogse koloniale gezag te laten varen. Door het Indonesische volk in 1942 in de steek 
te laten ten tijde van de Japanse invasie had Nederland iedere mogelijkheid voor legitimatie van een 
terugkeer verspeeld. Bovendien was terugkeer van Nederlands bestuur in Indonesië in tegenspraak 
met het Atlantic Charter en het Handvest van de Verenigde Naties. Als Onze Strijd was bedoeld als 
een impliciete waarschuwing aan het adres van de zittende Republikeinse regering, dan was deze 
geslaagd. Sjahrir werd door Soekarno benoemd als formateur en op 14 november maakte het 
presidentiële kabinet plaats voor een kabinet waarvan Sjahrir zelf de eerste Indonesische minister-
president werd.  

Een Indonesische federatie als compromis 
De beslissing van Van Mook om tegen de instructie vanuit Den Haag in besprekingen met Soekarno 
te voeren, leidde tot een ernstige vertrouwenscrisis tussen het Nederlands-Indisch bestuur en de 
regering Schermerhorn. Om deze kloof te overbruggen werd Frederik van Asbeck, staatsrecht-
deskundige en voormalig hoogleraar aan de Rechtshogeschool in Batavia, in november 1945 naar 
Indonesië gestuurd. Ook hij behoorde tot de kring rond De Stuw en had zich in 1931 uitgesproken 
voor de opheffing van het koloniale stelsel.15 Al voor Van Asbecks komst drong Van Mook er bij Den 
Haag ernstig op aan een belangrijke koerswijziging in overweging te nemen: in een politiek die was 
gericht op het zo snel mogelijk herstellen van ‘rust en orde’ op Nederlandse voorwaarden moest niet 
Java de voorrang krijgen, maar juist de buitengewesten.16 Deze belangrijke koerswijziging is ook 
terug te lezen in verschillende nota’s die Van Asbeck eind november bij de Nederlandse regering 
afleverde.17 Tekenend voor deze periode is dat Van Asbeck vrijwel alleen bij Nederlanders en 
vertegenwoordigers van het Nederlands-Indisch bestuur te rade lijkt te zijn gegaan en uitsluitend in 
Jakarta verbleef. In zijn verslag van de reis stelt hij weliswaar dat hij heeft geprobeerd zo veel 
mogelijk mensen uit verschillende bevolkingsgroepen te horen, maar onder andere de slechte 
vervoersmogelijkheden en de onveilige omstandigheden hadden verhinderd dat hij representatieve 
personen uit de Indonesische gemeenschap ontmoette.18 Op 17 november was Van Asbeck wel 
aanwezig bij een overleg onder voorzitterschap van de opperbevelhebber van de Britse 
strijdkrachten in Indonesië, Alexander Christison. Van Mook en zijn naaste adviseurs spraken daar 
                                                            
14 Wertheim suggereert dat Sjahrir in oktober 1945 ten onrechte veel verwacht van Nederlandse politici als Van Mook, die 
de Republikeinse premier zou zien als ‘socialistisch’. Wertheim zelf noemt de landvoogd een ‘paternalistisch denkende 
regent in grote stijl’. Wertheim, Vier wendingen, 312. Dit citaat lijkt overigens meer op een teleurstelling van Wertheim te 
wijzen dan van Sjahrir. 
15 P.J.G. Kapteyn., 'Asbeck, Frederik Mari baron van (1889-1968)', in: Biografisch Woordenboek van Nederland. 
URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/asbeck, geraadpleegd op 24 april 2019. 
16 NIB 2, 549. 
17 In een begeleidend schrijven van 25 november aan Logemann noemt Van Mook de nota’s van Idenburg, Van der Plas en 
generaal-majoor in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) Wybrandus Schilling en van hemzelf. Van den Berge 
noemt daarbij nog de nota’s van de officier bij de NICA Abdulkadir Widjojoatmodjo en Wertheim. NIB 2, 172-173. Van den 
Berge, Van Mook, 208. Al deze nota’s zijn opgenomen in deel twee van de Officiële bescheiden. Zowel Idenburg als Van der 
Plas delen Van Mooks opvatting dat er prioriteit moest worden gegeven aan het herstel van het Nederlands gezag in de 
buitengewesten (18-31 en 111-121). Schilling acht het volstrekt onmogelijk met de beschikbare troepen de orde op Java 
binnen afzienbare tijd te herstellen (161-165). De Javaan Abdulkadir stelt dat er bij de ‘Java-mens’ niemand voor een 
‘vrijwillig samengaan’ te vinden was, zoals dat door Wilhelmina was genoemd in de rede van 6 december 1942 (174-177). 
18 NIB 2, 212. 
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met vier ministers van het nieuwe Republikeinse kabinet.19 Overigens leverde de bijeenkomst geen 
concrete resultaten op. 

Een overeenkomst tussen het Republikeinse manifest, Sjahrirs Onze Strijd en de nota’s die voor de 
Nederlandse regering werden opgesteld, is dat er geen aandacht geschonken werd aan de keuze 
tussen een unitair en federalistisch bestel, op één uitzondering na. Bij de verschillende stukken die 
Van Asbeck eind november naar Nederland meenam was een nota, gedateerd 25 november, die aan 
Van Mook zelf wordt toegeschreven.20 Hoewel het begrip federalisme hierin niet letterlijk voorkomt, 
is het duidelijk dat hij in de richting stuurde van de opzet van een federale structuur: ‘Om echter 
deze bestaande verdeeldheid niet op zoodanige wijze te verwerken, dat men daarin een poging tot 
het uitspelen van het eene gedeelte tegen het andere ziet, zal de constructie van Indonesië wellicht 
het best gevonden kunnen worden in een soort Indonesisch gemeenebest of vereenigde staten van 
Indonesië, waarbij voorop staat de uiteindelijke doelstelling, nl. het tot stand brengen van een 
zelfregeerend land en de verdeeldheid slechts wordt aanvaard als een gegeven hinderpaal, die 
daaraan nu nog in den weg staat en door het te volgen beleid moet worden uit den weg geruimd. In 
zulk een vorm kan men een verschillende mate van eigen regeering en eigen verantwoordelijkheid 
scheppen voor de verschillende deelen en tegelijkertijd voorkomen, dat een deel het andere op 
drukkende wijze zou gaan overheerschen. En tenslotte kan men zelfs, hoeveel daartegen is in te 
brengen, een zekere periode bepalen, waarin men het volledige deelgenootschap in het Koninkrijk, 
dus ook de eventueele onafhankelijkheid beoogt te bereiken.’21 

Als deze woorden inderdaad van Van Mook afkomstig zijn, dan was het voor het eerst sinds het 
politieke testament van gouverneur-generaal Van Limburg Stirum in 1921 dat een landvoogd van 
Nederlands-Indië het federalisme als staatsvorm bepleitte. Opvallend is ook het gebruik van de term 
‘Indonesisch gemenebest’. Omstreeks 1930 werd dit begrip in de kringen rond het tijdschrift De 
Stuw vaker bepleit als toekomstige staatsstructuur voor de Indonesische archipel. Destijds schreef 
men echter consequent over een Indisch gemenebest, waarbij de verdedigers van deze staatsvorm 
weliswaar bewust openstonden voor alle bevolkingsgroepen, maar onafhankelijkheid op korte 
termijn nog niet haalbaar achtten.22 Ook de beweegreden die de schrijver noemt is opvallend. De 
gegeven situatie van verdeeldheid werd als een hinderpaal gezien die overwonnen moest worden. 
Een federatie leek hiervoor het beste middel. Daardoor zou bovendien duidelijk worden dat het de 
Nederlanders ernst was met de nationale eenheid en dat ze in ieder geval níet uit waren op het 
voeren van een verdeel-en-heerspolitiek. In dezelfde periode dat in deze Nederlandse bestuurlijke 
nota voor intern gebruik van hogerhand het advies werd gegeven om de Indonesische 
staatsinrichting als federatie vorm te geven, verscheen in het Republikeinse dagblad Lasjkar een 
artikelenreeks waarin de Republikeinse grondwet werd toegelicht. In de toelichting bij het eerste 

                                                            
19 Naast premier Sjahrir waren aanwezig de ministers Endoen Abdoelkarim (Verkeer), Martinus Putuhena (Publieke 
werken) en Sjarifoeddin (Voorlichting).  
20 Onder andere door de redactie van de Officiële bescheiden wordt Van Mook als de meest waarschijnlijke auteur 
genoemd. NIB 2, 165. In een retrospectieve brief van Van Mook aan historicus C. Smit in 1962 wordt de bewuste nota ook 
aangehaald en schrijft de voormalige landvoogd: ‘… het was, geloof ik, de eerste keer dat ik [cursief van mij TB] het 
denkbeeld min of meer officieel opperde.’ C. Smit, ‘Twee brieven van dr. H.J. van Mook over het dekolonisatieproces’, 
Internationale spectator 32:642. 
21 NIB 2, 172. 
22 Locher-Scholten, Ethiek, 121-122. De verklaring van het woord ‘Indisch’ is bij Locher Scholten erg aannemelijk. In de 
vooroorlogse periode gebeurde het echter ook wel dat ‘Indisch’ en ‘Indonesisch’ als inwisselbare termen werden gebruikt. 
Jonkman gebruikte in 1918 op het genoemde congres in Wageningen wel degelijk het begrip ‘Indonesisch Gemeenebest’. 
Ratu Langie-Houtman, Indië in de Nederlandsche studentenwereld, 7. 
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grondwetsartikel, waarin de eenheidsstaat en de Republiek worden genoemd, staat vermeld dat 
hierin het beste de volkssoevereiniteit tot uiting zou komen. Waarschijnlijk is hiermee echter vooral 
het Republikeinse aspect bedoeld en niet de federatieve opzet.23  

Van Mook kwam kort hierna, op 12 december 1945, met een nota waarin hij heel beknopt de 
actuele problematiek in Indonesië beschrijft en oplossingen hiervoor aandraagt. In deze nota pleit hij 
expliciet voor de federatieve staatsvorm. In de formulering van het principiële uitgangspunt van de 
nota blijkt dat Van Mook recentelijk anders was gaan denken over de erkenning van de Republiek. 
Over de formule die nodig was om uit de bestaande impasse te raken schrijft hij: ‘Zij moet een 
duidelijke erkenning inhouden van het kabinet Sjahrir als vertegenwoordigers van dat deel der 
Indonesische bevolking, waarvoor zij inderdaad kunnen spreken. Dit is tot op zekere hoogte de de 
facto erkenning van de republiek waarover zij gesproken hebben.’ Deze de facto erkenning zou de 
achtergrond worden van een federatieve structuur: ‘Men kan daarbij verder zich op het standpunt 
stellen, dat voor Java een zeer groote mate van directe automie wordt verleend, evenals voor 
bepaalde deelen van Sumatra. Men zal daarbij de constructie kunnen kiezen van een federatie, 
waartoe ook andere deelen van den Archipel kunnen toetreden als volledige staten, zoodra zij 
daartoe de ontwikkeling hebben verkregen en indien zij daartoe bereid zijn.’24 Het initiatief voor een 
op federalisering van Indonesië gebaseerde politiek was geboren. 

Instemming van het kabinet Schermerhorn met Van Mooks federale plannen 
Voor een doorvoering van deze nieuwe federatieve plannen had Van Mook instemming nodig van de 
Nederlandse regering. Hij vertrok daarom op 15 december naar Nederland om zijn plannen toe te 
lichten. Op 21 december was hij aanwezig in de vergadering van de ministerraad in Den Haag. 
Voorafgaand had hij voor premier Schermerhorn al een bondig geformuleerd plan op papier gezet, 
waarvan een van de punten nauw aansloot bij de anonieme nota van 25 november en zijn recente 
nota van 12 december: ‘Teneinde de autonomie der verschillende gebiedsdeelen en volkeren van 
Indonesië, alsmede een evenredige ontwikkeling te waarborgen, wordt het geconstrueerd als een 
federatie van staten, welker bestuursinrichting is aangepast aan de ontwikkeling van iederen staat 
zelf.’ De nota bevat meerdere aanknopingspunten met de radiotoespraak van koningin Wilhelmina 
op 6 december 1942. De politiek moest gericht blijven op het ‘deelgenootschappelijk verband’ 
tussen Nederland en Indonesië. Indonesië moest verder als een ‘zelfstandig gebied’ worden 
vertegenwoordigd bij de Verenigde Naties en het einddoel van ‘enige jaren omspannende 
werkplannen’ moest de algehele zelfstandigheid zijn.25 Nadat Van Mook zijn nota in de vergadering 
had voorgelezen, kreeg hij gelegenheid deze toe te lichten. Hij viel meteen met de deur in huis. Het 
vernieuwende aan de nota was de federale staatsopbouw van de archipel. In een korte toelichting 
herhaalde hij het belangrijkste argument van de nota van de vorige maand: een federatie zou de 
beste manier zijn om te voorkomen dat de buitengewesten door Java overheerst zouden worden. In 
de hierop volgende discussie in de ministerraad schonk men hier echter nauwelijks aandacht aan. 
Wel debatteerden de ministers heftig over de verhouding tussen Nederland en Indonesië. Welke 
positie zou Indonesië in het Koninkrijk innemen? Als een deelgenootschappelijk verband ook de 
mogelijkheid inhield dat Indonesië los van Nederland zou komen te staan, moest men dan een 

                                                            
23 Lasjkar, 5 december 1945. Volgens Poeze werd deze in Solo verschijnende krant uitgegeven door de Barisan Banteng, 
een uit de Japans getrainde Barisan Pelopor voortgekomen strijdorganisatie. Poeze, Verguisd en vergeten, 571. 
24 NIB 2, 349-350. 
25 NIB 2, 396. 
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termijn stellen? En was een termijn van 25 of 30 jaar dan realistisch? Over al deze zaken vond de 
ministerraad Van Mooks nota niet duidelijk genoeg.  

Er was één minister die wel inging op het thema van federalisering, de katholieke minister van 
Binnenlandse Zaken Louis Beel. Het verslag parafraseert dit als volgt: ‘In de constructie van de 
staten-federatie in Indonesië schuilt naar zijn meening ook een bezwaar.’26 De inhoud van het 
bezwaar is niet genoteerd. Beel zelf was als staatkundig jurist goed thuis in de theorie, maar had 
geen ervaring in de Indische politiek.27 Op de ministerraad van 21 december werd besloten om in 
kleiner comité te spreken over de voorstellen. Minister Logemann, die Van Mook kende uit zijn tijd 
bij De Stuw, presenteerde een conceptnota voor de ministerraad van 24 december. Ook hierin komt 
het federale principe terug: ‘Deelgenoot van het Koninkrijk der Nederlanden zal zijn het 
Gemeenebest Indonesië, opgebouwd uit landen met een uiteenloopende mate van autonomie.’ En 
verder: ‘De volksvertegenwoordiging van het Gemeenebest (Volksraad) is samengesteld uit de 
vertegenwoordigers der autonome landen en der minderheden.’ In het stuk wordt een 
overgangstermijn van 25 jaar genoemd. Hierna werd echter niet, zoals Van Mook het wilde, de 
concrete onafhankelijkheid in het vooruitzicht gesteld. Vanaf dat moment zou slechts een 
constructie van het Koninkrijk worden overwogen ‘op den grondslag van een volledig en vrijwillig 
deelgenootschap’. Deze formulering sluit aan bij de toespraak van koningin Wilhelmina van 
december 1942. Logemann verduidelijkte inzake het federale aspect dat hij nog veel praktische 
problemen voorzag en dat het Nederlands-Indische ambtenarencorps voorlopig gecentraliseerd zou 
blijven. Het federale karakter zou met name in de financiële organisatie en de vertegenwoordiging in 
de Volksraad aan de orde komen.28 In zijn woorden klinkt duidelijk door dat de regering in Nederland 
zich nog weinig kon voorstellen bij een zelfstandig functionerende Republiek Indonesië. 

Indonesisch verzet tegen terugkeer van het Nederlandse bestuur buiten Java en 
Sumatra  
Vanuit Nederland zette Van Mook zijn beleid voort om in de gegeven omstandigheden zijn 
denkbeelden eerst toe te passen buiten Java en Sumatra. Op 24 december stuurde hij een telegram 
naar Jakarta waarin hij erop aandringt haast te maken met het ‘pacificeren’ van Borneo en de Grote 
Oost.29 De Indonesische bevolking buiten Java en Sumatra stond niet onverdeeld positief tegenover 
deze plannen voor ‘pacificatie’. Een van Van Mooks naaste medewerkers, Nico Blom, berichtte eind 
december dat de bevolking in Zuid-Sulawesi fel gekant was tegen een vervanging van de militairen 
van het SEAC door Nederlanders.30 In Oost-Indonesië was sinds de komst van Australische legers in 
gezelschap van NICA-ambtenaren een conflict ontstaan over de legitimiteit van het gezag. In Zuid-
Sulawesi, het dichtstbevolkte gedeelte van dit gebied, vocht de Poesat Keselamatan Rakyat 

                                                            
26 Idem, 401. 
27 Zijn dissertatie is specifiek gericht op het Nederlandse bestuur. Beel, L.J.M., Zelfbestuur of afhankelijke decentralisatie: 
Een onderzoek naar het rechtskarakter der medewerking van provinciale-, gemeente- en waterschapsbesturen tot 
uitvoering van regelingen van hooger gezag, Amsterdam, 1935. Het is de ironie van de geschiedenis dat Beel, die hier als 
enige een tegengeluid laat horen, vanaf 1946 als premier van Nederland en vanaf 1948 als hoogste Nederlandse 
gezagsdrager in Indonesië een van de belangrijkste verantwoordelijke Nederlandse politici zou worden bij de uitvoering 
van het federatieve stelsel in Indonesië. 
28 NIB 2, 422-425. 
29 Idem, 438. Dat hij hiermee in feite vooruitliep op officiële instemming van de Nederlandse regering met de staatkundige 
omlijsting van dit beleid, laat zien dat Van Mook als vertegenwoordiger van de Nederlands-Indische bestuurders enerzijds 
en het kabinet Schermerhorn als representant van ‘Den Haag’ anderzijds, nog steeds elk een eigen politiek voerden. 
30 Idem, 482. 
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Soelawesi31(PKRS) dit diplomatieke machtsspel uit met het NICA-bestuur. De Republikeinse 
gouverneur Ratulangie leidde de PKRS en de Nederlandse resident Carel Lion Cachet gaf leiding aan 
het NICA-bestuur in dit gebied. Terwijl op 20 december 1945 een overeenstemming leek te zijn 
bereikt, tekenden enkele weken later 504 zelfbestuurders een petitie waarin ze zich achter de 
Republiek schaarden en op 27 januari 1946 zegde de PKRS alle samenwerking met de NICA op.32 
Vanaf 16 december waren bovendien KNIL-troepen in het gebied aangekomen en bij gewelddadige 
confrontaties in het binnenland vielen vele slachtoffers.33  

Hoewel deze confrontaties inhoudelijk geen verband houden met de tegenstelling tussen een 
eenheidstaat en een federatie, vormde deze toestand wel degelijk de historische context waarin de 
plannen voor een federale structuur voor het eerst naar voren werden gebracht. Ratulangie was als 
gouverneur van Sulawesi een vertegenwoordiger van de Republikeinse eenheidsstaat. Bij de 
totstandkoming van de Republiek in augustus 1945 had hij zich nog opgeworpen als een van de 
voorstanders van het federale principe. Daarbij had hij een lange ervaring in de Volksraad en kon hij 
dus gerekend worden tot de nationalisten die bereid waren in het bestuur samen te werken met het 
Nederlandse gezag. Het oplopende conflict in deze periode lijkt er op deze manier dus voor te 
hebben gezorgd dat Ratulangie zijn standpunt bijstelde en het Nederlands-Indische bestuur een 
belangrijke mogelijkheid verloor om binnen de Republikeinse kringen medewerking te krijgen bij de 
opzet van een federale structuur.34 

Het Vietnamese voorbeeld als sleutel 
Op 10 februari 1946 maakte de Nederlandse regering haar nieuwe beleid inzake Nederlands-Indië 
wereldkundig. Minister Logemann legde een verklaring af aan de Tweede kamer die op dezelfde dag 
in het Engels in Indonesië bekend werd gemaakt. Het punt van het Indonesische gemenebest werd 
hierin genoemd en ook het zelfbeschikkingsrecht van Indonesië werd erkend. De Republiek 
Indonesië als belichaming van deze zelfbeschikking werd echter in het geheel niet genoemd. Over de 
federale structuur werd in een toelichting op de regeringsverklaring gesteld: ‘Dat voor Indonesië als 
interne structuur de vorm van een gemeenebest is gekozen, ligt aan de feitelijke verhoudingen, 
zooals ieder objectief beoordeelaar die moet erkennen. Er dient een evenwicht te worden gezocht 
tusschen regionale autonomie en centraal gezag, wil men voorkomen, dat de spanningen tusschen 
het geheel en de onderdelen een vreedzame ontwikkeling verstoren. Doch ook hierbij staat de 
bedoeling voorop om de eenheid van Indonesië ais natie zoo krachtig mogelijk te bevorderen, 
waartoe juist een redelijke vrijheid der deelen belangrijk kan bijdragen.’35 Van Mook zou op basis 
van deze regeringsverklaring het overleg aangaan met Sjahrir. Tegelijk was hij echter ook al bezig om 
overleg te organiseren met vertegenwoordigers van de gebieden buiten Java, omdat hem verzoeken 
daartoe bereikt hadden ‘om het contact over de politieke toekomst vooral niet te beperken tot Java 
en de Republiek’.36 Van wie deze verzoeken precies afkomstig waren vermeldt hij niet. De landvoogd 
was er in ieder geval van overtuigd dat de Republiek in die gebieden niet voldoende gezaghebbend 

                                                            
31 Centrum voor veiligheid van het volk van Sulawesi. 
32 IJzereef, W., De Zuid-Celebes affaire: Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies, Dieren, 1984, 44-46. 
33 Idem, 47-50.  
34 Eind februari 1946 probeerde Ratulangie betrokken te worden bij de Nederlands-Indonesische besprekingen in Jakarta. 
Het lijkt erop dat Lion Cachet hier tegenover welwillend stond, maar vooral vanuit de negatieve overweging dat hij dan 
geen last meer van hem zou hebben in zijn bestuursgebied. ANRI AS 134. 
35 NIB 3, 707-708.  
36 Idem, 376.  
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was. Aan Sjahrir liet hij weten dat bij de bevolking daar behoefte was aan een eigen 
vertegenwoordiging naast de Republiek.37 

Felle oppositie tegen het kabinet Sjahrir leidde eind februari 1946 tot het aftreden van het kabinet. 
Het onvermogen van de oppositie, die verenigd was in de Persatoean Perdjoeangan38 (PP) onder 
leiding van de communist Tan Malakka, om met een alternatief kabinet te komen, leidde er echter 
toe dat president Soekarno Sjahrir opnieuw vroeg een kabinet samen te stellen. Op 11 maart werd 
de samenstelling van dit tweede kabinet Sjahrir bekendgemaakt. De vorming van dit kabinet 
betekende op dat moment een overwinning van de koers die Sjahrir volgde in de onderhandelingen 
met de Nederlands-Indische gezagsdragers. Omdat het kabinet een bredere samenstelling kreeg, 
haalde Sjahrir bovendien de wind uit de zeilen van de PP. Binnen het eigen kabinet had hij echter 
minder armslag, omdat hij rekening moest houden met uiteenlopende standpunten.39  

Op 13 maart 1946 volgde het eerste overleg tussen vertegenwoordigers van het nieuwe 
Republikeinse kabinet en de Nederlands-Indische regering. Sjahrir overhandigde hierbij een voorstel 
van de Republiek aan de Nederlandse autoriteiten, met voor het eerst een officiële reactie op de 
Nederlandse regeringsverklaring van 10 februari 1946, waarin de federale ideeën van Van Mook 
waren vervat. Net als de reactie op Van Mooks voorstellen in het Nederlandse kabinet, leek het bij 
de Indonesiërs vooral belangrijk wat er werd afgesproken over de mate waarin Indonesië soeverein 
en onafhankelijk van Nederland zou zijn. Van een federale staatsopbouw voor Indonesië zelf werd in 
de Republikeinse reactie niet gesproken. Wel aanvaard werd een federatieve structuur in de vorm 
van een confederatie, een statenbond waarin Indonesië en Nederland in de toekomst zouden 
samenwerken. Een verwijzing naar het Republikeinse manifest van november 1945 benadrukte het 
belang van deze samenwerking. Hoewel de omstandigheden radicaal waren gewijzigd, leken de 
Republikeinse voorstellen veel op de voorstellen van de GAPI van vlak voor de Japanse bezetting, 
waarin een onafhankelijk Indonesië en een onafhankelijk Nederland zouden samenwerken in een 
statenbond.40 Het Republikeinse plan van 13 maart deed geen uitspraken over de toekomstige 
staatsopbouw van Indonesië zelf.  

Op 16 maart vond een vervolgoverleg plaats. Van Mook stelde hierin de vraag of het gebied van de 
Republiek volgens het ingediende voorstel geheel Indonesië omvatte. Deze vraag werd niet meteen 
beantwoord maar wel uitvoeriger besproken in een subcommissie. In het verslag hiervan werd 
opgemerkt: ‘Tegenover de Indonesische opvatting, dat ook buiten Java het verlangen leeft naar de 
Republiek en dat deze, als dit haar niet van buiten af werd belet, zonder eenige moeite en met volle 
instemming van de bevolking in het geheele gebied van Nederlandsch-Indië haar gezag zou kunnen 
doen gelden, handhaaft men van Nederlandsche zijde de overtuiging, dat dit voor streken als 
Borneo's Westkust, Hoeloe Soengei, Zuid-Celebes, de Minahassa, Ambon stellig niet het geval is.’41 

                                                            
37 Idem, 388. 
38 Strijd Unie. 
39 Djajadinigrat verklaart het ontstaan van de oppositie tegen Sjahrir uit de overgang van het presidentiële kabinet naar het 
eerste kabinet Sjahrir, dat verantwoording schuldig was aan het KNIP. De ministers die op deze manier aan de kant werden 
geschoven, zouden hierna persoonlijke wrok blijven koesteren. Later zou deze (rechtse) oppositie zich verbinden met de 
communisten in de PP. Djajadiningrat, The Beginnings, 51-52. 
40 Van Helsdingen, Stemmen, 230-232. 
41 NIB 3, 615,616. De opsomming van gebieden is opmerkelijk. Terwijl op Ambon en in West-Borneo het Nederlands gezag 
zonder hevige oppositie kon terugkeren, was in de Minahasa een muiterij gaande en waren er juist hevige confrontaties in 
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Het is duidelijk dat er wat betreft dit punt een ernstig verschil van mening ontstond. In hoeverre was 
de door Soekarno en Hatta uitgeroepen Republiek de gezagsdrager in geheel Nederlands-Indië? Van 
Mook meende de impasse te kunnen doorbreken. Georges Thierry d’Argenlieu, Hoge Commissaris 
van Frankrijk in Indochina, had Van Mook in januari 1946 erop gewezen dat Frankrijk en Nederland 
in Zuidoost-Azië te maken hadden met dezelfde politieke factoren. Beide landen zouden gebaat zijn 
bij ‘nieuwe juridische formules’, waardoor het vertrouwen hersteld zou worden van de ‘bevolking 
waarvoor zij de verantwoordelijkheid droegen’.42 Op 6 maart 1946 tekenden Vietnam en Frankrijk 
een verdrag dat inderdaad een inspiratie vormde voor Van Mook. In dit verdrag erkende Frankrijk de 
Republiek Vietnam als een état libre, deel uitmakend van de Fédération Indochinoise en de Union 
Française.43 Van Mook deelde de tekst van dit verdrag uit op de Indonesisch-Nederlandse 
bespreking van 22 maart en stelde op basis hiervan een persoonlijk voorstel op dat een doorbraak 
zou moeten opleveren. Deze ‘schets van een overeenkomst’ legde hij voor het eerst aan Sjahrir voor 
in een persoonlijk onderhoud op 25 maart. Het voorstel begint met een artikel waarin de Republiek 
Indonesië door Nederland wordt erkend als ‘de facto uitoefenende het gezag over Java, met 
uitzondering van de door het geallieerde militaire bestuur bezette gebieden’. Ook aanvaardde 
Nederland de medewerking van de Republiek voor de opbouw van een ‘Indonesischen federatieven 
vrijstaat, omvattende alle deelen van Nederlandsch-Indië en deelgenoot in het Koninkrijk.’44 

De eerste federale overeenkomst 
Op 27 maart 1946 bespraken enkele afgevaardigden van de Indonesische en Nederlandse 
onderhandelaars het bovengenoemde voorstel in een subcommissie voor juridische 
aangelegenheden. Deze bespreking zou van grote betekenis zijn.45 Op de vraag van Republikeinse 
kant wat er nieuw was aan dit voorstel, antwoordden de Nederlanders dat de Republikeinse 
regering nu voor het eerst werd erkend. In de Nederlandse regeringsverklaring van februari werden 
de Republikeinse leiders alleen gezien als vertegenwoordigers van een bepaalde stroming. De 
Indonesische delegatie wilde dat Nederland ook het Republikeinse gezag over Sumatra en Zuid-
Sulawesi erkende. Wat Sumatra betreft gingen de Nederlanders akkoord, maar dat gold niet voor 
Zuid-Sulawesi. Ook benadrukten de Republikeinen dat zij liever de term ‘vrije staat’ dan ‘vrijstaat’ 
gebruikten. Toen de Indonesiërs hierover hun standpunt toelichtten, leek het over de toekomst van 
het federale systeem te gaan: ‘Men acht het beter zich op dit punt niet te binden aan een vaste 
terminologie, voornamelijk omdat men het mogelijk acht, dat bij te houden stemmingen duidelijk 
blijken zal, dat het overgroote deel van den archipel zich zal willen voegen bij de republiek. Het is 
dan, naar het inzicht der Indonesische leden, minder juist, dat er een ‘Vrijstaat Indonesia’ zou zijn, 
waarvan vrijwel het geheele gebied zou behooren tot de republiek.’46 

                                                                                                                                                                                         
Zuid-Sulawesi geweest tussen pro-Republikeinse strijders en Nederlanders. De Hulu Sungai zou een van de belangrijkste 
Republikeinse verzetshaarden op Borneo worden. NIB 5, 649-650. NIB 7, 795. NIB 12, 668. NIB 16, 466. 
42 D’ Argenlieu aan Van Mook, 21 januari 1946, AS ANRI, 1618. In de brief memoreert d’Argenlieu het goede contact dat 
beide politici hadden ten tijde van de conferentie van San Francisco. 
43 De gebruikte Franse termen kunnen respectievelijk vertaald worden als ‘vrije staat’, ‘Indochinese Federatie’ en ‘Franse 
Unie’. Een scan van de originele tekst is te vinden op https://www.salan.asso.fr/pageLibre000100a6.html 
geraadpleegd 26 april 2019. In de Officiële bescheiden is deze Franse tekst in een voetnoot, zonder bronvermelding, 
weergegeven. NIB 3, 640-641. 
44 NIB 3, 652. 
45 NIB 3, 661-665. Van Indonesische kant namen aan de bespreking deel Ali Budiardjo, Abdoel Karim Pringgodigdo en 
Soewandi. Van Nederlandse kant namen Eric Oswald van Boetzelaer, Idenburg en Peter John Koets deel. 
46 Idem, 663. Opvallend is dat in deze tekst het woord ‘republiek’ consequent met een kleine letter is geschreven. 
Vermoedelijk heeft de keus op deze plaats geen politieke betekenis. 
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Wat deze bespreking van 27 maart 1946 bijzonder maakt, is de overeenkomst die eruit voortkwam. 
Hierin aanvaardde de Indonesische Republiek voor het eerst sinds de proclamatie officieel het 
federale systeem. Deze preliminaire overeenkomst was een kort document van zeven artikelen, dat 
als basis moest dienen voor verdere besprekingen. Omdat het de eerste federatieve overeenkomst 
is, geef ik de twee artikelen die voor een beter begrip van de ontwikkelingen nodig zijn − het eerste 
en het zesde artikel − volledig weer:47 

Artikel 1  

De Nederlandsche regeering erkent de regeering van de republiek Indonesia als de facto 
uitoefenende het gezag over Java en Sumatra, met uitzondering van de door het 
geallieerde militair bestuur bezette gebieden. Zij komt met de regeering van de republiek 
overeen, samen te werken aan den spoedigen opbouw van een Indonesischen 
federatieven vrijen staat, omvattende alle deelen van Nederlandsch-Indië en deelgenoot 
in een staatsverband mede omvattende Nederland, Suriname en Curaçao, 
overeenkomstig de algemeene beginselen van de verklaring der Nederlandsche regeering 
van 10 Februari 1946. 

Artikel 6 

Wanneer een bepaald gebied bij monde van zijn vertegenwoordiging vooralsnog 
bezwaren heeft tegen onvoorwaardelijke aansluiting bij den te vormen vrijstaat, zal voor 
zulk een gebied voorloopig een bijzondere positie in dien staat en in het koninkrijk der 
Nederlanden in het leven worden geroepen in overeenstemming met die bezwaren. Na 
verloop van drie jaren zal bij volksstemming over deze verhouding nader worden beslist. 

 

Wilden de Indonesiërs wel een federatie? 
In hoeverre waren de Indonesische politieke onderhandelaars die op 27 maart 1946 deze 
‘preliminaire overeenkomst’ sloten representatief voor de Indonesische bevolking? Tijdens de 
bijeenkomst waren van Indonesische kant aanwezig minister Soewandi van Justitie, Ali Budiardjo en 
Pringgodigdo.48 Zij waren alle drie juridisch geschoold en zowel Soewandi als Budiardjo waren in hun 
studietijd mogelijk geïnspireerd geraakt door het gedachtengoed van Logemann, hun professor aan 
de Rechtshogeschool van Batavia. Deze oud Stuw-man was zoals vermeld inmiddels minister van 
Overzeese Gebiedsdelen van Nederland.49 Pringgodigdo had in de periode voorafgaand aan de 
Japanse bezetting een hoge functie in de koloniale bureaucratie en kon dus gerekend worden tot de 
‘coöperatieven’.50 De uitzonderlijke samenstelling van het gezelschap geeft wat dit aangaat dus een 
verklaring voor het redelijk gemakkelijk bereiken van een overeenkomst.51  

                                                            
47 Idem, 666-667. Ook in dit document is ‘republiek’ met een kleine letter geschreven.  
48 Budiardjo en Pringgodigdo waren secretaris van respectievelijk Amir Sjarifoeddin en Soetan Sjahrir.  
49 Gertrudes Johannes Resink, een collega van Logemann aan de Rechtshogeschool en zelf behorend tot de beweging rond 
De Stuw, beschrijft later deze groep studenten als ‘gestuwden’ en stelt dat zowel Soewandi als Budiardjo gezien kunnen 
worden als ‘geestelijke kinderen’ van Logemann. G.J. Resink, Rechtshoogeschool, Jongereneed, Stuw en Gestuwden, In: 
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 130 (1974), nr. 4, Leiden, 428-449. 
50 In 1940 was hij afdelingschef bij het Centraal Kantoor voor Statistiek van het Nederlands-Indische gouvernement. 
51 Een andere verklaring zou zijn dat het kabinet Sjahrir bewust afstand nam van het eerder ingenomen standpunt, waarin 
erkenning van de soevereiniteit van de Republiek een conditio sine qua non was voor verdere besprekingen met de 
Nederlanders. Deze omslag zou ontstaan zijn toen Sjahrir c.s. inzagen dat de Nederlandse regeringsverklaring van 10 
februari door de Britten en de Amerikanen als ‘reasonable’ werd beoordeeld. De Republiek was zich bewust dat 
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De kwestie van de representativiteit van de vertegenwoordigers van de Republiek waarmee 
Nederland onderhandelde, die nu bereid bleken tot een federaal akkoord, houdt ook verband met 
de vraag in hoeverre de Republikeinse regering als representatief kon worden beschouwd. Ondanks 
Sjahrirs recente kabinetsverbreding waren er vele politieke groepen in Indonesië die oppositie 
bleven voeren tegen de in hun ogen veel te grote concessies van het kabinet. De Nederlandse 
onderhandelaars in Jakarta gingen er bovendien net als Van Mook van uit dat er aan de andere kant 
van het politieke spectrum Indonesiërs waren die de Republiek zagen als gevaarlijke vijand. Deze 
groepen zochten juist bescherming bij het Nederlands-Indische gezag, niet alleen in de 
buitengewesten maar ook op Java.52 Voor de Nederlandse onderhandelaars leek deze twijfel over de 
draagwijdte van het Republikeinse gezag nu echter van ondergeschikt belang. Ze benadrukten bij 
deze preliminaire overeenkomst dat de federale opzet niet als miskenning mocht worden gezien van 
de Indonesische eenheid. Tegenover de Indonesiërs benadrukten ze dat ze er in het geheel niet op 
uit waren om ‘kunstmatig bepaalde delen van het geheel af te scheiden’. Door een volksstemming in 
deze gebieden kon men later meer zekerheid krijgen dat de eenheid hun niet van bovenaf werd 
opgelegd. De vertegenwoordigers van de Republiek gingen hiermee akkoord, maar wilden het 
bedoelde referendum pas organiseren op het moment dat de Republiek stevig gevestigd was en 
internationaal erkend. Men stelde een periode van drie jaar voor om die toestand te bereiken. De 
Nederlandse onderhandelaars gingen hiermee akkoord.53 Het resultaat werd de volgende dag 
voorgelegd aan de plenaire vergadering van de delegaties van de Republiek en de Nederlands-
Indische regering. Van Mook leek voorzichtig optimistisch en noemde het een ‘zekere mate van 
overeenstemming’. Sjahrir stelde enkele kleine wijzigingen voor in de tekst, waarvan één was dat 
gebieden buiten Java en Sumatra niet zozeer hun ‘verhouding tot’ de te vormen vrije staat, als wel 
de ‘positie daarin’ op een eigen manier zouden kunnen invullen. Hiermee zou duidelijker worden dat 
de eenheid van het geheel niet in gevaar zou komen. Deze wijziging werd aanvaard.54 In overleg met 
minister Logemann werd hierna besloten dat op basis van het gevoerde overleg er een conferentie 
zou komen met de Nederlandse regering op een locatie in Nederland.  

Als eindverantwoordelijke van de Nederlands-Indische regering had Van Mook met de preliminaire 
overeenkomst een risicovolle stap genomen. Doordat de Republiek hierin in zekere zin werd erkend, 
ging de Nederlands-Indische regering immers verder dan de Nederlandse regeringsverklaring van 10 
februari 1946. Ook voor Sjahrir was het bij het vertrek van de Indonesische delegatie naar Nederland 
nog niet zeker of zijn eigen kabinet met het voorstel akkoord zou gaan. Met Van Mook werd 
afgesproken dat Sjahrir meteen overleg zou voeren in Yogyakarta. Sinds januari was deze stad in 
Midden-Java de residentie van de Republiek. De stad was niet, zoals Jakarta, bezet door geallieerde 
legers en er waren geen Nederlandse gezagsdragers. Het was bovendien tegelijk de regeringszetel 
van sultan Hamengkoeboewono IX, de belangrijkste Javaanse vorst, die zich van meet af aan achter 

                                                                                                                                                                                         
internationale erkenning op dit moment beslissend was en koos voor de weg van het compromis. Djajadiningrat, The 
Beginnings, 57. 
52 Voor deze laatstgenoemde groepen werd de afkorting IFTU (Inhabitans friendly to us) gebruikt. De context van 
vijandigheid is de periode die in de Nederlandstalige geschiedschrijving vaak wordt aangeduid als de Bersiap periode (vanaf 
augustus 1945). Met name Nederlanders, Indo-Europeanen en Chinezen werden toen slachtoffer van extreem geweld. Ook 
Indonesiërs die niet tot deze groepen behoorden, maar wel hadden samengewerkt met Nederlanders, werden slachtoffer.  
53 NIB 3, 664. De internationale erkenning van de Republiek was voor de Nederlandse regering onacceptabel. Het 
voorlopige karakter van dit stuk in combinatie met het feit dat de Nederlanders bij dit overleg (naast Idenburg waren dit 
Van Mooks stafleden Eric Oswald van Boetzelaer en Peter John Koets) niet representatief genoemd konden worden voor 
(het standpunt van) de Nederlandse regering, verklaarde deze tegenstrijdigheid. Dit zou blijken uit de kort hierna 
gehouden conferentie op de Hoge Veluwe. Zowel Soewandi als Pringgodigdo namen deel aan deze conferentie. 
54 NIB 3, 684. 
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de Republiek had opgesteld. Vanuit Yogyakarta zou minister Soewandi in Jakarta via een 
codetelegram op de hoogte worden gebracht van het resultaat.55 De grote vraag was dus in 
hoeverre Den Haag en Yogyakarta bereid waren tot hetzelfde compromis als de onderhandelaars in 
Jakarta.  

Een Nederlandse stap terug: de Hoge Veluwe  
Op 8 april kwamen Van Mook en Idenburg in Nederland aan, vergezeld van drie vertegenwoordigers 
van de Republiek Indonesië: de ministers Soewandi en Soedarsono56 en Sjahrirs secretaris 
Pringgodigdo. Daarnaast had Van Mook drie Indonesiërs meegenomen als woordvoerders van de 
niet-Republikeinse bevolking van Indonesië. Dit waren sultan Hamid II van Pontianak, Julius Tahija en 
Soeria Santoso.57 Voordat de besprekingen in het jachtslot St. Hubertus op de Hoge Veluwe 
begonnen, was er intensief beraad tussen de Nederlandse regering en Van Mook. De ministerraad 
keurde de preliminaire overeenkomst die in Jakarta tot stand gekomen was resoluut af. Het 
belangrijkste bezwaar betrof de erkenning daarin van het de facto gezag van de Republiek Indonesië 
over Java en Sumatra. Volgens de sociaaldemocratische vicepremier Willem Drees was zelfs elke 
erkenning van de Republiek Indonesië ‘in Nederland onaanvaardbaar’, waarmee hij doelde op de 
aanstaande verkiezingen. Op 16 mei 1946 zouden de eerste naoorlogse Tweede Kamerverkiezingen 
plaatsvinden en Drees was bang dat een duidelijke stellingname ten gunste van de Republiek 
potentiële PvdA-stemmers zou afschrikken.58 Tegelijk wilde het Nederlandse kabinet ook de Britten, 
die vanaf het begin hadden aangedrongen op overleg met de Republiek, niet tegen zich in het harnas 
jagen. Om dit te voorkomen bracht Van Mook samen met de ministers Logemann, Van Roijen59 en 
Schermerhorn een kort bezoek aan Londen. Tijdens het bezoek wisten ze van de Britse regering 
gedaan te krijgen dat de Britten tot eind 1946 in Indonesië zouden blijven, zodat het voor Nederland 
mogelijk was een troepenmacht op te bouwen voor het geval er toch geen overeenkomst met de 
Republiek zou komen.60 Omdat het uitgangspunt van de bereikte preliminaire overeenkomst van 
Nederlandse zijde terzijde was geschoven, leken de besprekingen tussen de vertegenwoordigers van 
de Republiek Indonesië en Nederland op de Hoge Veluwe bij voorbaat gedoemd tot mislukking. Toch 
hebben ze waardevolle inzichten opgeleverd in de houding ten opzichte van een federale opzet van 
de nieuwe Indonesische staat. 

                                                            
55 Smit, C, Dagboek van Schermerhorn, 309. 
56 De arts M. Soedarsono had in de Japanse bezettingstijd deelgenomen aan de verzetsorganisatie van Sjahrir in de 
omgeving van Cheribon. Kahin, 112. Hij was minister van Sociale Zaken in het eerste kabinet Sjahrir en in het volgende 
kabinet, ten tijde van deze conferentie, minister van Binnenlandse Zaken. 
57 Een opmerkelijke overeenkomst tussen deze drie niet-Republikeinse Indonesiërs was dat ze alle drie in het KNIL hadden 
gediend. Syarif Abdul Hamid Alkadrie op 27 oktober 1945 door Nederlands-Indische gezagsdragers benoemd tot sultan van 
Pontianak in West-Borneo. Hij volgde zijn vader op, die door de Japanse bezettingsautoriteiten in 1944 was geëxecuteerd. 
Op dat moment verbleef hij vanwege zijn lidmaatschap van het KNIL in Japanse krijgsgevangenschap op Java. De in 
Surabaya geboren Ambonees Julius Tahija was kapitein in het KNIL en adjudant van generaal Spoor. De Javaan Soeria 
Santoso was majoor in het KNIL en diende in 1946 als hoofd voor Intelligence en loyaliteitsonderzoek voor de Nederlands-
Indische autoriteiten. Voorafgaand aan de conferentie op de Hoge Veluwe had sultan Hamid in een ingezonden brief in Het 
Dagblad te kennen gegeven het volste vertrouwen te hebben in de bedoelingen van de Nederlandse regering ten aanzien 
van het Indonesische zelfbeschikkingsrecht. Het Dagblad, 27 maart 1946. 
58 NIB 4, 87. Schermerhorn schreef in 1974 in een open brief in De Volkskrant dat Van Mook de politieke verhoudingen niet 
goed had ingeschat. De landvoogd zou boos geworden zijn toen Drees uitlegde dat aanvaarding van een resultaat vóór de 
verkiezing niet mogelijk was. De Volkskrant, 8 februari 1974. Hans Daalder, Vier jaar nachtmerrie: De Indonesische kwestie 
1945-1949. Willem Drees 1886-1988, Amsterdam, 2004, 56. Op de Hoge Veluwe noemt Schermerhorn het argument van 
de verkiezingen expliciet aan de Indonesiërs, NIB 4, 127. 
59 Herman van Roijen was sinds 1 maart 1946 minister van Buitenlandse Zaken. 
60 Over de overeenkomst zelf werd nauwelijks gesproken in Engeland. Wel had de Britse minister van Buitenlandse Zaken 
zich laten ontvallen dat het wat hem betreft om een ‘very fair and liberal arrangement’ ging. NIB 4, 133. 
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Meteen na hun aankomst op 8 april op Schiphol werden de ministers van de Republiek Indonesië 
naar het jachtslot St. Hubertus op de Hoge Veluwe geëscorteerd door de Koninklijke Marechaussee. 
Zij werden daarbij vergezeld door twee Indonesische leden van het Nederlandse parlement, 
Setyadjit Soegondo en Mohamed Pamoentjak, de PI-bestuursleden Maroeto Daroesman en Joesoef 
Moedadalam en Maria Duchâteau, de in Nederland verblijvende echtgenote van Sjahrir. De 
Republikeinse Indonesiërs wilden zich graag op de hoogte stellen van de visie van hun volksgenoten 
die in Nederland verbleven. Vanwege de gevoeligheid van het thema was het terrein waar de 
conferentie plaatsvond hermetisch afgesloten voor de pers. Alleen een ‘speciale verslaggeefster’ van 
De Waarheid wist de Indonesische ministers in het jachtslot nog een en ander te ontfutselen. Er was 
zelfs een tank beschikbaar gesteld om het stellen van lastige vragen te voorkomen.61  

De eerste dagen werd er echter helemaal niet geconfereerd vanwege het genoemde overleg van 
Van Mook met de Nederlandse regering en de besprekingen in Engeland. De conferentie startte 
uiteindelijk pas zes dagen na aankomst van de Republikeinse ministers. Op 14 april werd drie keer 
vergaderd. Op de eerste vergadering legde Van Mook zijn diezelfde dag geschreven ontwerpprotocol 
voor aan de Indonesische delegatie. Bij de toelichting stelden met name de Nederlandse ministers 
dat dit stuk inhoudelijk niet veel afweek van de preliminaire overeenkomst. Het belangrijkste was 
dat ze ervoor hadden gekozen dat er geen verdrag, maar een protocol zou komen. Premier 
Schermerhorn stelde: ‘De verdragsvorm is voor Nederland onaanvaardbaar.’62 Van Mook 
benadrukte dat hetgeen in Jakarta was opgesteld alleen een richtlijn was geweest, omdat hij niet 
gemachtigd was met een officieel voorstel te komen dat verderging dan de regeringsverklaring van 
10 februari. Wel was hij nog steeds hoopvol gestemd over de preliminaire overeenkomst, omdat: 
‘wanneer dit stuk uit Indonesië zou worden aanvaard, de overeenstemming bereikt zou zijn’.63 Voor 
de Indonesische ministers was het niet mogelijk om direct op de inhoud van het nieuwe stuk te 
reageren. Hiermee begonnen ze in de volgende vergadering. Ze hadden echter al meteen gezien dat 
het Nederlandse voorstel te veel van de preliminaire overeenkomst afweek om succes te kunnen 
hebben. Soedarsono verklaarde later dat het voor de Republikeinse delegatie na vijf minuten al 
duidelijk was dat de conferentie was gedoemd te mislukken.64  

In de tweede vergadering werden verschillende onderdelen van het Nederlandse ontwerpprotocol 
besproken. Afgezien van het feit dat het geen verdrag betrof, was een zeer opvallend verschil dat 
het Republikeinse de facto gezag over Sumatra niet meer door Nederland werd erkend. Minister 
Soewandi stelde dat het voorstel op deze manier weinig kans had om in Indonesië aanvaard te 
worden. Het is interessant dat minister Drees bij de verdediging van dit punt benadrukte dat niet 
alleen Sumatra in de toekomst zou kunnen gaan behoren tot de Republiek; dit gold voor heel 
Indonesië. Het argument dat premier Schermerhorn voor Sumatra aanvoerde, was tekenend voor de 
opvatting die eerder als argument voor de federale constructie in algemene zin was gebruikt: men 
wilde Javaanse overheersing voorkomen.65  

                                                            
61 De Waarheid, 9 en 10 april 1946. 
62 NIB 4, 117. 
63 Idem, 118. 
64 Djajadiningrat, The Beginnings, 62. 
65 NIB 4, 122. Dat de Republikeinse delegatie op de Hoge Veluwe uit drie Javanen bestond werd niet expliciet aan de orde 
gesteld, maar kan wellicht bij de Nederlandse ministers in het achterhoofd hebben meegespeeld. De mogelijkheid van 
toekomstige aansluiting van alle overige delen van Indonesië werd tijdens deze vergadering niet alleen door Drees, maar 
ook door Schermerhorn en Logemann aanvaard. NIB 4, 122-123. 
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Herinneringen aan Colijn 
Een ander belangrijk punt dat de Indonesiërs hadden aan te merken op het Nederlandse stuk, was 
de benaming federatief gemenebest Indonesië, waarvan Java met Madura een ‘autonome republiek’ 
zou vormen. Ze legden uit dat in de preliminaire overeenkomst juist was gekozen voor de term 
Indonesische federatieve vrije staat, waarmee de zelfstandigheid en het on-koloniale benadrukt 
werden.66 Een ander punt was de nog te treffen regeling voor de gebieden en groepen in Indonesië 
waarover de Republiek geen de facto gezag had. In de preliminaire overeenkomst was hierover 
voorgesteld dat de Republiek en Nederland samen in overleg met deze inwoners zou treden om te 
bepalen wat hun positie in de federatie zou zijn. In het nieuwe ontwerpprotocol was hiervan 
gemaakt dat de Nederlandse regering het overleg met deze inwoners zou voeren en dat de 
Republikeinse regering op de hoogte zou worden gesteld. Pringgodigdo ging hiertegen in: ‘Was de 
Republiek Indonesië als meest volwassen familielid in de Indonesische familie niet bevoegd hierover 
mee te spreken?’ Schermerhorn beet terug dat de Republikein niet dezelfde bevoogdende houding 
zou moeten aannemen die men de Nederlanders had verweten.67 Een laatste bezwaar van 
Republikeinse kant tegen de Nederlandse wijziging in het gezamenlijke voorstel betrof de voorlopige 
regering van de Indonesische federatie. In de preliminaire overeenkomst was deze niet genoemd. De 
Republiek wilde namelijk, zoals Pringgodigdo het verwoordde, niet teruggebracht worden tot een 
‘provincie Java’. De Republikeinen wilden met Nederland samenwerken in één bestuur, waarbij de 
invloed van de andere gebieden niet zou worden verwaarloosd. Van Mook verdedigde de instelling 
van een overkoepelend bestuur door te stellen dat dit gunstig zou zijn voor de organisatie van de 
buitenlandse handel. Ter verduidelijking van het Republikeinse standpunt beriep Pringgodigdo zich 
op een gesprek dat hij hierover met Sjahrir had gevoerd: ‘Deze verkoos toen geen afzonderlijke 
overkapping maar een amalgamatie van het Nederlandsche element en de regeering der 
Republiek.’68  

Dat de Indonesiërs weliswaar akkoord gingen met een federaal systeem, maar niet op de manier 
zoals uitgewerkt in het ontwerpprotocol, bleek op de derde en laatste vergadering die dag. 
Kernachtig is de verzuchting van Pringgodigdo die doorklinkt in de vraag: ‘… waartoe de strijd van de 
republiek eigenlijk heeft geleid, wanneer men de resultaten zou moeten afmeten aan dit protocol. 
[Het nieuwe Nederlandse voorstel, TB] De positie der republiek, zoals hierin geprojecteerd, is 
bedroevend laag. De instelling van een Gemeenebest enz. is na de toezegging van H.M. de Koningin, 
gedaan in de rede van 6 december 1942, niets nieuws meer.’69 

De volgende dag, 15 april 1946, vergaderde de Nederlandse delegatie eerst zonder de Indonesiërs.70 
In dit gedeelte van de vergadering besloten de Nederlandse ministers dat een door Van Mook 
omgewerkte tweede versie van het ontwerpprotocol onaanvaardbaar moest worden geacht omdat 
hierin te veel concessies werden gedaan. Met Van Mook werd ‘afgesproken’ dat hij een derde 
protocol zou schrijven. Dit heeft hij waarschijnlijk niet gedaan, omdat hij woedend was over de 
starre houding van de Nederlandse ministers. Hij vertrok voor een week naar Engeland met vakantie 

                                                            
66 NIB 4, 123. 
67 Idem, 124. 
68 Idem, 125.  
69 Idem, 126. Dat dit de kern vormde van de Republikeinse bezwaren, bleek ook uit Logemanns verslag in de ministerraad 
van de volgende dag. NIB 4, 133-134. De keus om in het citaat van Pringgodigdo het woord ‘republiek’ met een kleine 
letter te schrijven is gemaakt door de notulist. 
70 NIB 4, 127-130. 
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en zou niet naar de conferentie terugkeren. Toen voor het tweede gedeelte van de vergadering de 
Indonesische delegatie binnen genodigd was, deelde Schermerhorn hun mee dat de Nederlandse 
regering haar best zou doen aan de geuite bezwaren tegemoet te komen. Van de Indonesiërs werd 
gevraagd nog eens nauwkeurig het ontwerpprotocol door te nemen. Dit werd vervolgens gedaan.71 

In de notitie van Pringgodigdo, opgetekend 17 april 1946, werden de eerder geuite bezwaren 
herhaald tegen de benaming gemenebest, die ‘Colijns’ aandeed.72 Daarnaast uitten de Republikeinen 
kritiek op het voorstel wat betreft de plaats van Sumatra en de positie van de Republiek onder een 
centrale voorlopige regering. Een vernieuwend element in Pringgodigdo’s notitie was de in 
hoofdstuk 1 besproken passage over de ‘Colijnse opdeling’ van Indonesië. De vraag is waarom de tot 
dusverre in de naoorlogse Indonesisch-Nederlandse besprekingen nog niet genoemde publicaties 
van Colijn over federalisme nu plotseling ter sprake kwamen. Op twee plaatsen in de republikeinse 
notitie wordt het verband met Colijn gelegd. In de eerste plaats om uit te leggen dat de benaming 
gemenebest ‘als exponent der federatieve gedachte te veel doet denken aan de Colijnsche 
opdelingsidee (vereenzelvigd met divide et impera politiek)’. Voor Indonesische intellectuelen zou 
het daarom ongewenst klinken.73 Men zou deze redenering van Pringgodigdo zo kunnen uitleggen 
dat men in Indonesische intellectuele kringen zonder meer tegen federalisme was. Maar gezien de 
context van de bespreking ligt het meer voor de hand dat men bedoelde tegen de term gemenebest 
te zijn, omdat de bedoelde groepen deze associeerden met de vorm van federalisme die men aan 
Colijn toeschreef: de divide et impera politiek.  

Pringgodigdo studeerde in Nederland toen Colijn in 1928 voor de tweede keer een ‘federaal’ plan 
voor Nederlands-Indië publiceerde. Ongetwijfeld hebben de destijds hier verblijvende Indonesische 
studenten het debat hierover toen nauwlettend gevolgd. Zoals eerder besproken verzette Hatta zich 
indertijd heftig tegen de standpunten van Colijn, die hij imperialistisch en koloniaal noemde en die 
hij terugvoerde op een beleid van verdeel-en-heers. Hatta viel toen echter niet het federalisme aan. 
Ook Soekarno legde in zijn pleitrede van 1930 het verband tussen Colijn en een verdeel-en-
heerspolitiek, maar liet tegelijk ruimte voor een ‘federale’ verwezenlijking van de Indonesische 
vrijheid. Wat in de notitie van Pringgodigdo op de Hoge Veluwe echter opvalt, is dat de benaming 
gemenebest als aanleiding wordt aangegrepen om de mogelijke Nederlandse imperialistische 
motieven zichtbaar te maken. In historisch perspectief is het opvallend, omdat in ieder geval Colijn, 
Hatta en Soekarno deze term niet in samenhang met federalisme hadden genoemd. De term 
‘gemenebest’ speelde wel een belangrijke rol in de kringen van De Stuw rond 1930, waar Van Mook 
en Logemann beiden toe hadden behoord, maar hierbij was niet zozeer het federalisme, als wel de 
multi-etnische samenleving in Indonesië het centrale uitgangspunt geweest. Soesanto Tirtoprodjo 
had zich destijds als een van de weinige Indonesische nationalisten gemengd in de discussies over de 
idealen van deze ‘neo-ethici’. Gemenebest was zijns inziens een term die te weinig duidelijkheid 
bood over de vraag naar het einddoel: werd er naar een zelfstandig Indië gestreefd? Hij ging er toen 
voorlopig vanuit dat dit wel zo was.74 Hoewel de manier waarop Pringgodigdo een verband legt 
tussen de genoemde begrippen geen recht lijkt te doen aan de historische context, is duidelijk wat 

                                                            
71 NIB 4, 129-130, Van den Berge, Van Mook, 220. Jong J..J.P. de, Diplomatie of strijd: Een analyse van het Nederlands 
beleid tegenover de Indonesische Revolutie, 1945-1947. Meppel, Boom, 1988, 206. In het besluit om het voorstel van Van 
Mook onaanvaardbaar te achten, lijkt minister Drees een belangrijke rol te hebben gespeeld. 
72 NIB 4, 147-152. 
73 NIB 4, 149. 
74 Zie hoofdstuk 1, noot 138. 
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de Republikeinse notitie wilde benadrukken: een totale beëindiging van de koloniale verhoudingen. 
Juist daarom hadden de Republikeinse politici op 14 april uitgelegd dat ze de voorkeur gaven aan de 
term vrije staat boven gemenebest.75 

De notitie van 17 april 1946 verwijst voor de tweede keer naar Colijn in de titel  ‘Colijnsche 
opdeeling van Indonesia’, een van de vier hoofdstukken. Hierin wordt een van de belangrijkste 
kritiekpunten van de Republikeinse regering op het conceptprotocol uitgelegd: men vond dat 
Nederland de Indonesische eenheid probeerde te verbreken door Indonesië in apart staande 
gebieden op te delen. Nederland wilde, zo werd geredeneerd, voorkomen dat de Republiek zich zou 
uitstrekken over alle gebiedsdelen. Dit zou blijken uit het feit dat niet de Republiek samen met 
Nederland de federale regering van Indonesië zou vormen, maar de Nederlands-Indische regering 
zou een regering vormen met daarin Indonesiërs vanuit de Republiek en van daarbuiten. Aan de 
Republiek zou slechts mededeling worden gedaan van de aanwijzing van vertegenwoordigers uit de 
overige gebiedsdelen.  

Hier lijkt de verwijzing naar Colijn meer op zijn plek dan in het eerste geval. Het klopt inderdaad dat 
Colijn er in 1918 en 1928 niet van overtuigd was dat er één Indonesische natie bestond. Dit was een 
van zijn belangrijkste argumenten tegen de instelling van een centrale Volksraad in 1918 geweest. In 
Colijns opvatting was er dus weliswaar geen sprake van opdeling, maar die was er wel vanuit het 
perspectief van de Indonesische tegenstanders die zich, zeker na de Jongereneed van 1928, als één 
volk met één vaderland en één taal hadden geconstitueerd. De eenheid ontkennen was in hun ogen 
een vorm van opdeling. Met andere woorden: de manier waarop in het Nederlandse 
conceptprotocol van april 1946 een Indonesische federatie werd voorgesteld, bracht voor de 
Republikeinen de Indonesische eenheid zozeer in gevaar dat het hen deed denken aan het 
ontkennen van het bestaan van de Indonesische natie zelf. 

Indonesische stemmen buiten de Republiek? 
Na een week volgde een nieuwe bespreking op de Hoge Veluwe. Deze vond plaats op 21 april, eerste 
Paasdag 1946. De voorafgaande dagen had de Nederlandse delegatie met alle Indonesische 
vertegenwoordigers afzonderlijk gesproken, nu werden de gezamenlijke besprekingen hervat aan de 
hand van de notitie van Pringgodigdo. Van Mook was weliswaar afwezig, maar wel namen sultan 
Hamid en kapitein Tahija deel als adviseurs van de Nederlands-Indische regering en Daroesman, 
Setyadjit en de econoom Saroso Wirodihardjo als adviseurs van de Republikeinse delegatie. Minister 
Soewandi stelde aan het begin van de vergadering dat bij de bespreking van de notitie eerder op de 
geest dan op de redactie gelet moest worden, omdat hij voor intern gebruik was geschreven. 
Minister Logemann en premier Schermerhorn begonnen vervolgens met een inhoudelijke reactie op 
het stuk. De verwijzing naar Colijn wekte bij de sociaaldemocratische ministers hoogstwaarschijnlijk 
enige irritatie. Logemann stelde meteen nadrukkelijk dat hij altijd een tegenstander was geweest 
van deze plannen. Nu, in 1946, wees hij een ver doorgevoerde decentralisatie af omdat Nederland 
‘zich organisatorisch, financieel en cultureel niet de luxe kan veroorloven van een ver doorgevoerde 
decentralisatie in den geest van de plannen van wijlen Dr. Colijn’.  

De Nederlandse premier stelde hiertegenover dat ze geen andere keus hadden dan die voor een 
federale staatsbouw, vanwege ‘het democratisch beginsel en de goede trouw’. Hiermee bedoelde hij 

                                                            
75 NIB 4, 123. 



103 
 

dat de eenheidsstaat niet zonder meer aan de bevolking buiten Java kon worden opgelegd en dat 
Nederland gehoor wilde geven aan het bezwaar dat vanuit ‘verschillende delen van Indië’ was geuit 
tegen ‘opgaan in de Republiek’. Minister Logemann ontkende vervolgens dat de federale plannen 
iets te maken zouden hebben met ‘verdeel-en-heers’ of een ‘koloniaal’ karakter. Hij presenteerde de 
keus voor een federatie hiermee als een noodzaak waartoe men door de omstandigheden 
gedwongen was. Het was met andere woorden voor de Nederlandse regering geen principiële 
kwestie.76 Soewandi pakte dit aspect meteen op door nadrukkelijk te vragen of Nederland zich niet 
zou verzetten als op de te houden Rijksconferentie zou blijken dat heel Indonesië zich bij de 
Republiek wilde voegen. De Nederlandse ministers bevestigden dit en verklaarden dat gebiedsdelen 
die hun eigen toekomst wilden bepalen nergens toe gedwongen mochten worden. Soewandi stelde 
vervolgens dat Minahassers en Ambonezen na het uitlekken van de ‘voorlopige afspraak’ de 
Republikeinse regering hevig hadden bekritiseerd. De erkenning van het de facto gezag van de 
Republiek op Java en Sumatra in de preliminaire overeenkomst van 27 maart was ter kennis van 
deze groepen gekomen. Soewandi beweerde dat zij zich verraden voelden omdat de Republiek 
hiermee afstand zou doen van de gebieden in de Molukken en Sulawesi waar in augustus 1945 
aanspraak op was gemaakt. Op Soewandi’s opmerking reageerde de Ambonese adviseur Julius 
Tahija. Hij maakte onderscheid tussen de politici die tot deze groepen behoorden in de Republiek en 
hun volksgenoten in Oost-Indonesië. Bij die laatste groepen zou wel degelijk twijfel bestaan over de 
goede bedoelingen van de Republiek. 77 

Deze discussie laat zien dat de dieperliggende kwestie bij de keus voor een federatief of een unitair 
systeem te maken had met de vraag welk gebied de Republiek vertegenwoordigde. Dit blijkt ook in 
het gesprek over Sumatra. Idenburg, die als vertegenwoordiger van de Nederlands-Indische regering 
aanwezig was, betoogde dat de Republikeinen ten onrechte stelden dat in het conceptprotocol van 
hen werd gevraagd Sumatra ‘op te geven’, omdat ze daar feitelijk geen gezag uitoefenden. Soewandi 
stelde hiertegenover dat de kans op aanvaarding vrijwel uitgesloten was, omdat de erkenning van 
Sumatra als de facto Republikeins gebied al was uitgelekt. Daarnaast was de bevolking van het eiland 
Sumatra duidelijk vertegenwoordigd in het Republikeinse kabinet.78  

Met name in het licht van de ontwikkelingen tussen 1947 en 1950 is het interessant om ook het 
vervolg van deze bijeenkomst gedetailleerd te bespreken. Nadat Soewandi, zoals aangegeven, een 
lans had gebroken voor Sumatra als onderdeel van de Republiek, ging zijn collega Soedarsono een 
stap verder. Hij vroeg zich af of men de zaak niet om kon draaien: eerst een erkenning van het gezag 
van de Republiek in heel Indonesië en vervolgens ‘beslissen over eventueel gewijzigde verhoudingen 
in het verband van de Vrijstaat’. Hierop reageerde sultan Hamid: ‘Ook wij (…) zijn hier in de eerste 
plaats als Indonesiër gekomen; in onze doelstelling bestaat geen verschil, alleen in de opvatting 
aangaande den weg die tot dat doel leidt.’ Op Borneo waren ze volgens hem bang dat over de 
                                                            
76 NIB 4, 142. 
77 Idem, 143. Tahija’s stellingname is gezien zijn persoonlijke situatie opvallend. Hij was in een Molukse familie geboren op 
Java en had goede contacten binnen de Republikeinse kringen. Latuharhary, de Republikeinse gouverneur van de 
Molukken, was een oom van hem. 
http://www.venstersmoluksegeschiedenis.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=60&Itemid=51  
78 NIB 4, 145. Wat betreft de samenstelling van de eerste twee kabinetten Sjahrir kan inderdaad worden geconcludeerd dat 
een substantieel deel van de ministers Sumatraan was. In het eerste kabinet Sjahrir hadden de Minangkabauers Sjahrir en 
Natsir en de Batakkers Amir Sjarifoeddin en Moelia zitting. In het volgende kabinet waren hieraan toegevoegd de 
Minangkabauers Agus Salim, Zainuddin Rasad en Sjafruddin Prawiranegara, die deels van Minangkabause komaf was. In 
beide kabinetten was ongeveer een kwart van de ministers Sumatraan. 
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inwoners zou worden beslist zonder hen erbij te betrekken. Men was daar ‘over het algemeen 
bepaald niet pro-republikeins’. Hij bepleitte dat Borneo niet door een opgelegde constructie een 
nauwere aansluiting bij de Indonesisch eenheid moest krijgen maar ‘door een natuurlijke groei in 
vrijheid’. Tahija viel hem hierin bij wat betreft de Molukken en vroeg of de Republikeinen dit 
standpunt ook duidelijk wilden overbrengen aan hun regering. Soewandi reageerde aarzelend: 
natuurlijk kon het worden meegedeeld, maar het tweede kabinet Sjahrir had wat hem betreft geen 
overlevingskans als men dit standpunt innam.79 Het was duidelijk dat Van Mook Hamid en Tahija had 
meegenomen om op de conferentie ook een niet-republikeins geluid te laten horen uit Indonesië. 
Omdat zowel Hamid als Tahija tot december 1949 een belangrijke rol zouden vervullen in de 
federale weg naar de Indonesische onafhankelijkheid, is hun opstelling in de vroege Indonesisch-
Nederlandse besprekingen van belang.80  

Federatie om de Indonesische eenheid te herstellen 
Op maandag 22 april vonden de laatste genotuleerde besprekingen op de Hoge Veluwe plaats.81 
Hierbij waren niet de Indonesische vertegenwoordigers uit de buitengewesten aanwezig. Tijdens 
deze bespreking werd over de vorm van de overeenkomst, de positie van de in Indonesië 
verblijvende Europeanen en de positie van Sumatra gesproken. Alleen dit laatste houdt nauw 
verband met de vorming van een federatie. Het verschil van mening hierover was immers dat 
Nederland van dit gebied een aparte deelstaat wilde maken en dat de Republiek stelde dat ze op dit 
eiland, buiten de tijdelijk aanwezige Britse militairen, als enige feitelijk gezag voerde. Als er een 
Republikeinse deelstaat zou worden gevormd, zou deze in de opvatting van de Republikeinen Java, 
Madura en Sumatra omvatten. De Republiek en Nederland leken elkaar niet te naderen. Wel zei 
minister Logemann er in principe mee akkoord te gaan dat de Republiek de gelegenheid kreeg op 
Sumatra de rust en orde te herstellen, als het maar snel gebeurde.  

De volgende dag, 23 april, deed Logemann op de vergadering van de Nederlandse ministerraad 
verslag van de Hoge Veluwe conferentie. Opmerkelijk genoeg geeft de minister hierbij zijn collega’s 
de onjuiste indruk dat de uit Indonesië meegebrachte preliminaire overeenkomst een Republikeins 
voorstel was. Op de Hoge Veluwe was duidelijk geworden dat het stuk was ontstaan in gezamenlijk 
overleg met de Nederlands-Indische regering. Logemann herhaalde naar de ministerraad hetgeen hij 
ook op de Hoge Veluwe had verklaard: het federale karakter was voor Nederland niet principieel, 
maar alleen bedoeld omdat bepaalde gebieden geen overheersing vanuit Java wilden. Ook 
herhaalde hij dat alle gebieden die na een volksraadpleging alsnog aansluiting bij de Republiek 
verkozen daartoe zeker de vrijheid hadden. In de ministerraad werd, afgaand op de notulen, geen 
enkel bezwaar gemaakt tegen deze opmerkingen van Logemann. Wel kwam er een zwak protest op 
het Nederlandse ontwerpprotocol van de antirevolutionaire minister van Defensie Johannes 

                                                            
79 Idem, 145. In het citaat van de sultan is ‘republiek’ met een kleine letter geschreven; dit is een keuze van de notulist. 
80 In 1947 werd Hamid kepala daerah (hoofd van het deelgebied) van West-Borneo en Tahija minister in de regering van 
Oost-Indonesië. Ook in de in 1948 opgerichte Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) zouden beiden een prominente rol 
spelen. Zo was Hamid de langstzittende voorzitter en Tahija tijdelijk vicevoorzitter. Beiden namen in 1949 namens de BFO-
deel aan de Rondetafelconferentie in Den Haag.  
81 De slotbijeenkomst van de conferentie zou in Den Haag plaatsvinden. Djajadiningrat, The Beginnings, 91, NIB 4, 161. Er 
werd daar alleen teruggeblikt op het verloop van de conferentie. Teleurstelling van Indonesische zijde blijkt uit de woorden 
van Soedarsono, die stelde dat men met te hoge verwachtingen naar Nederland was gekomen. NIB 4, 165. Veel meer 
effect had echter de uitlating van Soedarsono in een persbericht dat door Associated Press was verspreid. Hierin stelt 
Soedarsono dat de Hoge Veluwe conferentie was mislukt. Hoewel hij in een interview met Het Parool ontkent dit te 
hebben gezegd, was de schade in de beeldvorming − in Nederland en Indonesië − al aangericht. Het Parool, 26 april 1946. 
De Jong, Diplomatie of strijd, 208. 
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Meynen. Dit betrof het feit dat Nederland ook militair gezien het de facto gezag van de Republiek op 
Java en Madura erkende. In zijn ogen zou het leger van de Republiek alleen assistentie aan het 
Nederlandse leger mogen verlenen.  

 
Afbeelding 3.1. Schermerhorn, Logemann en Van Mook, 1946. 

 

Opvallend aan Logemanns verslag is ook dat hij heel nadrukkelijk het twistpunt noemt van Soekarno 
als een voor Nederland niet te aanvaarden gesprekspartner. Afgaande op de officiële notulen van de 
gesprekken op de Hoge Veluwe is dit opmerkelijk, want het lijkt of de naam Soekarno zelfs niet is 
gevallen. Mogelijk refereerde Logemann hier aan informele gesprekken. In de verslaglegging in de 
ministerraad doet Logemann het voorkomen dat hij een revolutionaire wending in Indonesië 
verwachtte: hij stelde dat de Republikeinse delegatieleden Soekarno zelf eigenlijk ook liever kwijt 
waren. Schermerhorn merkte over dit punt op dat de door Van Mook meegebrachte Indonesische 
adviseurs steeds dichter bij de Republiek kwamen gedurende de conferentie, maar dat voor hen de 
vraag bleef ‘wat ze met Soekarno moesten doen’. 82 Kennelijk waren de Nederlandse ministers op de 
Hoge Veluwe ervan overtuigd geraakt dat er een groter eensgezindheid in de Indonesische natie was 
dan ze tot dusverre hadden aangenomen. Een eensgezindheid die voor hen ook hoopgevend was 
voor het bereiken van een akkoord met Nederland, omdat ze meenden dat de Indonesiërs het voor 
Nederland zo moeilijke onderwerp van de persoon Soekarno evenzeer als een probleem zagen. 
Soekarno was voor de Nederlandse regering de belichaming van de besmetting met het Japanse 
regime. De regering Schermerhorn was er niet op uit om door middel van een federatieve structuur 
een bestaande Indonesische eensgezindheid te doorbreken. Ze hoopte eerder dat het middel van de 
federatie een door de Japanse bezetting geschapen kloof kon helpen overbruggen, maar dan wel 
zonder Soekarno. 

 

                                                            
82 NIB 4, 159-162.  
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De Republiek buiten Java in het gedrang 
Tijdens het verblijf van de Indonesische delegatie in Nederland was ook in Indonesië de discussie aan 
de gang over de staatkundige eenheid. Op initiatief van het Republikeinse ministerie van 
Voorlichting vond op 15 april in het gebouw van het KNIP in Yogyakarta een bijeenkomst plaats voor 
journalisten en vertegenwoordigers van politieke partijen. Onderwerp was het gerucht dat 
Nederland de Republiek slechts op Java en Sumatra zou erkennen, wat men opvatte als een 
Nederlandse poging om de eenheid van het Indonesische volk te verbreken en de strijdkracht te 
verzwakken. Op de bijeenkomst werd onder andere voorgesteld om een ‘Dag van Indonesische 
Eenheid’ in te stellen.83 Rond dezelfde tijd richtten de op Java verblijvende Manadonezen het 
Celebes Comité op, onder leiding van onder anderen de voormalige Republikeinse minister van 
Financiën Alexander Maramis. Het comité stelde als doel een sterk gedecentraliseerde eenheidsstaat 
of een met Nederland samenwerkende bondsstaat. Op deze manier wilde het zich verzetten tegen 
een constructie waarbij Java een ‘zelfbesturende’ staat zou zijn in een ‘niet zelfbesturend 
Indonesia’.84 Het comité lijkt niet lang te hebben bestaan, maar de doelstelling laat zien dat er in 
Republikeinse kringen ook buiten het kabinet Sjahrir85 mogelijkheden werden opengehouden voor 
een federale staatsbouw.  

Terwijl minister Logemann aanvankelijk een positieve houding tegenover het comité leek aan te 
nemen, kwam er ook verzet vanuit de Nederlands-Indische regering toen het comité aan de minister 
en later aan de Staten-Generaal het verzoek deed om Makassar te bezoeken. Willem Hoven, 
waarnemend directeur Binnenlands Bestuur en Cornelis de Waal, regeringscommissaris voor 
bestuurshervorming in de buitengewesten, wisten het bezoek tegen te houden. Volgens hen moest 
men, juist nu de rust in Zuid-Sulawesi leek te zijn teruggekeerd, de eenheid met Nederland in het 
Rijksverband benadrukken in plaats van de Indonesische eenheid. In een uitvoerig pleidooi aan Van 
Mook stelt Hoven op 1 mei 1946: ‘Doordat tot op heden practisch alleen nog maar met Sjahrir c.s. 
onderhandeld is, is in breede kringen de vrees gewekt, dat men straks voor een voldongen feit komt 
te staan, nl. voor een principieel accoord waaraan de door de betrokken gebieden afgevaardigde 
personen weinig meer zullen kunnen veranderen, ook niet indien hierdoor de band met Nederland 
te los zal worden of het zelfbeschikkingsrecht der onderdeelen onvoldoende gewaarborgd zou zijn. 
De vrees voor een hegemonie van Java is in vele kringen zeer groot.’86 De tegenstelling die Hoven 
suggereert tussen de groep van Sjahrir en ‘breede kringen’ staat haaks op Logemanns conclusie op 
de Hoge Veluwe dat Republikeinse en niet-Republikeinse Indonesische nationalisten elkaar juist 
begonnen te naderen. Toch zou later duidelijk worden dat het gesprek met de ‘door de betrokken 
gebieden afgevaardigde personen’ het toekomstige beleid van de Nederlands-Indische regering zou 
bepalen. Als gesprekspartner was de Republikeinse vertegenwoordiging in Zuid-Sulawesi vanuit het 
perspectief van de Nederlands-Indische regering in mei 1946 ‘buiten beeld’. De belangrijkste 
Republikeinse leider buiten Java en Sumatra, gouverneur Ratulangie, was met enkele leiders van de 
PKRS in Makassar op 5 april gevangengenomen omdat hij zou hebben opgeroepen tot verzet tegen 
                                                            
83 Lasjkar, 18 april 1946. De verslaggever van deze bijeenkomst was Mohammad Tabrani, die nauwe contacten onderhield 
met Sjahrir. Duidelijk in samenhang hiermee had de redactie van deze krant naast dit artikel op de voorpagina twee 
berichten vanuit de buitengewesten geplaatst: in Makassar was een Vakbond opgericht die zich tegen ‘Nederlands 
imperialisme’ keerde. Op Bali bleef de bevolking zich verzetten tegen de onderdrukking, ondanks het verbod van de 
Engelsen en de NICA om de rood-witte vlag te laten wapperen.  
84 NIB 4, 113-114. Overige bestuursleden in het comité waren Johannes Alexander Kaligis en A.J.W. Wakkary.  
85 Maramis was minister van Financiën geweest in het eerste Republikeinse kabinet. Behalve in de kabinetten onder 
premier Sjahrir zou hij gedurende de Indonesische Revolutie in alle Republikeinse kabinetten een ministerspost bekleden. 
86 NIB 4, 244. 
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het ‘wettig gezag’. Op 17 juni werd Ratulangie met zes andere gevangen politici en hun gezinnen 
naar Serui op het eiland Yapen, ten noorden van Nieuw-Guinea, verbannen.87  

Ook het eiland Bali was opnieuw onder Nederlands gezag komen te staan. In oktober 1945 hadden 
de Japanners het gezag overgedragen aan het Republikeinse bestuur onder leiding van gouverneur 
Pudja. In de eerste helft van maart 1946 vond de Nederlandse militaire herbezetting van het eiland 
plaats. Op 2 maart 1946 landden de eerste Nederlandse troepen. Nadat aanvankelijk het 
Republikeinse gezag was gehandhaafd, werd het bestuur vervangen, omdat het naar de mening van 
de Nederlands-Indische gezagsdragers te weinig in staat zou zijn de rust en orde tegenover 
‘extremistisch geweld’ te handhaven. Op 12 maart, de dag van de installatie van het tweede kabinet 
Sjahrir, werd gouverneur Pudja gearresteerd en de Nederlandse vlag op het voormalige 
residentshuis gehesen.88 

Ook in Banjarmasin, de grootste stad in Zuidoost-Borneo, genoot de Republiek al van aanvang veel 
gezag. Hoewel Pangeran Noor als Republikeins gouverneur zijn ambtsgebied niet had kunnen 
bereiken, was het voor de Nederlandse gezagsdragers duidelijk wat de politieke voorkeur van de 
bevolking was. Volgens de hoogste NICA-vertegenwoordiger was 95 procent van de ‘ontwikkelden 
en kleine middenstanders’ Republikeinsgezind. Bij een poging om een vertegenwoordigende 
vergadering samen te stellen, had een krappe meerderheid voor aanwijzing van een 
vertegenwoordiger gestemd. Toen over de kandidaat Abdul Noor werd gestemd, haalde deze vier 
van de zeventien stemmen, er waren tien blanco stemmen. De tegenstemmers verklaarden dat 
Sjahrir hen evengoed kon vertegenwoordigen.89 

Op het eiland Sumatra, waarover de onderhandelaars in april op de Hoge Veluwe geen eensgezind 
standpunt hadden kunnen bereiken, heerste in diezelfde periode chaos. In maart 1946 vond in Oost-
Sumatra een enorm bloedbad plaats dat bekendheid kreeg onder de naam ‘sociale revolutie’. Met 
name de heersende aristocratie moest het hierbij ontgelden.90 Toen de nieuwe machthebbers in 
Oost-Sumatra een eigen afdeling van de communistisch gedomineerde Persatoean Perdjoeangan 
oprichtten, reageerde het Republikeinse kabinet met een missie naar Sumatra om het centrale 
Republikeinse gezag te herstellen. Op 9 april vertrok de missie naar Medan en op 17 april bereikte ze 
Bukittinggi, het centrum van de Minangkabau in West-Sumatra. Volgens Kahin slaagde deze missie in 
zoverre dat de macht van de Persatoean Perdjoeangan in Oost- en West-Sumatra geheel werd 
gebroken. Wel bleef er op verschillende fronten oppositie tegen Sjahrirs regering bestaan en was 
Sumatra nog in verregaande mate ‘autonoom’, maar het was opgenomen in de Republikeinse 
gezagssfeer.91 Een voorbeeld van de moeilijkheden waarmee Republikeinse gezagsdragers te maken 
hadden was de situatie van Mohamad Amir. Eind april 1946 had deze Republikeinse vicegouverneur 
in Medan bescherming gezocht tegen gewapende pemuda’s in de door de geallieerden bezette 
stadswijk Polonia. Eerst pleitte hij voor onderhandeling met NICA-ambtenaren, maar omdat het hem 

                                                            
87 De groep bestond uit zeven politici met hun gezinnen. Behalve Ratulangie werden naar Serui verbannen: Lanto Daeng 
Pasewang, Willem Sumampouw Tanod Pondaag, Josef Latumahina, I.P. Lumbantobing, Suwarno en Intje Achmad Saleh 
Daeng Tompo. AS ANRI, 134. IJzereef, Zuid-Celebes affaire, 60. Pondaag, W.S.T., Pahlawan Kemerdekaan Nasional 
Mahaputera, Dr. G.S.S.J. Ratu Langie: Riwajat Hidup Dan Perdjoangannja, Surabaja, 1966, 78. 
88 NIB 3, 580-593. 
89 NIB 4, 137. 
90 Langenberg, M. van, ‘East Sumatra: Accommodating an Indonesian Nation within a Sumatran Residency’, in: Kahin, A. 
(ed.), Regional Dynamics of the Indonesian Revolution: Unity from Diversity, Honolulu, 1985, 113-143, 124. 
91 Kahin, 181-183. Reid 74, 75. Voorafgaand aan deze sociale revolutie was in Sumatra volgens Kahin nauwelijks sprake van 
door het centrale Republikeinse bestuur vanuit Java uitgeoefend gezag. Er was alleen radiocontact. Kahin, 178. 
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niet lukte om, zoals hij het zelf formuleerde, ‘de extremistische elementen in en rond Medan te 
controleren’, gaf hij zijn functie in het bestuur op.92 Het feit dat hij getrouwd was met een 
Nederlandse kan bijgedragen hebben aan zijn keuze om uiteindelijk met zijn gezin de overstap te 
maken en zich aan de kant van het Nederlands-Indische bestuur te voegen. Amir stelde tegenover de 
Nederlandse bestuurder Van de Velde: ‘Het kan zijn dat mijn indruk foutief is, maar volgens mijn 
ervaringen gedurende het 8-maands bestaan van de Republiek hebben de Centrale regering op Java 
en het Centrale Nationale Comité slechts de belangen van Java alleen voorgestaan.’ In hetzelfde 
relaas vertelt hij hoe hij tijdens de besprekingen in de PPKI in augustus 1945 in Jakarta met 
Ratulangie had geprobeerd te pleiten voor een federaal Indonesië, terwijl ook Hasan zich toen sterk 
had willen maken voor een ‘Indonesische’ Republiek in plaats van een ‘Javaanse’.93 Hasan, die 
daarna tot gouverneur over het hele eiland Sumatra was aangesteld, kreeg zelf net als Amir te 
maken met stevige oppositie, maar hij bleef zijn functie behouden na een reorganisatie van het 
Republikeinse bestuur.  

Samengevat kan worden gezegd dat het Republikeinse gezag buiten Java in de eerste maanden van 
1946 onder grote druk was komen te staan. Op Sumatra had het Republikeinse gezag zich na een 
chaotische periode weten te vestigen en te handhaven buiten de geallieerde enclaves in Medan en 
Palembang. Op Borneo en de eilanden in het oosten van de archipel werd het Republikeinse gezag 
vervangen door het NICA-bestuur. De consequenties die de Nederlandse regering aan deze 
omstandigheden verbond, waren gedeeltelijk afhankelijk van de ontwikkelingen binnen Nederland, 
waar in mei 1946 de eerste naoorlogse verkiezingen werden gehouden en in juli een nieuwe 
regering op parlementaire basis werd gevormd. Het is de vraag welke conclusie de nieuwe 
gezagsdragers aan de federale opzet zouden verbinden zoals die was neergelegd in de preliminaire 
overeenkomst van maart 1946. Bovendien was ondertussen ook een parlementair onderzoek 
uitgevoerd waar ze iets mee moesten: het onderzoek van de commissie-Van Poll.  

Katholieken aan zet in de Nederlandse politiek 
Winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland op 16 mei 1946 was de Katholieke 
Volkspartij (KVP) met 32 zetels. De Partij van de Arbeid (PvdA) behaalde 29 zetels. Op afstand 
kwamen de andere partijen, waarvan de grootste, de ARP, dertien zetels verkreeg. Als deze uitslag 
iets te maken had met de besprekingen op de Hoge Veluwe conferentie, dan kan de overwinning 
van de KVP worden gezien als een afstraffing. Meteen na de opening van de conferentie haalde Carl 
Romme als hoofdredacteur van het katholieke dagblad De Volkskrant snoeihard uit naar de 
Nederlandse onderhandelaars, die zoals gezegd een sociaaldemocratische kleur hadden. In het 
artikel, getiteld ‘De Week der Schande’, wordt de regering Schermerhorn met name verweten dat zij 
was teruggekomen op de belofte om elk overleg met de ‘Soekarno en de zijnen’ te weigeren. Door 
te praten met personen die de titel minister voerden in een kabinet van de Republiek waarvan 
Soekarno nog steeds de president was, had ze deze belofte gebroken. In het artikel wordt er 
bovendien op gezinspeeld dat de eenheid van het Koninkrijk in gevaar was gekomen. Overigens gaf 
Romme ook toe dat men nog niet wist wat er op de conferentie besproken was en ging worden, 
maar wat hem betreft gaven de besprekingen met de Republiek op zich al genoeg reden voor 
verontwaardiging.94 Romme werd na de verkiezingen fractievoorzitter van de KVP in de Tweede 

                                                            
92 NIB 4, 18. 
93 J.J. van de Velde, Brieven uit Sumatra 1928-1949, Franeker, 1982, 139-141. 
94 De Volkskrant, 15 april 1946. 
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Kamer. Het is duidelijk dat de houding van de nieuw te vormen Nederlandse regering jegens de 
Republiek Indonesië een geheel andere zou worden. Door de uitkomst van de verkiezingen in mei 
1946 kreeg de KVP van alle politieke groepen in Nederland de grootste invloed op de 
dekolonisatiepolitiek. Dit gold ook voor het vervolg op de federale plannen die al vóór deze 
verkiezingen waren uitgedacht. 

Terwijl de Republikeinse delegatie voor de besprekingen op de Hoge Veluwe in Nederland was, 
verrichtte een kleine onderzoekscommissie in opdracht van de Nederlandse Staten-Generaal een 
onderzoek naar de situatie in Indonesië. Dit werd uitgevoerd tussen 16 maart en 26 april 1946. Het 
onderzoek volgde op de motie van het katholieke Tweede Kamerlid Maximus van Poll van januari 
1946, waarin deze aandrong op het verzamelen van meer gegevens voor het Nederlands parlement. 
De commissie die hiervoor werd samengesteld, bestond uit drie confessionele Kamerleden en een 
liberaal.95 De sociaaldemocraten en communisten hadden zich tegen de instelling van de commissie 
verzet, waardoor deze geen brede afspiegeling gaf van het noodparlement.96 Dit weinig 
representatieve karakter uitte zich ook in de methodiek. In de weken dat de commissie de 
Indonesische archipel bezocht, werden veel mensen geïnterviewd door de gehele archipel, maar 
geen Republikeinse politici of aanhangers van de Republiek Indonesië. Op Java bezocht de 
commissie alleen de enclaves die door de geallieerden waren bezet. De commissie kwam in haar 
verslag, dat op 1 mei 1946 gereedkwam, tot de conclusie dat de Republiek buiten Java weinig 
aanhang genoot. De commissie zelf omschreef de Republiek als een ‘Japans maaksel’. Waar de 
Republiek invloed uitoefende, was sprake van terreur, wanorde en armoede. Met name de 
schrijnende toestand van nog geïnterneerde Nederlandse burgers werd als een groot probleem 
aangemerkt, waar de Nederlandse regering snel uitkomst zou moeten bieden.97  

De inhoud van verslag van de parlementaire commissie was uiteraard voor een groot deel het 
resultaat van de conservatieve politieke opvattingen van de commissieleden. Bij een vergelijking met 
het verslag van de gesprekken op de Hoge Veluwe zien we een schril contrast. Op het jachtslot St. 
Hubertus waren alle Nederlanders van een min of meer progressieve politieke signatuur. Zij hadden 
als uitgangspunt de Republiek Indonesië, terwijl de commissie-Van Poll deze als weinig 
representatief afdeed. Na de verkiezingen van mei 1946 zou deze tegenstelling een uitdaging 
vormen, omdat in het rooms-rode regeringsbeleid ook inzake de Indonesische kwestie een 
gezamenlijk regeringsbeleid moest worden vastgesteld en uitgevoerd. Het was echter eerst aan 
minister Logemann om op 2 mei 1946 in de Tweede Kamer officieel bekend te maken tot waar het 
kabinet tot dusver was gekomen. Vervolgens werd op 6 en 7 mei, tien dagen voor de verkiezingen, 
over deze regeringsverklaring en het verslag van de onderzoekscommissie gedebatteerd. 

                                                            
95 Naast Van Poll bestond de commissie uit de liberaal Hendrik Albertus Korthals, de antirevolutionair Hendrik Johan 
Wilhelm Adriaan Meijerink (ARP) en Van Polls partijgenoot, de oud-minister van Koloniën Welter (KVP). 
96 Bank, 168. 
97 Verslag van de Parlementaire Commissie Nederlandsch-Indië, Handelingen der Voorlopige Staten-Generaal 1945-1946. 
Bijlagen, 208. Het onderzoeksverslag refereert nauwelijks aan plannen voor een federale opzet. Er wordt wel gesteld dat 
de op 17 augustus geproclameerde Republiek een ‘eenheidsrepubliek’ is. De weerstand tegen de Republiek en mogelijke 
Javaanse overheersing in de buitengewesten zorgde ervoor dat, mocht de Republiek worden erkend, de Indonesische 
eenheid dreigde uiteen te vallen. Dit lijkt overigens geen argument vóór of tegen een federale structuur te bevatten. De 
commissievoorzitter Van Poll zou als lid van Commissie-Generaal later wel degelijk meewerken aan een federale opzet, 
door de totstandkoming van de conceptovereenkomst van Linggadjati in november 1946. Een ander commissielid, Welter, 
werd een van de felste tegenstanders van dit regeringsbeleid en daarom oprichter van het Nationaal Comité Handhaving 
Rijkseenheid. 
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Het debat in het Nederlandse parlement  
Logemann stelde in zijn verklaring dat hij de Volksvertegenwoordiging in alle openheid wilde 
voorlichten over de resultaten van het Hoge Veluwe overleg. Omdat er ‘nog’ geen eindresultaat was, 
achtte de regering het echter onjuist om ‘teksten en formules, die in de loop der besprekingen zijn 
te berde gebracht’ te publiceren. Dit betekende dus dat de preliminaire overeenkomst, de 
aantekeningen van Pringgodigdo en het Nederlandse conceptprotocol geheim bleven. Tussen de 
regels van Logemanns verklaring door maakte hij de kernpunten echter wel duidelijk. Allereerst 
legde hij uit hoe het Franse verdrag met Vietnam de aanzet was geworden tot de oplossing die in de 
preliminaire overeenkomst was gezocht. Deze federale constructie kon ervoor zorgen dat een 
erkenning van het de facto gezag van de Republiek over Java gecombineerd werd met een 
Republikeinse erkenning van de soevereiniteit van het Koninkrijk in de periode die aan de 
soevereiniteitsoverdracht voorafging. De minister verdedigde het onderhandelen met ministers van 
het kabinet Sjahrir door te stellen dat ‘de groep, die op het ogenblik het geenszins onaangevochten 
gezag in de republiek draagt, representatief wordt geacht voor het nationale streven …’.  

Het laatste was onmiskenbaar een reactie op het rapport van de commissie-Van Poll, die de Japanse 
invloeden in de Republiek had benadrukt. Logemann probeerde hierna wel de kritiek van de rechtse 
Kamerleden voor te zijn door toe te zeggen dat de Republiek nog van ‘onzuivere elementen’ zou 
worden gezuiverd, waarmee vooral op Soekarno werd gedoeld. Ook herhaalde Logemann wat op de 
Hoge Veluwe was gezegd over de mogelijkheid van het loslaten van het federale beginsel, wanneer 
de bevolking daar de voorkeur aan zou geven: ‘In dat geval zou het practisch effect dit zijn, dat 
Indonesië een eenheidsstaat werd in plaats van een federatief verband.’ Ten slotte maakte hij gewag 
van het wantrouwen bij de Indonesiërs op de Hoge Veluwe tegen het federalisme als een poging ‘om 
te verdelen en daardoor te heersen’. Maar dit wantrouwen was in zijn ogen niet terecht, want de 
gedachte kwam voort uit het feit dat ‘bepaalde gedeelten van de Buitengewesten zeer uitdrukkelijk 
bezwaar hebben gemaakt om op dit oogenblik in den eenheidsstaat Indonesië op te gaan.’98  

Het debat op 6 mei in de Tweede Kamer werd bijgewoond door premier Schermerhorn en minister 
Logemann. Kritisch, met name naar het rapport van de onderzoekscommissie, waren de twee 
uitvoerige bijdragen van hun PvdA-partijgenoten Frans Goedhart en Nico Palar. Goedhart zette 
uitvoerig uiteen hoe weinig representatief het beeld kon worden geacht van de 
onderzoekscommissie. Terwijl hoofdzakelijk vertegenwoordigers van de kleine groep Europeanen 
waren gehoord, ontbraken hierbij de progressieven onder hen. Ook van de Chinezen en Indo-
Europeanen had de commissie zich niet gerealiseerd dat velen van hen zich achter de Republiek 
opstelden. Vervolgens wees hij erop dat volgens het verslag de meerderheid in Makassar de 
Republiek zou afwijzen. In werkelijkheid waren ‘alle republikeinen en radicale nationalisten 
gearresteerd, terwijl hun bladen verboden zijn’. Uit de opstand van militairen in de Minahasa had 
men kunnen afleiden dat de bevolking geen Nederlandse leiding meer wilde. Daarna ging Goedhart 
in op de affichering van de Republiek als ‘Japans maaksel’, terwijl het in zijn ogen een organisatie 
was ‘die de Javanen zichzelf opgericht hebben als symbool van hun nationale vrijheidsstreven’. Uit 
dit citaat blijkt dat hij zich realiseerde dat vooral Javanen de drijvende krachten waren bij de 
totstandkoming van de Republiek, maar dat zij tegelijk eensgezind waren in het streven naar vrijheid 

                                                            
98 NIB 4, 685-691. In Handelingen is in de regeringsverklaring ‘republiek’ consequent met een kleine letter geschreven. Ook 
werd het tussen aanhalingstekens genoteerd: ‘republiek Indonesia’. Het leek een politieke keuze van de regering om het 
op deze manier in de Handelingen op te laten nemen. Hierdoor was er weinig blijk van erkenning.  
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voor de gehele Indonesische natie. Ten slotte sprak Goedhart zijn hoop uit dat de regering de weg 
die in de onderhandelingen met de Republiek was ingeslagen, zou voortzetten: ‘De grondslag voor 
een overeenkomst is door het verdienstelijke werk van dit kabinet en van dr. Van Mook reeds 
gelegd.’99 

De protestants-christelijke Manadonees Palar verbleef sinds 1928 in Nederland en was een van de 
Indonesiërs die in november 1945 voor de SDAP benoemd was in het noodparlement.100 In februari 
1946 was hij betrokken bij de oprichting van de PvdA. Zijn bijdrage in het debat is in de eerste plaats 
relevant omdat deze gezien kan worden als voorbeeld van het perspectief van Indonesiërs in 
Nederland. In grote lijnen schaarde hij zich achter het betoog van zijn vriend en partijgenoot 
Goedhart. Ook Palar had scherpe kritiek op het weinig representatieve karakter van het verslag van 
de onderzoekscommissie. Over sterke democratische stromingen en de rol van christenen in de 
Republiek werd bijvoorbeeld niet gesproken. Palar stelde dat er inderdaad sprake was van Japanse 
invloed bij de totstandkoming van de Republiek, maar dat de voedingsbodem voor die invloed was 
gelegd door de onverbiddelijke houding van het Nederlandse koloniale bestuur voorafgaand aan de 
Japanse bezetting. De reactie op de petitie Soetardjo was hiervan het duidelijkste voorbeeld. Fijntjes 
wees hij op het aandeel van drie leden van de onderzoekscommissie, Meijerink, Welter en Van Poll 
in de bestrijding van deze petitie in 1938.101 Sprekend over de regeringsverklaring uitte het 
Indonesische Tweede Kamerlid zich lovend over de manier waarop met behulp van het Frans-
Indochinese voorbeeld tot een preliminaire overeenkomst was gekomen en over het feit dat ‘de 
Indonesische visie met begrip in de verklaring is belicht’. Palar maakte uit Logemanns woorden op 
dat deze overeenkomst ook de basis vormde van de regeringsverklaring. Op het verschijnsel 
federatie op zich ging hij niet in, maar wel plaatste hij een kritische noot bij de constructie van de 
Republiek als onderdeel van een vrijstaat binnen het Koninkrijk, als deze alleen Java zou omvatten. 
Zelfs het onderzoeksrapport liet bijvoorbeeld zien dat op Borneo sprake was van een Republikeinse 
achterban. Ook op Sumatra was de aanhang van de Republiek ‘niet klein’ en kwam het verzet voor 
een groot deel voort uit nog verderstrekkende eisen dan die van de Republiek. Vervolgens ging Palar 
in op militaire aspecten in de regeringsverklaring. Logemann had gesteld dat binnen het Indonesisch 
gemenebest de Nederlandse strijdkrachten zouden kunnen optreden in Republikeins gebied. Dit 
baarde hem zorgen in verband met een uitspraak van de Nederlandse minister van Oorlog. Deze had 
in een toespraak voor Nederlandse troepen die naar Indonesië zouden worden uitgezonden, 
gesuggereerd dat de soldaten zouden vechten om Indië te behouden.102 Palar las vervolgens een 

                                                            
99 Handelingen Tweede Kamer, 6 mei 1946, 724-727. In de citaten uit de Handelingen is ‘republiek’ met een kleine letter 
geschreven, onafhankelijk van de spreker.  
100 De andere Indonesiërs in het noodparlement waren Roestam Effendi (CPN) en Setyadjit Soegondo (partijloos) in de 
Tweede Kamer en Nazir Pamontjak (partijloos) in de Eerste Kamer. 
101 Charles Welter had tussen 1937 en 1941 in kabinetten van Colijn, De Geer en Gerbrandy gediend als minister van 
Koloniën en droeg de verantwoordelijkheid voor afwijzing van de petitie. Van Poll wees de petitie af als katholieke 
woordvoerder over Indische aangelegenheden van de Tweede Kamer. Bank, 68-70. De ironie van de geschiedenis wil dat 
juist deze twee personen later de polarisatie van Nederlandse katholieken zouden gaan belichamen. Terwijl Van Poll als lid 
van de Commissie-Generaal de groep vertegenwoordigde die bereid was tot onderhandelen met de Republiek, wat 
resulteerde in de federale opzet van het akkoord van Linggadjati, werd Welter binnen het Nationaal Comité Handhaving 
Rijkseenheid een van de belangrijkste bestrijders van deze politiek. Welter keerde zich in 1947 om deze reden af van de 
KVP en kwam bij de verkiezingen van 1948 met een eigen lijst in de Tweede Kamer. Het partijbestuur van de KVP keerde 
zich aan de andere kant tegen Van Polls progressieve politiek, zodat deze niet op de kandidatenlijst kwam bij de 
verkiezingen. Meijerink was koloniaal woordvoerder van de ARP tussen 1937 en 1952. 
102 Een zin die Palar van de minister (Johannes Meynen, ARP) citeerde, luidt: ‘In feite komt op uw schouders voor een groot 
deel de plicht te rusten onze overzeesche Rijksgebieden voor Nederland te behouden.’ Handelingen Tweede Kamer, 6 mei 
1946, 736. 
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brief uit Indonesië voor, waarin werd beschreven hoe de militaire politie bij het Javaanse dorp 
Pesing een gruwelijke oorlogsmisdaad beging, waarbij zeventig gevangenen werden gedood, hun 
lichamen in een rivier werden gegooid en hun huizen verbrand. Palar wilde van de minister weten of 
hij hiervan op de hoogte was en of hij bereid was een onderzoek in te stellen. Specifiek uitte hij ook 
kritiek op de manier waarop de Nederlandse regering op de Hoge Veluwe gebruikgemaakt had van 
de Indonesische adviseurs van de Nederlands-Indische regering. Dat ook ‘niet-Republikeinen’ door 
de regering werden gehoord begreep hij wel vanuit het perspectief van de Nederlandse regering, 
maar op de lange termijn was het zijns inziens niet goed voor de Nederlands-Indonesische 
verhoudingen. De regering had er beter aan gedaan met deze adviseurs niet zo ‘te koop te lopen’. 
Palar illustreerde het Nederlandse gebrek aan inzicht in de Indonesische verhoudingen met iets wat 
hij onlangs zelf had gezien op Schiphol. Daar was hij aanwezig bij de aankomst van de Indonesiërs 
die voor de Hoge Veluwe conferentie naar Nederland waren gekomen. Alle aandacht van de 
enthousiaste menigte was toen naar de Republikeinen gegaan en de andere Indonesiërs waren 
totaal genegeerd.103 In zijn hele betoog stelt Palar de federatieve staatsvorm niet ter discussie, 
omdat hij aannam dat de regeringsverklaring van 2 mei mede was gebaseerd op het overleg dat had 
plaatsgevonden met de Republikeinse vertegenwoordigers. Palars houding vertegenwoordigde zo 
het standpunt van de in Nederland verblijvende Indonesiërs die de Republiek als representatief en 
richtinggevend zagen.  

Een derde spreker namens de PvdA was Jo Stokvis, die in Nederlands-Indië en Nederland al 
gedurende zijn hele journalistieke en politieke loopbaan het Indonesisch nationalisme en hun leiders 
had ondersteund in woord en daad.104 Net als zijn partijgenoten onthield hij zich van een oordeel 
over de keuze voor een federaal bestel. Ook viel hij net als zij het commissieverslag aan. Hij bestreed 
de aannames daarin over de anti-Republikeinse gezindheid van Nederlanders in Indië met citaten 
van de jurist Wim Wertheim, destijds een collega van Logemann aan de Rechtshogeschool in 
Batavia. Dat er volgens de commissie in de buitengewesten sprake was van een algemeen heersende 
angst voor een ‘Java Republiek’ die in de buitengewesten zou heersen, verwees hij naar het rijk der 
fabelen en het ‘spel van verdelen en heersen’.  

De CPN-afgevaardigde Paul de Groot verbond aan Logemanns woorden een geheel andere 
conclusie. Hij maakte hieruit op: ‘De Indonesische Regeering wenscht geen scheiding tusschen de 
verscheidene deelen van het Indonesisch grondgebied en wijst op dien grond een federatief verband 
of gemeenebest van de hand.’ De Groot lijkt Logemanns woorden enigszins te verdraaien. De 
minister had het Republikeinse wantrouwen jegens de federale constructie wel aan de orde gesteld, 
maar ook de neiging tot een compromis, waarvan een federatie deel uitmaakte. Het communistische 
                                                            
103 Handelingen Tweede Kamer, 6 mei 1946, 734-738. Palar had ook persoonlijk een reden om zich te beklagen over de 
gebeurtenissen tijdens de ontvangst. Hij was door marechaussees hardhandig tegengehouden en had hun bij een tweede 
poging laten weten: ‘Hier zult ge meer van hooren.’ Het Parool, 9 april 1946. 
104 Hatta was door Stokvis geholpen bij de financiering van zijn studie. Mrázek, Rudolf. Sjahrir: Politics and Exile in 
Indonesia. Studies on Southeast Asia, No. 14. Ithaca, N.Y., Southeast Asia Program, Cornell University, 1994, 66. Ook 
Soekarno werd tijdens zijn gevangenschap in 1930 intensief door hem bijgestaan. Giebels, Soekarno, 153-156. De eerste 
periode dat Stokvis in Nederlands-Indië woonde, was hij onder andere hoofdredacteur van De Locomotief. Hij was in deze 
hoedanigheid bij de oprichting betrokken van de vereniging Locale belangen, waarvan hij de eerste voorzitter werd. Toen 
hij in september 1918 uit de archipel vertrok om gezondheidsredenen, heeft hij nog meegemaakt dat de Volksraad werd 
ingesteld, waarin zijn broer zitting had. Ook sprak hij op het Javaans Cultuurcongres van dat jaar. Hoewel hij zich voor zover 
bekend niet mengde in het debat over federalisme, moet hij als journalist op de hoogte zijn geweest van Meijroos’ eerste 
artikel over dit onderwerp in het tijdschrift Locale belangen en de polemiek tussen Mühlenfeld en Soeriokoesoemo. In de 
tweede periode waarin hij in Nederlands-Indië woonde, was hij tussen 1923 en 1931 voor de Indische Sociaal 
Democratische Partij lid van de Volksraad. 
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Kamerlid zag ook een grote tegenstelling tussen het ‘ondubbelzinnige en democratische’ Frans-
Vietnamese verdrag en de Nederlandse erkenning van het de facto gezag van de Republiek. Voor 
hem was de verklaring hiervoor ook duidelijk: de Franse regering telde immers vijf communistische 
ministers. De Groot wilde ook een nadere toelichting bij de bewering van de minister dat de 
behoefte aan een federatie onder meer zou blijken uit bezwaren op Borneo en de Grote Oost om in 
de eenheidsstaat op te gaan. Van een democratische volksraadpleging kon in dat enorme gebied 
volgens hem namelijk nog geen sprake zijn geweest. Uit het rapport van de onderzoekscommissie 
kon wel worden opgemaakt dat op Borneo een volksvergadering door het Nederlandse leger 
‘uiteengezonden’ was. De communist concludeerde dat de regering kennelijk koos voor democratie 
die overeenstemt met ‘de belangen van Shell en Unilever’ en niet met die van het werkende volk.105  

De vertegenwoordigers van alle confessionele partijen en de Partij van de Vrijheid uitten zich vooral 
lovend over het commissieverslag. In hun bijdragen was veel kritiek op de regeringsverklaring en het 
beleid onder luitenant-gouverneur-generaal Van Mook.106 Het debat werd afgesloten met de 
stemming over een motie die Van Poll, voorzitter van de onderzoekscommissie, indiende. Deze 
beoogde dat het gevoerde overleg met de Republiek moest worden voortgezet, maar bovendien 
moest worden uitgebreid naar overleg met vertegenwoordigers van de buitengewesten. De motie 
betekende een compromis tussen de regeringsverklaring en een aantal bevindingen uit het 
commissieverslag. Van de 70 aanwezige volksvertegenwoordigers stemden 45 leden vóór de motie 
en 25 tegen, waarop de motie werd aangenomen. Met name de nadrukkelijke oproep om de 
buitengewesten te betrekken in het overleg, kan gezien worden als een belangrijke voorbode van 
een bredere Nederlandse instemming met de koerswijziging die door Van Mook en Logemann was 
ingezet. Hoewel de bewoordingen alle ruimte lieten voor verdere invulling, kan de motie worden 
gezien als de parlementaire goedkeuring voor de opzet van verschillende deelstaten binnen 
Indonesië. Dat de belangrijkste tegenstanders van de motie grotendeels afkomstig waren uit de ARP 
was tekenend. Het Nederlandse parlement leek geen last te hebben van een ‘Colijnse’ geur aan deze 
federale opzet voor de Indonesische archipel. Colijns politieke erfgenamen stemden over het 
algemeen tegen de motie en zijn grootste tegenstanders voor.107 

Impasse en continuïteit: op weg naar Malino 
Op 8 mei 1946, een dag na de aanname van de motie Van Poll, arriveerde Van Mook weer in Jakarta. 
Hij had een nieuw ontwerpprotocol bij zich dat hij samen met de Nederlandse ministerraad had 
opgesteld. In dit nieuwe ontwerpprotocol ging Nederland ten opzichte van het voorstel aan het 
begin van de Hoge Veluwe conferentie een stap verder. De Republiek werd in het nieuwe stuk 
aanvaard, terwijl in het eerdere voorstel sprake was van een nog te vormen republiek op Java. Vanuit 
de uitgangssituatie van de preliminaire overeenkomst van 27 maart in Jakarta betekende het echter 

                                                            
105 Handelingen Tweede Kamer, 6 mei 1946, 742. 
106 Bank, 168-170. 
107 Handelingen Tweede Kamer, 7 mei 1946, 776-785. De voorstemmers waren alle aanwezig leden van de fracties van de 
PvdA, KVP, CPN, VDB en CDU en het CHU-lid Jan Krijger. Van de protestants-christelijke partijen ARP en CHU stemden 
verder alle leden tegen, net als de rechts-liberale PvdV. Het voor dit onderwerp relevante onderdeel van deze motie 
luidde: ‘De Kamer, op grond van de heden en vroeger gehouden beraadslagingen van oordeel, dat aan het Nederlandsch-
Indische gebiedsdeel als deelgenoot van het Koninkrijk een autonome bestuursvorm behoort te worden toegekend; 
Overwegende, dat over den vorm en de mate van deze autonomie, zoowel voor het gansche gebiedsdeel als voor zijne 
onderdeelen, besprekingen gaande zijn; dat het noodzakelijk moet worden geacht deze besprekingen óók met 
vertegenwoordigers van de Buitengewesten te voeren en dat intusschen voor die gewesten al dadelijk met kracht naar de 
vorming van autonome organen behoort te worden gestreefd.’  
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een absolute teruggang. Het meest in het oog lopende verschil was dat Nederland het de facto gezag 
van de Republiek over Sumatra niet zonder meer erkende.  

Een duidelijke overeenkomst tussen de formuleringen in de drie voorstellen was het federale 
uitgangspunt voor Indonesië. Ook was steeds onderstreept dat toekomstig politiek overleg nodig 
was tussen Nederland en de inwoners van Indonesië in én buiten de Republiek. Het federalisme leek 
geen hinderpaal tussen Nederland en Indonesië. Wat de Nederlandse regering betrof, was er een 
heel ander struikelblok van veel persoonlijker aard. Van Mook had vanuit de ministerraad het 
verzoek gekregen het nieuwe ontwerpprotocol pas aan Sjahrir te overhandigen als Soekarno uit de 
regering was weggewerkt en het ernaar uit zou zien dat de rest van het stuk inhoudelijk voor de 
Republiek aanvaardbaar was.108 

De eerste dagen na zijn aankomst was er geen contact tussen Van Mook en de Republikeinse 
regering. Waarschijnlijk was het vanuit Sjahrir gezien ook de beste keuze om niet meteen het 
gesprek aan te gaan. Het laatste wat er in direct overleg immers tot stand was gekomen was de veel 
gunstiger preliminaire overeenkomst. Minister Soewandi had de premier meteen na zijn aankomst 
bijgepraat over alles wat in Nederland besproken was, maar nadien was de Nederlandse 
regeringsverklaring van 2 mei in Indonesië bekend geworden, waarmee duidelijk was dat de 
Nederlandse regering de Republiek voorlopig alleen zou aanvaarden op Java. Dat betekende 
weliswaar een vooruitgang ten opzichte van de regeringsverklaring van 10 februari, maar ook de 
inhoud van de preliminaire overeenkomst was tussentijds al gedeeltelijk uitgelekt. Er was onder 
andere bekendgemaakt dat de Nederlandse erkenning van de Republiek ook Sumatra zou omvatten. 
Door deze inofficiële berichtgeving leek het of Sjahrir met zijn strategie van diplomatie veel minder 
succes had gehad dan hij begin april had doen vermoeden. Sjahrir, Van Mook en de Britse diplomaat 
die de onderhandelingen had gefaciliteerd, Clark Kerr,109 hadden zich toen immers alle drie 
buitengewoon optimistisch uitgelaten over de kansen op een snel te bereiken overeenkomst. 
Hoewel de preliminaire overeenkomst een geheim document was, werd toen in de pers al 
gespeculeerd over het federatieve karakter van de plannen.110 De al geruime tijd groeiende 
oppositie tegen Sjahrir vanuit de kringen van de Persatoean Perdjoeangan en het Republikeinse 
leger werd op die manier versterkt. De kritiek op Sjahrirs politiek moet gezien worden in een 
bredere context, deze was gericht tegen diplomatie. Elk compromis kon immers afbreuk doen aan 
de strijd voor wat in de PP werd genoemd ‘100 % merdeka’. Het federatieve beginsel, maar daarmee 
samenhangend vooral de beperking van de erkenning van de Republiek tot Sumatra en Java en later 
zelfs alleen tot Java, was voor de oppositie een van de concrete aanwijzingen dat Sjahrir met minder 
genoegen nam.  

Juist in de periode dat zo het Nederlands-Republikeinse overleg opnieuw in een impasse was 
geraakt, lichtte Van Mook op 13 mei Logemann in dat hij had besloten snel te beginnen met het 
overleg met vertegenwoordigers van Borneo en de Grote Oost. Een geschikte plaats voor de 
bijeenkomst leek hem Makassar of het wat rustiger dorpje Malino. De minister antwoordde hem 
meteen dat hij akkoord ging en dat dit goed aansloot op de aangenomen motie Van Poll.111 Deze 
                                                            
108 NIB 4, 186. 
109 De Britse diplomaat Clark Kerr zat in februari en maart 1946 de besprekingen voor tussen Van Mook en Sjahrir. 
Vanwege zijn politieke verdiensten werd hij verheven tot baron. Vanaf 5 april 1946 werd hij Lord Inverchapel genoemd. 
The London Gazette, 5 april 1946, 1744.  
110 Het Dagblad, 1 en 3 april 1946.  
111 NIB 4, 298. 
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samenloop van omstandigheden zou de indruk kunnen wekken dat Van Mook dit initiatief juist 
ontplooide vanwege het vastlopen van de onderhandelingen met de Republiek. ‘Malino’ werd op 
deze manier een alternatief. De gesprekken met de vertegenwoordigers van de buitengewesten 
waren echter een verwezenlijking van plannen die de Nederlands-Indische regering en minister 
Logemann vanaf 25 november 1945 voortdurend hadden herhaald. Bovendien was het onderwerp 
een van de kernpunten geweest in de gesprekken met de Republiek op de Hoge Veluwe. Bij die 
besprekingen was wel een groot verschil van mening aan het licht gekomen over de manier waarop 
de gesprekken met de buitengewesten zouden moeten plaatsvinden. In de preliminaire 
overeenkomst van 27 maart werd nog gesteld dat de regeling voor de aanwijzing van deze 
vertegenwoordigers zou worden vastgesteld in overeenstemming met de Republikeinse regering. 
Van Mook had hierover in de ministerraad van 10 april echter al gezegd dat dit ‘nimmer zou worden 
aanvaard in de buitengewesten’.112 In de volgende Nederlandse voorstellen was dit dan ook 
veranderd. Nederland zou met de buitengewesten overleggen en dit zou de Republiek worden 
meegedeeld. De negatieve reactie hierop van de Republiek werd op de Hoge Veluwe duidelijk in 
Pringgodigdo’s nota.113 Nederland had er dus na de Hoge Veluwe bewust voor gekozen het overleg 
niet meer met de Republikeinse en niet-Republikeinse Indonesiërs gezamenlijk te voeren. In plaats 
daarvan koos men voor een tweesporenbeleid waarin afzonderlijk overleg werd gevoerd met beide 
partijen. Het is goed mogelijk dat deze overweging aan de orde is gekomen in de gesprekken die op 
de Hoge Veluwe werden gevoerd tussen de Nederlanders en de Indonesische adviseurs Hamid, 
Soeria Santoso en Tahija.114  

Op 19 mei overhandigde Van Mook, tegen de instructie van de Nederlandse regering in, het 
ontwerpprotocol toch aan Sjahrir. Hij deed dit omdat er volgens hem geen gelegenheid meer was 
voor langdurige onderhandelingen. Het was voorlopig van Nederlandse kant de laatste poging om 
tot overeenstemming te komen. De landvoogd deelde de Republikeinse premier tegelijk mee dat hij 
zou beginnen met de besprekingen met de Indonesiërs buiten Java en Sumatra.115 Twee dagen later 
kondigde hij in een radiotoespraak de plannen aan voor het overleg met vertegenwoordigers van de 
buitengewesten. In zijn toespraak benadrukte hij verder dat Nederland de oude koloniale 
verhoudingen niet meer wilde herstellen. Voor hen die zich aan de nieuwe verhoudingen niet wilden 
aanpassen, was in Indonesië geen plaats meer. Van Mook presenteerde de aankondiging van deze 
concrete plannen dus duidelijk als onderdeel van een beleid van dekolonisatie.116  

                                                            
112 NIB 4, 85. 
113 NIB 4, 147-152.  
114 In een interview dat sultan Hamid gaf op 30 april 1946, vlak voordat hij na de Hoge Veluwe conferentie weer 
terugkeerde naar Indonesië, spreekt hij zich duidelijk uit voor een federatieve staatsvorm. Een krantenartikel vermeldt 
hierover: ‘Met betrekking tot de oplossing van het vraagstuk Nederland-Indonesië zeide hij achter de Nederlandsche 
regeeringsvoorstellen te staan omdat, gezien het verschil in politiek bewustzijn op Java en dat in de Buitengewesten, een 
unificatie in één republiek, die geheel Indonesië omvat, zou neerkomen op een overheerschende positie van Java, 
waardoor het gevaar niet denkbeeldig zou zijn dat de Buitengewesten als het ware in een hoekje komen te zitten. De 
sultan acht den federatieven staatsvorm den juisten voor Indonesië: hierin moet dan een groote plaats worden ingeruimd 
voor de Nederlanders. Naast de regeering van Indonesië zal dan een Volksvertegenwoordiging moeten staan die 
medewetgevend zal zijn en die samengesteld zal moeten worden uit afgevaardigden van de republiek, de zelfbesturende 
landschappen en de rest van de Buitengewesten.’ Trouw, 30 april 1946.  
115 NIB 4, 315.   
116 Het Dagblad, 22 mei 1946. De conferentie zou met vertegenwoordigers uit Bangka, Belitung, Borneo en de Grote Oost 
worden gehouden. In de toespraak kondigde Van Mook ook een afzonderlijk politiek overleg aan met vertegenwoordigers 
van de Indochinese, de Indo-Arabische en de Nederlandse bevolkingsgroep. 
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Ook al lag de weg naar federatievorming al veel langer in de Nederlandse planning, vanuit de 
Republiek waren de reacties negatief. Op 15 juni 1946 reageerde het kabinet Sjahrir op de 
Nederlands-Indische regering. De Republiek beschuldigde de Nederlanders ervan grotendeels terug 
te zijn gekomen op eerdere voorstellen. Dit was voor haar een rechtvaardiging om zelf ook een stap 
terug te doen in de concessies. Het federale principe werd nu van Republikeinse kant geheel 
losgelaten.117 Inderdaad was Nederland ten aanzien van Sumatra en de manier waarop de federatie 
buiten Java en Sumatra zou worden vormgegeven, op zijn schreden teruggekeerd. De concessies van 
de Republiek in de preliminaire overeenkomst bestonden vooral uit het voorlopig aanvaarden van 
autonome deelgebieden los van het Republikeinse gezag: Borneo, Sulawesi, de Kleine Soenda-
eilanden en de Molukken. De Republikeinse regering had het federale principe dus eerst aanvaard, 
maar de manier waarop Nederland het nu in tweede instantie wilde toepassen, maakte het voor 
haar alsnog onaanvaardbaar. 

Behalve dit meningsverschil waren de Republiek Indonesië en Nederland tussen eind juni en begin 
juli 1946 feitelijk niet in staat elkaar op regeringsniveau te ontmoeten. Aan Indonesische kant 
vonden dramatische ontwikkelingen plaats toen tussen 27 juni en 3 juli premier Sjahrir met enkele 
collega’s door oppositieleden uit de Persatoean Perdjoengan en het Republikeinse leger werden 
ontvoerd. In Nederland was, weliswaar minder spectaculair, de regering ook vleugellam. Omdat het 
kabinet Schermerhorn vanaf 16 mei demissionair was, waren er tot de beëdiging van het kabinet 
Beel op 3 juli ook weinig mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. Het nieuwe kabinet koos ervoor 
nieuwe besprekingen met de Republiek te laten plaatsvinden door een Commissie-Generaal. Over 
de samenstelling en de bevoegdheden van deze commissie werd langdurig beraadslaagd. Bij elkaar 
hadden de gebeurtenissen tot gevolg dat er tussen de Nederlands-Indische regering en de 
Republikeinse regering van eind april tot begin september 1946 geen formele politieke besprekingen 
plaatsvonden. Pas op 9 september zou Van Mook aan Sjahrir een uitnodiging sturen om de 
besprekingen weer te hervatten.118 

Malino 
In de weken na Van Mooks radiotoespraak van 21 mei 1946 waarin hij de plannen had 
aangekondigd, werden de voorbereidingen voor de conferentie getroffen. Als locatie werd al snel 
het vakantiedorp Malino in de bergen ten oosten van Makassar gekozen. De startdatum schoof 
uiteindelijk een maand op en zou samenvallen met de overdracht van het geallieerde militaire gezag 
aan het Nederlands-Indisch bestuur op Borneo en Oost-Indonesië. Uiteindelijk werden met 
verschillende methoden 39 vertegenwoordigers van deze gebieden uitgekozen en benoemd door de 
Nederlands-Indische regering.119 Men koos voor een afvaardiging waarbij het gebied werd verdeeld 
in twintig deelgebieden. Borneo was verdeeld in drie regio’s die elk drie afgevaardigden leverden. De 
regio Zuid-Sulawesi had als gebied met de meeste inwoners vijf vertegenwoordigers. De meeste 
andere regio’s werden door een of twee personen vertegenwoordigd. Verscheidene 

                                                            
117 NIB 4, 466-470. 
118 NIB 5, 310. De instelling voor een Commissie-Generaal werd op de eerste vergadering van de ministerraad, op 8 juli 
1946, bepleit door minister Jonkman. NIB 4, 616. De wet waarin de Commissie-Generaal werd ingesteld, is op 2 september 
in het Staatsblad gepubliceerd. 
119 Achterin de handelseditie van dit proefschrift is een lijst met hoofdrolspelers in de geschiedenis van de toststandkoming 
van de Indonesische federatie als bijlage opgenomen. Alle vertegenwoordigers op de Malino conferentie worden hierin 
genoemd. 



117 
 

vertegenwoordigingen zouden worden vergezeld van eigen adviseurs.120 Op 15 juli 1946 werd in 
Makassar het gezag over Bangka, Belitung, Borneo en de Grote Oost overgedragen van het Brits 
geallieerd commando aan de Nederlands-Indische regering. De Republikeinse regering had hiertegen 
op de avond ervoor formeel protest aangetekend bij generaal Eric Mansergh, de bevelhebber van de 
geallieerde strijdkrachten.121 

De volgende dag begon de conferentie in Malino met een toespraak van luitenant-gouverneur-
generaal Van Mook. Hij benadrukte hierin dat het tijdperk van koloniale verhoudingen voorbij was. 
In het nieuwe Indonesië moest de samenhang die bestond in Nederlands-Indië niet verloren gaan. 
Wat betreft de nieuwe politieke structuur sprak de Nederlands-Indische regering haar voorkeur uit 
voor de vorm van een federatie om hiermee een overheersing door ‘bepaalde delen’ − die het 
gevolg zouden zijn van een eenheidsstaat − te voorkomen. Volgens Van Mook was het trouwens ook 
duidelijk dat men er op Borneo en de Grote Oost ook zo over dacht: ‘… een belangrijk deel van dit 
gebied heeft doen blijken, de federatieve structuur te verkiezen.’ De vraag voor de conferentie was 
daarom vooral hoe deze federatie vormgegeven zou moeten worden.122 

 

 

Afbeelding 3.2. 
Vertegenwoordigers op de 
Malino conferentie uit Zuid-
Sulawesi, 1946. v.l.n.r. 
Abdoellah Daeng Mappoedji, 
drie onbekenden, Sonda 
Daeng Mattajang, Andi 
Pabenteng, onbekend, Laode 
Falihi, Nadjamoeddin Daeng 
Malewa. 

                                                            
120 Waarnemend directeur van het Binnenlands Bestuur Hoven stelde aanvankelijk voor om een totaal van 29 
vertegenwoordigers af te vaardigen, waarbij hij expliciet noemde dat de keus van het aantal vertegenwoordigers niet 
samenhing met de bevolkingssterkte, maar met de representatie van verschillende bevolkingsgroepen of stromingen in het 
gebied. NIB, 4 309. Van Mook verhoogde het aantal vertegenwoordigers van dichtbevolkte gebieden daarna, waardoor het 
totaal uitkwam op 35 vertegenwoordigers. Idem, 411. Een verklaring voor de uiteindelijke uitbreiding naar 39 heb ik niet 
gevonden. Over de manier waarop de vertegenwoordigers werden geselecteerd, stelde de voorlichtingsbrochure van de 
Nederlands-Indische regering dat sprake was van een ‘zeer redelijke democratische vertegenwoordiging’. Op Bali werden 
ze verkozen uit de Paroeman Agoeng, de raad van vorsten en dit gebeurde in de Minahasa en in Zuid-Sulawesi uit de daar 
bestaande vertegenwoordigende raden (van benoemde leden). Op Lombok kwam een congres van bijna 500 
afgevaardigden tot aanwijzing. In Bangka en Belitung was een ingewikkeld systeem van getrapte verkiezingen, waarbij 
‘honderdtallen’ kwamen tot verkiezing van uiteindelijk één Indonesische en één Chinese vertegenwoordiger. Malino maakt 
historie, 4. Het Dagblad, 25 en 26 juni 1946. In de communistische krant De Waarheid, die zich beriep op de Indonesische 
Republikeinse krant Merdeka, werd de afvaardiging overigens als zeer ondemocratisch aangemerkt. De Waarheid, 21 juni, 
12 en 16 juli 1946. Het uitstel van de datum van de start van de conferentie hing samen met de onzekerheid over de datum 
van de overdracht door het geallieerd militair gezag. NIB 4, 513. 
121 Het Parool, 15 juli 1946. 
122 Het Dagblad, 17 juli 1946. 
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Afbeelding 3.3. 
Vertegenwoordigers op de 
Malino conferentie uit 
Bangka en Belitung, 1946. 
v.l.n.r. Liem Tjae Le en Saleh 
Achmad. 

 
 

Afbeelding 3.4. 
Vertegenwoordigers op de 
Malino conferentie uit Zuid-
Borneo, 1946. v.l.n.r. Ibas 
bin Oega, Abdoel Asikin 
Noor, Raden Cyrillus 
Kersanegara en Hadji Abdoel 
Samad. 

 

Afbeelding 3.5. 
Vertegenwoordigers op de 
Malino conferentie uit Oost-
Borneo, 1946. v.l.n.r. 
Sampan (alias Zainoeddin), 
Datoek Muhammad, Raden 
Soeroto en Adji Raden 
Afloes. 
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Afbeelding 3.6. 
Vertegenwoordigers op de 
Malino conferentie uit Bali, 
1946. v.l.n.r. Ide Anak Agung 
Gde Agung, Tjokorde Gde 
Raka Soekawati, Anak Agung 
Ngurah Ktut Djelantik en I 
Gde Panetja. 

 
 

Afbeelding 3.7. 
Vertegenwoordigers op de 
Malino conferentie uit 
Lombok, 1946. v.l.n.r. Laloe 
Mahnep en Laloe Serinata. 

 

Afbeelding 3.8. 
Vertegenwoordigers op de 
Malino conferentie uit 
Flores, Sumbawa en Timor, 
1946. v.l.n.r. Izaak Huru 
Doko, Hendrik Arnold Koroh, 
onbekend, Muhammad 
Kaharuddin, onbekend, 
onbekend, Jozef Thomas 
Ximenes Da Silva en Bapa 
Kaya. 
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Afbeelding 3.9.  
Vertegenwoordigers op de 
Malino conferentie uit 
Halmahera en Ternate, 1946. 
v.l.n.r. Salim Adjidjoeddin 
Fabanjo, Iskandar Mohamad 
Djabir Sjah en Chasan 
Boesoirie. 

 
 

Afbeelding 3.10. 
Vertegenwoordigers op de 
Malino conferentie uit de 
Zuid-Molukken, 1946. v.l.n.r. 
Jan Mathys Tupenalay, Daan 
Tahitoe, Dolf Metekohy, 
Jacob Stevanus Norimarna 
(half zichtbaar) en Julius 
Tahija. 

 

Afbeelding 3.11. 
Vertegenwoordigers op de 
Malino conferentie uit 
Nieuw-Guinea, 1946. v.l.n.r. 
Frans Kaisiepo en Jean Victor 
de Bruijn. 
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Op 17 en 18 juli vonden de algemene beschouwingen plaats, waarbij 26 vertegenwoordigers het 
woord voerden.123 De meeste vertegenwoordigers gaven er de voorkeur aan geen expliciete keuze 
te maken tussen een systeem van federatie of eenheidsstaat. Op de eerste dag spraken Elias Dengah 
en Jan Piet Mongula uit de Minahasa, het Balinese oud-Volksraadlid Tjokorde Rake Soekawati van 
Bali en Nadjamoeddin Daeng Malewa uit Zuid-Sulawesi zich uit voor een federaal bestel, waarbij 
Nadjamoeddin zei namens de andere vier vertegenwoordigers uit zijn regio te spreken. 
Nadjamoeddin had kort met Ratulangi samengewerkt in het Republikeinse bestuur van Zuid-
Sulawesi. De volgende dag spraken van de veertien sprekers alleen Oemboe Toenggoe Bili uit Sumba 
en Laloe Mahnep uit Lombok zich uit voor een federatie. Het ideaal van een eenheidsstaat werd 
door geen enkele spreker expliciet genoemd. Wel werd op beide dagen van de algemene 
beschouwingen de naam van Sjahrir en de Republiek vaak in positieve zin genoemd.124 Salim Fabanjo 
uit de noordelijke Molukken en Hendrik Koroh, vorst van het eiland Timor, verwezen impliciet naar 
een eenheidsstaat. Fabanjo benadrukte daarbij de eenheid zoals deze was georganiseerd in de 
Republikeinse grondwet. Koroh stelde voor dat zijn gebied samen met Bali, Sumba en de Zuidwester 
Eilanden onder rechtstreeks bestuur van de ‘centrale Indonesische regering’ zou komen. 

 

Kaart 5: De gebiedsdelen die op de Malino conferentie waren vertegenwoordigd, 1946 

 

                                                            
123 De hier vermelde gegevens zijn ontleend aan het ‘kort verslag’ van de vergadering. NIB 5, 5-15 en 18-24. 
124 Asikin Noor uit Zuidoost-Borneo verklaarde dat in een vergadering van vooraanstaande personen in Banjarmasin 
eenstemmig was besloten het kabinet Sjahrir te steunen en dat men Sjahrirs plannen kon aanvaarden in die zin, dat men 
Borneo als een autonome staat binnen de Republiek Indonesië voorstond. Ook Datoek Muhammad en Adji Raden Afloes 
uit Oost-Borneo stelden zich expliciet op achter het kabinet Sjahrir. Afloes noemt hierbij specifiek het feit dat Sjahrir met 
Nederland onderhandelingen voerde om de onafhankelijkheid te bereiken. 
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Op 19 juli werd de conferentie voortgezet. Luitenant-gouverneur-generaal Van Mook stelde dat er 
aan de algemene beschouwingen een aantal conclusies kon worden verbonden. Volgens hem waren 
de vertegenwoordigers het er blijkbaar over eens dat Indonesië als een federatie georganiseerd 
moest worden. Over welke indeling van staten er vervolgens moest komen, bestond echter nog geen 
eensgezindheid. Ook constateerde Van Mook dat men verschilde van mening over het tempo en de 
mate waarin Indonesië onafhankelijk zou moeten worden.125 Na Van Mooks ‘regeringsantwoord’ 
werd aan de plenaire vergadering de vraag voorgelegd of Indonesië georganiseerd moest worden als 
eenheidsstaat of als federatie van staten. Het verslag van de vergadering vermeldt niet hoe deze 
bespreking is verlopen, maar alleen: ‘Vervolgens verklaart de vergadering zich unaniem voor de 
federatie.’126  

De keus voor een federatieve staatsvorm leek op grond van het verslag op een snelle en 
gemakkelijke manier gemaakt. Na de algemene beschouwingen was dit heel opmerkelijk, omdat 
slechts een minderheid van de vertegenwoordigers expliciet voor een federatief systeem had 
gepleit. Ook toen daarna verder werd gediscussieerd over de concrete indeling van de federatie, 
bleek er geen eensgezindheid te bestaan over de ideale vorm voor een federatie.127 In de algemene 
beschouwingen waren bijvoorbeeld de begrippen ‘statenbond’ (Mongula), ‘bondstaat’ 
(Nadjamoeddin) en ‘gemenebest’ (Dengah) als benaming geopperd. Het Indonesische Serikat werd 
voorgesteld als beste woord om het federatieve karakter weer te geven in de Indonesische taal. Er 
leek dus een redelijke variatie in opvattingen te bestaan. Bovendien was het maken van de keuze 
niet voorafgegaan door een grondige studie van de verschillende staatsvormen.128 De keus lijkt meer 
ingegeven te zijn geweest door de praktische omstandigheid dat het geallieerd gezag nu aan de 
Nederlands-Indische autoriteiten was overgedragen en er tegelijk een erkenning van het de facto 
gezag van de Republiek over Java en Madura aanstaande leek. Een eenheidsstaat leek daarmee op 
korte termijn minder voor de hand te liggen. In de staatsvorm van een federatie kon men echter nog 
steeds de verbondenheid met de andere delen van Indonesië en de Republiek tot uiting brengen.129 
Om aan de verwarring een eind te maken stelde Van Mook voor om voor het gehele gebied 
voortaan de term ‘Verenigde Staten van Indonesië’ te gebruiken, voor de deelstaten de term 
‘Staten’ en voor de onderdelen daarvan ‘Autonome gebiedsdelen’. In het Indonesisch zouden 
hiervoor respectievelijk de termen Negara Indonesia Serikat, Negara’s en Daerahs worden 
gebruikt.’130 Aan het eind van de vergadering maakte Soekawati de zeven namen bekend van een 
Commissie voor de staatkundige hervorming van de Grote Oost, Borneo, Bangka, Belitung en Riau.131 

                                                            
125 NIB 5, 25. 
126 Idem, 26. 
127 NIB 5, 26, 27. 
128 In het verslag van 20 juli staat vermeld: ‘Zijne Excellentie vangt aan met de opmerking dat gisteren zekere 
misverstanden gebleken zijn door het gebruik van woorden − zooals bijv. het woord federatie − welke zoowel voor geheel 
Indonesië als voor federaties van Zelfbesturende landschappen werden gebruikt. Het lijkt daarom goed om voorloopig 
vaste termen te gebruiken voor bepaalde begrippen.’ NIB 5, 36, 37. 
129 Willem Anthonie Goudoever, die als hoofd van de politieke afdeling van de regeringsvoorlichtingsdienst de conferentie 
bijwoonde, merkt hierover op: ‘De beleving van een groeiende Indonesische eenheid in Malino omvat in het bizonder ook 
de republiek, omdat haar physieke absentie haar geestelijke plaats in het geheel accentueert.’ NIB 5, 35. 
130 NIB 5, 37.  
131 Idem, 41. Aanvankelijk bestond deze commissie, naast Nadjamoeddin, Dengah, Tahija en de sultan van Ternate, uit Liem 
Tjae Le, de vertegenwoordiger van Bangka en de uit Borneo afkomstige Ibrahim Sedar en Oeray Saleh. De keuze van de 
leden voor deze commissie werd gemaakt in een besloten vergadering onder voorzitterschap van Soekawati. De sultan van 
Ternate werd later op diens eigen verzoek door Soekawati vervangen. Tahija was op de Malino conferentie adviseur van de 
delegatie uit de Zuid-Molukken. De keuze voor Ibrahim Sedar en Oeray Saleh was opmerkelijk omdat zij beiden niet 
aanwezig waren in Malino.  
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De Nederlands-Indische regering wilde de commissie betrekken bij haar bestuur. De commissie zou 
volgens Van Mook kunnen helpen bij de aanwijzing van Indonesische hoofden van departementen, 
‘waarbij echter in het oog moet worden gehouden, dat de voor Java en Sumatra bestemde plaatsen 
open behooren te blijven’.132 Soekawati had met een aantal anderen al op de eerste dag van de 
conferentie in een motie aangedrongen op het zo spoedig mogelijk instellen van een 
‘medewetgevende vertegenwoordiging’ voor Indonesië. Van Mook antwoordde dat hier op deze 
conferentie nog geen sprake van kon zijn, omdat deze niet representatief genoeg was. Een tweede 
conferentie zou een meer vertegenwoordigend karakter moeten krijgen. Hierbij stelde de landvoogd 
dat deze eventueel eerst zonder vertegenwoordigers van de Republiek kon worden gevormd. Zodra 
er overeenstemming met de Republiek was, zou deze volksvertegenwoordiging met deze 
vertegenwoordigers uit Java en Sumatra kunnen worden uitgebreid.133  

De instelling van de Commissie voor staatkundige hervorming in Malino kon evenals de motie die 
Soekawati c.s. op deze conferentie indiende, worden gezien als uiting van de inwoners van Borneo 
en de Grote Oost, voortkomend uit nationalisme en gericht op onafhankelijkheid. Hoe verhielden 
deze stappen zich tot de Republiek, die zich al vanaf augustus 1945 als de belichaming van een 
geheel onafhankelijk Indonesië had voorgesteld? Het valt op dat zowel bij de instelling van de 
commissie als bij de motie Soekawati de Republiek buiten beschouwing bleef. Dit wil echter niet 
zeggen dat dit een bewuste poging was om de bestaande verdeeldheid te vergroten tussen de 
Republiek en de hier vertegenwoordigde gebieden. In de motie werd gesproken over Indonesië als 
een federatie van vier delen: Java, Sumatra, Borneo en de Grote Oost. De in te stellen 
volksvertegenwoordiging moest tot stand komen door de vertegenwoordiging in Malino aan te 
vullen met ‘vertegenwoordigers van groepen die nog geen zitting hebben op deze conferentie’.134 Bij 
zijn beantwoording van deze motie merkte Van Mook bovendien op dat de commissie ook invloed 
zou krijgen op de aan te stellen Indonesische departementshoofden, maar dat men daarbij niet 
moest vergeten ‘dat de voor Java en Sumatra bestemde plaatsen open behooren te blijven’.135 
Waarschijnlijk had hij hiermee de Republiek op het oog. 

Op een volgende bijeenkomst op 23 juli kwam de verhouding met de Republiek veel nadrukkelijker 
tot uiting. Om te beginnen werd een motie aangenomen waarin de wens werd uitgesproken dat 
vertegenwoordigers van Borneo en de Grote Oost aanwezig zouden zijn bij de besprekingen tussen 
de Republikeinse en Nederlands-Indische regering. Van Mook zei van zijn kant geen bezwaar tegen 
de strekking van de motie te hebben. Ook kwam de verhouding met de Republiek tot uiting in de 
behandeling van twee zeer gevoelige onderwerpen: de keuze voor volkslied en vlag. Wat betreft het 
volkslied konden de meeste vertegenwoordigers zich vinden in een keuze voor het Indonesia Raya, 
dat ook in de Republiek als volkslied was aanvaard. Van Mook stelde hierbij overigens dat het de 
Nederlands-Indische regering ging om de ‘oorspronkelijke zetting’. In de Republiek was de versie die 
tijdens de Japanse bezetting was geïntroduceerd het officiële volkslied. De Nederlands-Indische 
regering handhaafde hiermee het verbod op deze nieuwe versie, waarin in het refrein werd 
gezongen ‘merdeka, merdeka’.136 Wat betreft de vlag sprak een deel van de vertegenwoordigers zich 
                                                            
132 Idem, 45. 
133 Idem, 45. De motie van Soekawati was verder ondertekend door Nadjamoeddin, Dengah, Metekohy, Asikin Noor en 
sultan Hamid. NIB 5, 12. 
134 NIB 5, 13. 
135 NIB 5, 45. 
136 NIB 5, 74-75. In de oorspronkelijke tekst uit 1928 luidt de eerste zin van het refrein: ‘Indones’, Indones’ Moelia, Moelia 
Tanahkoe, negrikoe yang Koetjinta Indones’, Indones’ Moelia Moelia, Hidoeplah Indonesia.’ (Mijn verheven Indonesië, mijn 
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uit voor het rood-wit dat ook door de Republiek was aanvaard. Van Mook wilde de beslissing 
hierover echter uitstellen, voornamelijk omdat er nog sprake was van militaire confrontaties tussen 
Republikeinse en Nederlandse militairen, waarbij de Republikeinen deze vlag gebruikten.137 Tot nog 
toe bleek uit de besprekingen en de ingediende moties in Malino dat er een eigen nationaal geluid 
buiten de Republiek bestond. De situatie leek helemaal op scherp komen te staan toen in een 
nieuwe motie enkele vertegenwoordigers afstand namen van de woorden van de Republikeinse 
vicepresident Hatta. Deze had in een radiotoespraak over de Malino conferentie gezegd dat deze 
‘onder de dwang van de punt van een bajonet’ plaatsvond. Van Mook weigerde deze protestmotie 
echter in stemming te nemen en besloot haar alleen ter kennisgeving aan te nemen, om geen 
verdeeldheid met de Republiek te veroorzaken.138 

Op de slotvergadering van de Malino conferentie op 24 juli 1946 werd op voorstel van de 
Indonesische afgevaardigden een telegram naar koningin Wilhelmina gezonden. Het verwees naar 
haar ‘7 december toespraak’, waarin zij de Malino conferentie ‘met vooruitziende blik de weg had 
gewezen’. Ook nam men een motie aan die, in combinatie met het telegram aan de koningin, de 
politieke stemming gedurende de hele conferentie goed samenvat: ‘De conferentie te Malino is van 
oordeel, dat Indonesië staatkundig dient te worden georganiseerd als een federatie, welke het 
geheele gebied van Indonesië omvat. Zij is voorts van oordeel, dat een overgangstijdperk als 
noodzakelijk moet worden beschouwd. De conferentie te Malino spreekt haar vurig verlangen uit tot 
Sjahrir c.s. en de hoop dat wij spoedig zullen geraken tot samenwerking voor de verhevenheid van 
Indonesia Raja.’139 Het federatieve beginsel, de trouw aan de Nederlandse vorstin en de vurige wens 
om samen met de Republiek onafhankelijkheid voor geheel Indonesië te bereiken na een 
overgangstijd, waren op alle dagen van de conferentie van Malino teruggekomen. Dit betekent 
echter niet dat over al deze uitgangspunten volstrekte eenstemmigheid heerste. De keus voor een 
federatie was niet zozeer bepaald vanuit principes, maar eerder vanuit de gegeven omstandigheden. 

Kritische persstemmen 
In april 1946 had de conferentie op de Hoge Veluwe de Nederlands-Republikeinse verhouding niet 
verbeterd. Sindsdien was er slechts enkele malen sprake geweest van overleg. Eerder is al vermeld 
hoe de Republiek in een tegenvoorstel van 15 juni het federale principe weer geheel had losgelaten. 
De manier waarop de Nederlands-Indische regering de Malino conferentie in de periode vanaf 13 

                                                                                                                                                                                         
glorierijke grond, het land Indonesië waar ik zo van houd, leve het verheven Indonesië!) Dit werd in 1944 veranderd in: 
‘Indonesia Raya, Merdeka Merdeka, Tanahku, Negriku yang Kucinta, Indonesia Raya, Merdeka Merdeka, Hiduplah 
Indonesia Raya’ (Groots en vrij Indonesië, mijn vrije land, het land Indonesië waar ik van hou, groots en vrij Indonesië, leve 
het grootse Indonesië.) Post, P., Horton, W.B., en Kwartanada, D., The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War, Leiden, 
2010, 514-516. Waarschijnlijk achtte de Nederlands-Indische regering deze nieuwe versie tegenstrijdig met de in haar ogen 
nog bestaande soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit voorbeeld laat de kern van het meningsverschil 
tussen de Republikeinse nationalisten en de Nederlands-Indische regering zien. Was Indonesië in augustus 1945 al vrij of 
zou deze soevereiniteit door Nederland nog moeten worden overgedragen? 
137 Heel nadrukkelijk spraken Chasan Boesoiri en Adji Raden Afloes zich hiervoor uit. NIB 5, 75. 
138 De motie ging over een radiotoespraak van Hatta van 17 juli. Hij had hierin ook gezegd dat Bangka, Belitung en Borneo 
Sjahrir als vertegenwoordiger naar Malino hadden willen zenden. De motie was ingediend door Sonda Daeng Mattajang, 
Soekawati, Dengah en sultan Hamid. NIB 5, 76. De tekst van de toespraak was weergegeven op de voorpagina van de 
Republikeinse krant Merdeka. Merdeka, 18 juli 1946. In de toespraak werd de Malino conferentie ook een sandiwara 
(toneelvoorstelling) genoemd. Volgens Van Mook hadden ook de in Malino aanwezige Republikeinse journalisten hun 
afkeuring ten aanzien van Hatta’s uitspraken laten blijken. NIB 5, 46.  
139 Anoniem, Conferentie Permoesjawaratan, Malino 15-24 juli 1946: Resoluties en/dan moties, 1946, 28. In deze context is 
‘geheel Indonesië’ de beste vertaling van Indonesia Raya. In de context van het volkslied is een betere vertaling ‘Groot 
Indonesië’. Het voorstel voor het telegram aan de koningin werd ingediend door Soekawati en werd unaniem door de 
conferentie aanvaard. Nieuwe courant, 25 juli 1946. 
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mei vervolgens voorbereidde en organiseerde was in ieder geval niet volgens de wensen die de 
Republikeinse delegatie had geuit tijdens het overleg in Nederland. Zij hadden er expliciet op 
aangedrongen dat zij betrokken zouden worden bij de keuze voor vertegenwoordigers voor de 
gebieden buiten Java.  

In de praktijk is het echter niet zo gegaan. De Republiek was niet betrokken geweest bij de 
aanwijzing van de deelnemers aan de Malino conferentie, dus geheel overeenkomstig het standpunt 
dat de Nederlandse regering telkens had uitgedragen. Dit ging lijnrecht in tegen de visie van de 
Republiek. In de Republikeinse krant Merdeka was op 15 juli, aan de vooravond van de conferentie, 
al heftig tegen deze Nederlandse politiek geageerd. De krant citeerde diverse binnen de Republiek 
gezaghebbende vertegenwoordigers uit Borneo en Oost-Indonesië. De conferentie werd een 
sandiwara (toneelvoorstelling) en wayang golek (poppenspel) genoemd. De Nederlands-Indische 
regering werd de dalang (poppenspeler) genoemd en de Indonesische vertegenwoordigers boneka’s 
(poppen). Met naam en toenaam werden Nadjamoeddin en Soekawati in de Indonesischtalige krant 
’Jan Klaassens en Katrijns’ genoemd. Manai Sophiaan, een Buginese onderwijzer en journalist uit 
Zuid-Sulawesi die op Java verbleef, benadrukte dat de bevolking van zijn gebied tot twee keer toe 
Ratulangie had verkozen om haar te vertegenwoordigen in het overleg met de Nederlanders, maar 
dat deze in plaats daarvan gevangen was gezet. Was dit de Nederlandse opvatting van 
democratie?140 Eerder al kwam de radiotoespraak van Hatta aan de orde, waarin hij uitgebreid 
kritiek leverde op de Nederlandse werkwijze. Ook hij gebruikte de term sandiwara en sprak van een 
voortzetting van imperialisme en koloniaal fascisme die tot uiting kwam in de Nederlandse militaire 
aanwezigheid.141 Premier Sjahrir reageerde behoedzaam naar de pers. In een interview verklaarde 
hij enerzijds dat hij Malino zag als een Nederlandse manier om druk uit te oefenen op de Republiek. 
Anderzijds gaf hij te kennen dat hij persoonlijk achter de federale opzet stond zoals die op de 
conferentie naar voren was gebracht. Hij twijfelde er echter aan of dit strookte met de ‘reactionaire’ 
koers van het nieuwe Nederlandse kabinet.142 De Republikeinse premier baseerde zijn uitspraak 
onder andere op de troonrede van 23 juli 1946, waarin werd gezegd: ‘Met vertegenwoordigers der 
bevolking uit die Buitengewesten, waar het Geallieerde Opperbevel de verantwoordelijkheid voor de 
bestuursvoering heeft overgedragen, wordt thans beraadslaagd over de vervulling, langs loyalen en 
vreedzamen weg, van de nationale verlangens. Op Java en Sumatra echter ontbreken nog voldoende 
voorwaarden voor zulk een overleg.’143  

Op de eilanden Bangka en Borneo en in Oost-Indonesië werden dezelfde scherpe veroordelingen van 
de Malino conferentie gehoord. Toch manifesteerde zich hier tegelijk een groep die juist wel leek 
mee te willen gaan met het door Nederland ingezette beleid van federalisering. Verslagen van 
Nederlandse bestuursambtenaren in deze periode legitimeren de conclusie dat Malino het effect 

                                                            
140 Merdeka, 15 juli 1946. Herman Johannes, afkomstig van het eiland Roti, stelt dat Nadjamoeddin, voorheen een 
handlanger van de Japanse fascisten, nu slaaf van de NICA-fascisten was geworden. Opvallend is ook het citaat van de 
Molukker Tahija, waarin wordt gesteld dat Van Mook met de Malino conferentie een graf delfde voor het imperialisme. 
Het is niet duidelijk of de in de Merdeka aangehaalde Tahija dezelfde persoon is als Julius Tahija, die als adviseur op de 
Malino conferentie aanwezig was.  
141 Merdeka, 18 juli 1946.   
142 NIB 5, 110. Het citaat in de Officiële bescheiden komt uit een interview waarvan delen werden opgenomen in 
verscheidene kranten. De Tijd, 27 juli 1946. The Straits Times, 27 juli, 1946. Na het loslaten van het federale principe in het 
laatste Republikeinse voorstel van 15 juni waren deze uitspraken opmerkelijk. Dat Sjahrir persoonlijk geen bezwaar had 
tegen de uitkomsten van de Malino conferentie kreeg Van Mook ook te horen van ‘een van de afgevaardigden van Zuid-
Sulawesi’. Idem, 278. 
143 NIB 5, 320. Sjahrir zei dat de sleutel juist lag op Java en Sumatra. The Straits Times, 27 juli 1946. 
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had dat de bevolking steeds nadrukkelijker verdeeld raakte. Tekenend is bijvoorbeeld het verslag 
over Bangka, waarin gemeld wordt dat de Republikeinse pers de Malino vertegenwoordiging ziet als 
‘Quislings’ en de conferentie als een poging om verdeeldheid te zaaien.144 Het is belangrijk om op te 
merken dat het hier gaat om twee niveaus van verdeeldheid. Het zaaien van verdeeldheid waaraan 
de Nederlands-Indische beleidsmakers zich volgens de Republikeinse pers schuldig maakte, bestond 
uit het opdelen van Indonesië in deelstaten. De tweede vorm van verdeeldheid was de polarisatie 
die Nederlandse bestuursambtenaren constateerden in het politieke debat over de vraag of men 
moest meewerken aan de vorming van die deelstaten. In ieder geval kan gesteld worden dat zowel 
binnen als buiten het gebied waar Nederland het de facto gezag van de Republiek leek te zullen gaan 
erkennen, een beeld ontstond waarin de uitvoering van een federaal bestel op voorhand werd 
getypeerd als het doelbewust kweken van verdeeldheid in Indonesië.  

De geschreven pers in Nederland was over het algemeen positief over de Malino conferentie. Het 
liberale Algemeen Handelsblad prees de vrijheid van meningsuiting die er heerste, terwijl de 
sociaaldemocratische krant Het Vrije Volk het gemeenschappelijk optimisme van de deelnemers 
benadrukte.145 Een uitzondering op deze positieve benadering vormde de communistische krant De 
Waarheid. In de berichtgeving door deze krant valt een opvallende ontwikkeling te constateren. Op 
25 juni had men nog bericht dat er in Malino volledige gelegenheid zou zijn om ‘verlangens en 
opvattingen van beide partijen’ bekend te maken. Vier dagen voor de opening sprak men echter 
opeens van ‘zogenaamde vertegenwoordigers’ en citeerde de krant een stuk uit de Republikeinse 
Merdeka, waarin de gedelegeerden bestempeld werden als ‘Nederlandse agenten’. Op de dag van 
de opening had De Waarheid deze negatieve koers definitief ingeslagen. Voor een deel gebaseerd op 
de Merdeka, maar ook op basis van een opiniestuk van een eigen ‘Indonesische redacteur’, stelde de 
redactie van De Waarheid dat de uitkomst van de conferentie al bij voorbaat vaststond: ‘De 
verschillende gebieden zullen federatieve eenheden vormen.’ De krant veroordeelde deze gang van 
zaken, want: ‘Een federatief verband zal bij het actief blijven van Nederlandse reactionaire invloed 
leiden tot versnippering.’146 De dag voor het eind van de conferentie bevestigde de communistische 
krant de negatieve verwachtingen, want het plan voor een Verenigde Staten van Indonesië was een 
‘schepping van een door imperialistische belangen gedreven kabinet’. Het federatieve plan zou 
volgens De Waarheid, net als Colijn dat had voorgestaan, aansluiten bij het ‘regenten-nationalisme’ 
in tegenstelling tot het ‘democratische vernieuwingsproces van de Republiek’. De volgende dag, op 
25 juli, kopte de krant voor het eerst met een nieuwe term die nauw aansloot bij de al genoemde 
Indonesische negatieve bestempeling: ‘Wie zijn de marionetten van Malino?’147 De 
vertegenwoordigers van de Republikeinse pers die op de Malino conferentie aanwezig waren, waren 

                                                            
144 NIB 5, 157. De conclusie van het polariserende effect in dit gebied werd door W. Hoven getrokken. Hoven was door de 
Nederlands-Indische regering aangesteld als algemeen regeringscommissaris voor Borneo en de Grote Oost. Het verslag 
was een samenvatting van de verschillende residentiële verslagen uit deze periode. NIB 5, 133-148. 
145 Algemeen Handelsblad, 26 juli 1946, Het Vrije Volk, 20 juli 1946. 
146 NIB 5, 172-173. De Waarheid, 25 juni 1946, 12 en 16 juli 1946. 
147 Idem, 24 en 25 juli 1946. De vertaling ‘marionet’ van het Indonesische boneka was al eerder gebruikt in een artikel in 
Trouw waarin een bericht van het Republikeinse persbureau Antara werd aangehaald over de instelling van een commissie 
van Indonesiërs die de buitengewesten zou moeten vertegenwoordigen: ‘De commissie verlangt er naar aan de geheele 
wereld duidelijk te maken dat de Indonesische leiders, die nu de rol van bestuurshoofden vervullen, slechts marionetten 
zijn van de Nederlanders en niet zijn aangesteld krachtens vrije wilsuiting van het volk.’ Trouw, 8 juni 1946. Omdat de 
Malino-vertegenwoordigers nog niet waren geselecteerd kon het aangehaalde persbericht niet op hen specifiek doelen. 
Gezien de context is er echter wel een verband tussen het vertegenwoordigen van de gebieden buiten Java in algemene 
zin. De instelling van de commissie houdt waarschijnlijk wel degelijk verband met de conferentie, die immers al door Van 
Mook op 21 mei in een radiotoespraak was aangekondigd.  
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overigens iets gematigder van toon. Volgens hen was er op de conferentie sprake van levendig 
nationalisme, een verlangen naar autonomie en een streven naar eenheid. Op de conferentie waren 
volgens hen zowel Indonesiërs die met de Nederlanders in een alliantie wilden samenwerken als een 
groep van ‘rijksverbanders’. Wel waren deze Indonesische journalisten het met de communistische 
krant in Nederland eens dat de uitkomst van de conferentie voorspelbaar was. Dit weten zij aan het 
feit dat de vertegenwoordigers niet competent waren om politieke zaken te bespreken en aan de 
voor Nederland gebruikelijke methode om een van te voren uitgestippelde lijn vast te leggen, 
waarbij zowel de ‘rails’ als het ‘eindstation’ al bekend waren.148 Beschuldigingen van ‘imperialisme’ 
en ‘verdeel-en-heers’ waren van de kant van de Republikeinse journalisten, die tevens ooggetuige 
waren, dus niet te horen en evenmin zetten zij de Indonesische vertegenwoordigers op de 
conferentie neer als boneka’s of marionetten. Het is echter de vraag of deze groep met de zojuist 
genoemde metafoor van het spoorwegsysteem, de Indonesische deelnemers meer gezag toekenden 
dan degenen die het van een afstand als een sandiwara hadden getypeerd. 

Politieke consensus in Nederland  
Logemann had op 2 mei in de Tweede Kamer gesteld: ‘Ten aanzien van de Buitengewesten, dus ook 
van Sumatra, staat de Nederlandsche Regeering op het standpunt, dat zij zich vrijelijk zullen mogen 
uitspreken over hun wenschen nopens hun toekomstigen status binnen Indonesië.’149 Wat betreft 
de gebieden buiten Java en Sumatra had de Nederlands-Indische regering deze politiek willen 
doorvoeren door middel van de Malino conferentie. De jurist en oud-voorzitter van de Volksraad Jan 
Jonkman was Logemann als minister van Overzeese Gebiedsdelen opgevolgd na de verkiezingen van 
1946.150 Qua visie op de toekomstige Indonesische staatsinrichting leek tussen het beleid van deze 
twee ministers op het eerste gezicht weinig verschil te bestaan. Zo meldde Jonkman op 15 augustus 
aan Van Mook dat de conclusies van Malino aanvaardbaar waren en er ‘desgewenst een federatieve 
opbouw’ voor Indonesië kon worden ingezet. Uit een ander telegram dat Jonkman die dag aan de 
landvoogd stuurde, blijkt echter dat hij er iets geheel anders mee bedoelde. Van Mook had hem 
laten weten dat sommige Indonesiërs in Malino het begrip ‘overgangstijd’ hadden opgevat als een 
periode waarna men zich over de band met Nederland kon uitspreken, terwijl de Nederlands-
Indische regering een voorbereidingstijd op volledige onafhankelijkheid bedoelde. Het antwoord van 
Jonkman was daarom dat de Nederlandse politiek niet gericht kon zijn op volledige 
onafhankelijkheid van Indonesië.151 Dekolonisatie van Indonesië kon wat het kabinet Beel en 

                                                            
148 Merdeka, 26 juli 1946. Naast de eigen redacteur Rosihan Anwar waren ook de ‘republikeinse’ journalisten W.J. 
Latumeten (Het Nieuwsblad), Rinto Alwi (Ra’jat) en Soedjatmoko (Het Inzicht) op de Malino conferentie aanwezig. Het 
aangehaalde artikel, dat op dezelfde dag ook in de Nederlandstalige krant Het Nieuwsblad verscheen, is gebaseerd op de 
indrukken van Latumeten en Rinto Alwi. De laatstgenoemde werd op aandringen van de Nederlands-Indische regering later 
ontslagen.  
149 Handelingen Tweede Kamer, 2 mei 1946, 700. 
150 In dit verband is het relevant om op te merken dat Jonkman vanaf het begin betrokken was bij de Indonesische 
nationale beweging. Hij was tijdens zijn studie de eerste voorzitter van het Indonesisch Verbond van Studerenden. In 1918 
was hij ook de voorzitter van het congres dat deze vereniging organiseerde in Wageningen, waaraan ook Van Mook, 
Ratulangi en Goenawan Mangoenkoesoemo deelnamen. Tussen 1919 en 1945 woonde Jonkman in Nederlands-Indië, waar 
hij werkte voor de rechterlijke macht op Sumatra, Java en Sulawesi. Net als Logemann behoorde hij voor de Japanse 
bezetting tot De Stuw en beiden werden na de oorlog lid van de PvdA. 
151 NIB 5, 130-131, Idem, 227-228. Het telegram van 15 juni waaruit deze zinsnede is aangehaald, is exemplarisch voor 
bronnen uit deze periode, waarbij men de woordkeus nauwgezet moet plaatsen binnen het kader van opvattingen die 
toen werden gehuldigd. In hetzelfde telegram schrijft Jonkman dat hij achter de ‘toekomstige zelfbeschikking’ van 
Indonesië staat en niet tegen ‘algehele zelfstandigheid’ te zijn. In 1946 kon dat kennelijk iets anders betekenen dan 
‘onafhankelijkheid’. Uit een nota die Van Mook op 23 augustus aan Jonkman stuurde, blijkt dat de luitenant-gouverneur-
generaal aan het eerdere standpunt bleef vasthouden: of Indonesië na de overgangsperiode in hetzelfde staatsverband 
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minister Jonkman betreft nooit gepaard gaan met het verbreken van de koninkrijksband. Alleen 
binnen de context van dat uitgangspunt was federalisme voor hen een mogelijkheid. Waarschijnlijk 
was dit ook de reden voor Sjahrir om de koers van het nieuwe kabinet reactionair te noemen.  

In de Nederlandse Staten-Generaal kwamen de resultaten van de Malino conferentie in augustus 
1946 aan de orde bij de behandeling van het wetsontwerp voor de instelling van een Commissie-
Generaal voor Nederlands-Indië. Verschillende parlementsleden maakten van deze gelegenheid 
gebruik om de Malino conferentie te bespreken.152 Op 16 augustus werd het debat gevoerd in de 
Tweede Kamer. Het ARP-Kamerlid Meijerink reageerde met instemming op de conferentie. Hij 
noemde ‘Malino’ zelfs de enige juiste methode, omdat zijns inziens bij dit overleg was uitgegaan van 
het Nederlandse gezagskader dat was ontstaan doordat Nederland de rust en orde in deze gebieden 
had hersteld. Dit was niet het uitgangspunt geweest in het overleg met de Republiek. Het baarde 
hem dan ook zorgen dat op de Malino conferentie een motie was aangenomen waarin werd 
aangedrongen op het betrekken van de Grote Oost en Borneo bij de verdere besprekingen met de 
Republiek. Dit zou volgens Meijerink de afgevaardigden van de buitengewesten op het 
‘revolutionaire pad’ kunnen brengen.153  

Op grond van een geheel andere argumentatie was de inmiddels in de Tweede Kamer verkozen 
sociaaldemocraat Palar er ook beducht voor om het overleg met de Republiek in te passen in het 
raam van de resultaten van Malino. Het zou dan zijn als ‘de staart die met de hond probeert te 
kwispelen’. De metafoor laat zien dat Palar, zelf afkomstig uit Noord-Sulawesi, vond dat de hele 
Indonesische archipel in de eerste plaats door de Republiek werd vertegenwoordigd.154 
Uitgesproken negatief over Malino was de communist Gerben Wagenaar. Zijn belangrijkste kritiek 
betrof het weinig representatieve karakter. In de eerste plaats zou men bijna vergeten dat de 
gebieden waarover de conferentie ging maar een zevende van de bevolking van Indonesië betrof. In 
de tweede plaats mochten de deelnemers zijns inziens geen afgevaardigden worden genoemd, 
omdat ze niet door de bevolking waren gekozen of bepaalde bevolkingsgroepen 
vertegenwoordigden. Van minister Jonkman wilde hij weten of hij net als Van Mook achter de 
federatievorming van een Verenigde Staten van Indonesië stond.155 Wagenaars fractiegenoot Jan 
Hoogcarspel maakte zich in verband met het weinig representatieve karakter van de conferentie ook 
nog zorgen over de regeringsplannen voor een toekomstige Rijksconferentie.156  

Het is van belang om te constateren dat in dit debat de instelling van een federale structuur in geen 
geval als zodanig werd bekritiseerd, zelfs niet door de CPN. Dit vormde een contrast met de veel 
                                                                                                                                                                                         
wilde blijven, zou het zelf mogen bepalen. Dat was volgens Van Mook namelijk de bedoeling van Nederland sinds de 
bekende toespraak van koningin Wilhelmina van 6 december 1942, waarin zij sprak van een vrijwillig samengaan. NIB 5, 
256-257. Heel beknopt legt Van Mook het verschil in visie ook uit op een van de eerste vergaderingen van de Commissie-
Generaal, op 19 september. In het verslag staat: ‘De Heer van Mook wijst er op, dat de heer Jonkman af wil van het in 
twijfel stellen der Rijkseenheid. Spreker wil af van het in twijfel trekken der relatie [tussen Nederland en Indonesië, TB].’ 
NIB 5, 367. 
152 Aanleiding daartoe vormde onder andere de Memorie van Antwoord, waarin de regering uitlegt dat de instelling van de 
Commissie-Generaal moest worden bezien (in aansluiting op de conferentie te Malino) in verband met de voorbereiding 
van een wettelijke regeling betreffende het Algemeen Bestuur in Nederlands-Indië gedurende de overgangsfase tot aan de 
komende rechtsorde in het Koninkrijk. Handelingen Tweede Kamer, 1946-II Instelling van een Commissie-Generaal voor 
Nederlandsch-Indië. Bijlagen, 256. 
153 Handelingen Tweede Kamer, 16 augustus 1946, 141. 
154 Idem, 146. 
155 Idem, 163-164. 
156 Idem, 172. Hij merkte hierbij op dat de Republiek de Malino conferentie niet erkende omdat de vertegenwoordigers 
niet als representatief werden beschouwd. 
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radicalere houding van de communistische krant De Waarheid, die geneigd leek de toon van de 
Republikeinse pers op Java over te nemen. Uit het Kamerdebat blijkt tegelijk dat de kern van de 
kritiek van zowel links als rechts afhankelijk was van de plaats die het nieuwe kabinet de Republiek 
waardig oordeelde in de toekomstige staatkundige structuur. De communisten en een kritische 
linkervleugel van de PvdA, waarvan Palar de belangrijkste zegsman was, vreesden een Nederlandse 
onderwaardering van de Republiek binnen een Indonesische federatie. Binnen de rechterflank van 
de confessionele partijen, met name bij de ARP, werd een federatie alleen op prijs gesteld als de 
‘revolutionaire’ Republiek hiermee buiten de deur kon worden gehouden van de rechtsorde. Deze 
rechtsorde was in de antirevolutionaire zienswijze alleen veilig binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden. Hoezeer verdeeld de opvattingen binnen het Nederlandse parlement ook waren 
inzake de gehele politiek ten opzichte van Indonesië, geen van de volksvertegenwoordigers uitte 
fundamentele bezwaren tegen het federale uitgangspunt van de plannen zoals deze door Van Mook 
waren ontwikkeld. 

Samenvatting 
Wat kunnen we samenvattend opmerken over de weg naar een federaal Indonesië, vanaf de 
proclamatie van de Republiek in augustus 1945? In de eerste plaats lijkt het duidelijk te zijn dat de 
introductie van een federale Indonesische staat met name afkomstig is van een kleine groep 
Nederlandse bestuurders in het bijzonder rond de persoon van luitenant-gouverneur-generaal Van 
Mook. Vanaf 25 november 1945 werd het plan gebruikt om uit de impasse te raken die was ontstaan 
doordat Nederland de legitimiteit van haar gezag baseerde op overeenkomsten met de geallieerde 
mogendheden, terwijl de Republiek zich beriep op het zelfbeschikkingsrecht waarop de proclamatie 
was gebaseerd. De opeenvolgende Republikeinse kabinetten onder leiding van minister-president 
Sjahrir leken ondanks het uitgangspunt van de eenheidsstaat dat was vastgelegd in de Republikeinse 
grondwet, in deze periode toch bereid te zijn tot een compromis, waarbij federalisme een belangrijk 
uitgangspunt was. In de preliminaire overeenkomst van maart 1946 werd een eerste schets geleverd 
voor een onafhankelijk federaal Indonesië waar politici vanuit de Republiek Indonesië en de 
Nederlands-Indische regering mee akkoord konden gaan. Een belangrijke inspiratiebron voor dit 
document vormde het verdrag tussen Frankrijk en Vietnam. Het belangrijkste argument dat de 
Nederlandse initiatiefnemers voor de federale opzet aanvoerden, was dat men wilde voorkomen dat 
Indonesië te veel door Java en Javanen zou worden overheerst en dat men rekening wilde houden 
met de verschillen tussen de bevolkingsgroepen binnen de archipel. 

Het eerste directe overleg tussen de regering van de Republiek Indonesië en de Nederlandse 
regering vond plaats in april 1946 op de Hoge Veluwe. De preliminaire overeenkomst diende tijdens 
dit overleg niet als discussiestuk. Een voorstel van Nederlandse zijde dat wel op deze conferentie ter 
tafel kwam, week op verschillende punten zo ver af van de Republikeinse standpunten dat het geen 
moment serieus in overweging kon worden genomen. Een belangrijk verschil was dat de 
Nederlandse erkenning van het de facto gezag van de Republiek, in tegenstelling tot de preliminaire 
overeenkomst, niet meer gold voor het eiland Sumatra. De omvang van de Republiek als deelstaat 
werd met andere woorden aanmerkelijk kleiner. De Republikeinse nota die op de Hoge Veluwe werd 
opgesteld karakteriseerde het nieuwste Nederlandse voorstel zelfs als een Colijns verdeel-en-
heersplan. Het daaropvolgende Republikeinse tegenvoorstel − na de Hoge Veluwe − was niet meer 
federatief van aard. Op de Hoge Veluwe had de Nederlands-Indische regering ook enkele niet-
Republikeinse Indonesiërs uitgenodigd. Hoewel zij een eigen nationalistisch geluid lieten horen, 
leverden zij slechts een beperkte bijdrage aan de gesprekken. Na de Hoge Veluwe besloot de 
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Nederlands-Indische regering het gesprek met Republikeinse en niet-Republikeinse Indonesische 
nationalisten, afzonderlijk te voeren. 

Terwijl in de periode tussen april en september 1946 de Nederlands-Republikeinse 
onderhandelingen stil kwamen te liggen, belegde de Nederlands-Indische regering een conferentie 
met Indonesische vertegenwoordigers uit Borneo en Oost-Indonesië in het plaatsje Malino bij 
Makassar. Deze conferentie begon in juli 1946, meteen nadat het Britse militaire bestuur het gezag 
aan de Nederlands-Indische autoriteiten had overgedragen. In de voorafgaande maanden was ook in 
deze gebieden buiten Java en Sumatra het overleg tussen vertegenwoordigers van de Republiek 
Indonesië met de Nederlands-Indische bestuursambtenaren volledig vastgelopen. De Republikeinse 
gouverneurs Ratulangie van Sulawesi en Pudja van de Kleine Soenda-eilanden waren zelfs 
gearresteerd.  

Op de conferentie van Malino gingen de vertegenwoordigers voor het grootste gedeelte akkoord 
met de federale opzet zoals de Nederlands-Indische regering deze voorstelde. De door de 
Nederlands-Indische autoriteiten geselecteerde deelnemers aan de conferentie toonden in hun 
bijdragen en moties op de conferentie dat zij hun nationalistische aspiraties voorlopig wilden 
vormgeven in samenwerking met Nederland. In Republikeinse kringen werd de conferentie van 
Malino echter sterk bekritiseerd. De vertegenwoordigers zouden weinig representatief zijn en 
werden marionetten van de Nederlanders genoemd. Na de verkiezingen in Nederland in mei 1946 
bestond daar brede instemming met de federale plannen van Van Mook. Deze plannen hadden bij 
het kabinet Schermerhorn echter nog deel uitgemaakt van een uitgesproken dekolonisatiebeleid. 
Het kabinet Beel gaf bij aanvang te kennen de federale plannen nog steeds te ondersteunen, maar 
benadrukte vooral de handhaving van het Rijksverband. Deze koerswijziging maakte de Republiek 
beducht voor de manier waarop de plannen vanaf de Malino conferentie zouden worden 
uitgevoerd. In Nederland lieten de communisten en een deel van de PvdA dezelfde kritiek horen. In 
de debatten liet het Indonesische Kamerlid Palar wat dit betreft een duidelijk geluid horen. 
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Hoofdstuk 4  Linggadjati en Denpasar (september 1946 – mei 1947) 
 

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden hoe de Nederlands-Indische regering vanuit de 
feitelijke omstandigheden een federatief staatsbestel voor Indonesië voorstelde. Aanvankelijk 
bestond er bereidheid bij het Republikeinse kabinet om hierin mee te gaan. De politieke leiders in 
Nederland wezen de preliminaire overeenkomst waarin dit in maart 1946 was overeengekomen 
echter af. Dit leidde tot een impasse in de betrekkingen tussen Nederland en de Republiek 
Indonesië. Enkele maanden later stelden de Indonesische afgevaardigden uit de gebieden buiten 
Java en Sumatra zich op de conferentie van Malino wel achter de federatieve plannen op.  

In een brief nodigde luitenant-gouverneur-generaal Van Mook de Republikeinse premier Sjahrir uit 
op 9 september 1946 het overleg weer te hervatten. Hierin benoemde hij waarom het gunstig was 
geweest dat de besprekingen tussen Nederland en de Republiek een lange periode hadden 
stilgelegen: door de bijeenkomst in Malino was het Indonesische vraagstuk duidelijker geworden.1 
Hiermee suggereerde hij dat de Nederlands-Indische regering meer voortgang had kunnen maken in 
het voorbereiden van de door haar gewenste staatkundige hervorming, juist doordat de Republiek 
tijdelijk ‘buiten beeld’ was geweest. 

In het laatste kwart van 1946 en het eerste kwart van 1947 deden zich twee ingrijpende 
gebeurtenissen voor: in Linggadjati kozen Nederland en de Republiek Indonesië in een politieke 
overeenkomst officieel voor een federatieve staatsvorm voor Indonesië en in Denpasar werd een 
tweede deelstaat in Indonesië opgericht. Deze gebeurtenissen betekenden een duidelijke 
ontwikkeling in de richting van een Indonesische federatie. In dit hoofdstuk is de vraag aan de orde 
in hoeverre eensgezindheid aan Nederlandse en aan Indonesische kant ten grondslag lag aan de 
keus voor een federatie. 

Sjahrir en de Commissie-Generaal 
Op 19 september 1946 vond in Jakarta de eerste voltallige vergadering van de Nederlandse 
Commissie-Generaal plaats. Deze commissie bestond uit oud-premier Schermerhorn als voorzitter 
en de leden Van Poll, De Boer en Van Mook. De belangrijkste Nederlandse politieke groeperingen, 
het bedrijfsleven en de Nederlands-Indische regering waren op deze manier vertegenwoordigd. Piet 
Sanders, de jurist die als kabinetssecretaris onder Schermerhorn had gediend, werd secretaris van 
de Commissie-Generaal.2 Omdat hij ook de besprekingen op de Hoge Veluwe had bijgewoond, was 
hij goed op de hoogte. Een van de eerste dilemma’s waarvoor de commissie stond, was hoe om te 
gaan met de persoon Soekarno, mogelijk zelfs als directe gesprekspartner. Hoewel deze discussie 
niet direct de federale opbouw betrof, bracht het commissielid De Boer de twee zaken toch met 
elkaar in verband. Hij redeneerde dat men van de nood een deugd kon maken door met Soekarno in 

                                                            
1 NIB 5, 311. 
2 Van Poll en Schermerhorn vertegenwoordigden de twee regeringspartijen KVP en PvdA. Feike de Boer was in de 
commissie opgenomen als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. Deze liberale eerste naoorlogse burgemeester van 
Amsterdam was in het interbellum succesvol ondernemer en bestuurder in de scheepvaartsector, onder andere in 
Nederlands-Indië. De Boer was evenals Schermerhorn en Sanders tijdens de bezettingsjaren geïnterneerd geweest in St. 
Michielsgestel. 
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gesprek te gaan. Soekarno was zijns inziens namelijk niet meer de vertegenwoordiger van heel de 
Indonesische federatie, maar alleen van Java en Sumatra, waar de Republiek gezag uitoefende.3  

Voordat de Commissie-Generaal de Republikeinse delegatie ontmoette, zette Van Mook op 27 
september in een nota voor intern gebruik uiteen wat de belangrijkste hindernissen waren in de 
komende besprekingen. Als een van de belangrijkste barrières beschouwde hij het wantrouwen aan 
Republikeinse kant aangaande de bedoelingen van de Nederlanders. De diepe historische wortels 
van dit wantrouwen hielden volgens hem verband met de reactionaire koloniale politiek die vanaf 
1931 was gevoerd. Nu, in 1946, zou de constructie van de Verenigde Staten van Indonesië de 
mogelijkheid geven om meteen al over te gaan tot het overdragen van 
regeringsverantwoordelijkheid en dit zou kunnen bijdragen aan ‘het doen verdwijnen van de 
achterdocht’.4 Sjahrir, die kort tevoren zijn derde kabinet had samengesteld, koos ervoor zijn eigen 
standpunten voorafgaand aan de besprekingen te delen met de pers.5 Aan een vertegenwoordiger 
van het Nederlands-Indische persbureau Aneta verklaarde hij dat hij persoonlijk voorstander was 
van een federaal Indonesië, al zou de autonomie van de delen nog meer moeten worden 
gegarandeerd dan tot nu toe in de voorstellen was geformuleerd.6 Ook na de eerste twee politieke 
besprekingen tussen de Commissie-Generaal en de Republikeinse delegatie leek Sjahrir deze 
opvatting nog te hebben. Hij vreesde dat de Nederlanders de soevereiniteit van de Republiek pas 
wilden erkennen als de Indonesiërs akkoord waren gegaan met de federale constructie. Sjahrir wilde 
het andersom: eerst erkenning, dan pas praten over de toekomstige verhouding met Nederland en 
tot de andere Indonesische gebieden.7 

Pangkalpinang 
Op het moment dat de Commissie-Generaal in Indonesië arriveerde, organiseerde de Nederlands-
Indische regering een ‘tweede Malino conferentie’ in Pangkalpinang op het eiland Bangka. De 
aanleiding voor deze conferentie was de oppositie tegen het gevoerde beleid, vooral onder de 
Europeanen in Indonesië. In deze groep vroeg men zich af waarom de Nederlands-Indische regering 
wel besprekingen met Indonesiërs in Malino en met vertegenwoordigers van de Republiek voerde, 
maar niet met hen. De Nederlands-Indische regering besloot daarop ook een conferentie te 
beleggen die specifiek was bedoeld voor de ‘minderheden’: Nederlanders, Chinezen en Arabieren.8 
De conferentie duurde van 1 tot 12 oktober 1946. Alle vertegenwoordigers waren afkomstig uit de 
door Nederland gecontroleerde gebieden. Op dat moment bestond dit gebied naast de 
‘Malinogebieden’ hoofdzakelijk uit de enclaves op Sumatra en Java rond de steden Medan, 
Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung en Surabaya. Op de conferentie in Malino waren de 
afgevaardigden allemaal Indonesiërs en vertegenwoordigers van een bepaalde streek geweest. In 
Pangkalpinang vertegenwoordigden de deelnemers in eerste instantie een etnische groep zoals deze 

                                                            
3 Idem, 375. 
4 Idem, 409-417. 
5 Op 5 oktober 1946 werd het derde kabinet Sjahrir beëdigd waarin de Masjoemi en de PNI ten opzichte van het vorige 
kabinet een groter aandeel hadden. Belangrijke nieuwe gezichten waren Mohamad Roem (Masjoemi) als minister van 
Binnenlandse Zaken, Soesanto Tirtoprodjo (PNI) minister van Justitie en Gani (PNI) minister van Economische Zaken. Het 
voormalige Tweede Kamerlid Setyadjit Soegondo (Partai Buruh) werd viceminister van Transport. 
6 Het Dagblad, 16 oktober 1946. 
7 NIB 5, 626-627. Sjahrir vertrouwde dit de Britse diplomaat toe die op dat moment de onderhandelingen faciliteerde, 
Miles Wedderburn Lampson, meestal aangeduid als Lord Killearn. 
8 Met ‘Nederlanders’ werden ook de Indische Nederlanders bedoeld. Er waren 29 Chinese vertegenwoordigers, 6 Arabieren 
en 38 vertegenwoordigers van ‘Nederlandse en associatieve groepen’. Handelingen der Staten-Generaal, 1946-1947. 
Bijlagen, Kamerstuk 376, ondernummer 1. 
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tot aan de Tweede Wereldoorlog in het Nederlands-Indische staatsrecht werden onderscheiden: 
Europeanen, Chinezen en andere ‘Vreemde Oosterlingen’. Dit waren de juridische categorieën in het 
koloniale rechtssysteem zoals dat tot 1942 had gefunctioneerd. Deze minderheden genoten in veel 
opzichten een bevoorrechte positie ten opzichte van de grootste etnische groep zoals die juridisch 
was bepaald: de ‘Inlanders’.9 Deze laatste groep was in Pangkalpinang niet vertegenwoordigd. In zijn 
toelichting aan de Nederlandse Staten-Generaal stelde minister Jonkman in dit verband zelfs dat het 
in Pangkalpinang, in tegenstelling tot Malino, ging om ‘bijna uitsluitend niet-Indonesiërs’.10  

Ogenschijnlijk had deze conferentie weinig te maken met de Indonesische federale constructie. Toch 
was er wel een belangrijk verband. In Malino was weliswaar Indonesische instemming verkregen 
met een federale opbouw in de gebieden buiten Java en Sumatra, maar verschillende 
vertegenwoordigers van ‘minderheden’ voelden zich miskend aangezien ze er niet bij betrokken 
waren. Bovendien waren de vragen die deze groepen specifiek aangingen niet besproken. Wat zou 
hun plaats worden in de federatie? De Indo-Europeanen hadden vanouds een belangrijk deel 
gevormd van het koloniale bestuursapparaat. Wat zou hun bestemming worden in het nieuwe 
Indonesië?  

Behalve Van Mook, die op de conferentie de gelegenheid kreeg zijn beleid toe te lichten en te 
verdedigen tegen kritiek, kwamen de vertegenwoordigers zelf ook tot enkele belangrijke uitspraken 
en suggesties. Van belang voor de aanstaande besprekingen met de Republiek was de motie waarin 
men het recht op zelfbeschikking voor Indonesië erkende. Ook werd een resolutie aangenomen 
waarin men instemde met de federatieve structuur zoals die op de Malino conferentie was 
aanvaard.11 Een samenhangende kwestie was de plaats van Nieuw-Guinea in het toekomstige 
Indonesië. Tot nu toe waren de Republiek Indonesië, de Nederlands-Indische regering en de 
Indonesische vertegenwoordigers van Malino eensgezind in de overtuiging dat het vrije Indonesië 
het gehele voormalig Nederlands-Indië zou moeten omvatten. Maar vertegenwoordigers van het 
Indo-Europeesch Verbond (IEV) en de Grooter Nederland Actie (GNA) wierpen in Pangkalpinang de 
vraag op of westelijk Nieuw-Guinea in de toekomst niet losgemaakt kon worden van de rest van het 
territorium, om als stamland te fungeren voor de Indische Nederlanders. Een motie aangaande dit 
laatste onderwerp beantwoordde Van Mook ontwijkend.12 Inhoudelijk leek er weinig nieuws aan de 
orde te zijn op de Pangkalpinang conferentie. Toch riep het feit dat het overleg plaatsvond scherpe 
kritiek op in het door de Republiek gecontroleerde gebied. Als reactie organiseerde de Republiek 
een eigen minderhedenconferentie in Yogyakarta en Koetaradja en werd er gedemonstreerd in 
Tegal en Pekalongan.13 Volgens de Republikeinse grondwet bestonden er juridisch trouwens geen 
‘minderheden’, omdat de Chinese, Arabische en Indo-Europese Indonesiërs net als alle andere 
inwoners in aanmerking kwamen voor het Indonesische staatsburgerschap. 

                                                            
9 J.A. Somers, Nederlandsch-Indië: Staatkundige ontwikkelingen binnen een koloniale relatie, Zutphen, 2005, 158-161. In 
bepaalde opzichten behoorden Chinezen samen met de Vreemde Oosterlingen (Arabieren en Indiërs) tot dezelfde 
juridische categorie. In andere opzichten kenden Chinezen eigen specifieke rechten.  
10 Verslag van de conferentie van Pangkal Pinang 1−12 October 1946. Handelingen der Staten-Generaal, 1946-1947. 
Bijlagen, Kamerstuk 376, ondernummer 1, 6. 
11 Ibidem, 45. 
12 Ibidem, 11, 21, 47. 
13 Yong Mun Cheong, 92, NIB 6, 44. 
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Naar Linggadjati 
Sjahrir en Schermerhorn ontmoetten elkaar voor een informeel overleg in de avond van 30 oktober 
1946. Die dag was er ook een plenaire vergadering geweest, maar de delegaties hadden hun 
voorstellen niet op tafel gelegd. In het informeel overleg werd dit wel gedaan. Schermerhorn schreef 
in zijn dagboek dat het Indonesische stuk hem ‘erg meeviel’. Sjahrir leek de constructie van de 
Verenigde Staten van Indonesië ‘zonder meer te aanvaarden’, maar had wel problemen met het 
onderdeel van de Nederlands-Indonesische Unie en de positie van de Kroon.14 Deze indruk van de 
Nederlandse oud-premier werd bevestigd in de eerstvolgende gemeenschappelijke Nederlands-
Indonesische bespreking. De Republikeinse delegatieleden uitten vooral bezwaren tegen de door 
Nederland voorgestelde Unie, waarvan de Kroon het hoofd zou zijn.15 De op dat moment geschreven 
voorstellen van Nederlandse en Indonesische zijde verschilden wat betreft de federale opbouw van 
Indonesië niet wezenlijk van elkaar. De Indonesische stukken noemden de term federalisme 
impliciet door de Verenigde Staten van Indonesië te aanvaarden. De Republiek zou in deze 
constructie onderdeel zijn van de federatie.16  

In de volgende bijeenkomst op 4 november kwam de federale structuur expliciet aan de orde. 
Schijnbaar tussen neus en lippen door stelde minister van Justitie Soesanto de vraag of het 
grondgebied van de Republiek niet kon samenvallen met dat van de Verenigde Staten van Indonesië. 
Schermerhorn reageerde hierop negatief door te stellen dat de verschillende delen van Indonesië 
hiervoor te zeer van elkaar van karakter verschilden. Hierin was ‘Nederland’, verklaarde de oud-
premier, van mening veranderd sinds de besprekingen op de Hoge Veluwe.17 Daar hadden de 
Nederlandse vertegenwoordigers inderdaad nog expliciet betoogd dat het federalisme geen 
principiële zaak betrof. Na dit antwoord van Schermerhorn kwam geen van de Indonesische 
delegatieleden nog terug op deze kwestie.  

Sinds de komst van de Commissie-Generaal in Indonesië was het gelukt om in een hoog tempo tot 
een toenadering te komen, die wat de inhoud betreft vergelijkbaar was met de preliminaire 
overeenkomst van zeven maanden ervoor. Voor Sjahrir was de acceptatie echter nog afhankelijk van 
de goedkeuring door Soekarno en Hatta. Zonder hun zegen had geen enkel akkoord kans van slagen, 
omdat de proclamators de verpersoonlijking waren van de onafhankelijkheid.18 Schermerhorn en 
Sjahrir kwamen daarom op het idee om voor de laatste onderhandelingen bijeen te komen in 

                                                            
14 Smit, Dagboek van Schermerhorn, 79-80. 
15 NIB 6, 62-66. De bezwaren waren vooral geuit door Mohamad Roem (minister Binnenlandse Zaken), Soesanto 
Tirtoprodjo (minister van Justitie) en Johannes Leimena (viceminister van Gezondheid). De opstelling van Soesanto heeft 
zijn historische wortels in de polemiek over een toekomstig Indisch Gemenebest in het blad De Stuw begin jaren 1930. Zie 
hoofdstuk 1, noot 138. 
16 Idem, 66-69. Voor het Nederlandse stuk: NIB 6, 1-4. Nederland had al een stuk klaarliggen dat net als de Indonesische 
stukken artikelsgewijs als een overeenkomst was opgebouwd. Dit stuk was opgesteld door Piet Sanders. NIB 5, 688-692. 
Met name Van Mook had er echter bezwaar tegen dit document als praatstuk te gebruiken. In plaats daarvan werd het 
door hem opgestelde memorandum gebruikt, dat meer de vorm had van een toelichting op de voorgestane principes, zoals 
de federale opbouw. 
17 Idem, 116. 
18 Een bezoek aan Yogyakarta durfden de leden van de Commissie-Generaal niet aan en ze achtten Soekarno’s komst naar 
Jakarta niet raadzaam. De bezwaren hadden te maken met de missie naar de Republiek onder leiding van Koets in 
september, waarbij een ‘toevallige’ ontmoeting met Soekarno had plaatsgevonden. Dit was bij Nederlandse critici van de 
Nederlands-Indische regering erg slecht gevallen. Nieuwe Courant, 5 oktober 1946. De reserves tegen een bezoek van 
Soekarno aan Jakarta hielden verband met een recent bezoek aan de stad door de Republikeinse opperbevelhebber 
Soedirman. NIB 6, 123. 
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Linggadjati, een afgelegen dorpje op Republikeins grondgebied. Sjahrir bezat hier een buitenhuis 
waar men weg van alle politieke spanningen kon vergaderen.19 

In Linggadjati bleek dat beide partijen bereid waren tot een compromis te komen. Dit ging niet 
gemakkelijk. De federale structuur was voor de Indonesiërs een groter struikelblok dan 
Schermerhorn had verwacht. Hij schrijft hierover in zijn dagboek: ‘Verder werd er duidelijk dat hun 
daarbij eigenlijk de Vereenigde Staten van Indonesië nog minstens zoo sterk in den weg zaten als de 
Unie. Immers, in hun gedachten leeft nog altijd de voorstelling, dat de republiek Indonesia 
geïdentificeerd moet worden met het geheele gebied van het voormalig Nederlandsch-Indië.’20 Dit 
bleek volgens hem duidelijk in de kwestie rond het ambt van Republikeins gouverneur, dat voor de 
Molukken en Borneo nog gehandhaafd was, zij het met voorlopige standplaats Yogyakarta.  

 

Kaart 6: De federatieve indeling volgens het akkoord van Linggadjati, 1946 

 

Een zeer belangrijk onderwerp voor de Indonesiërs bleef daarnaast dat de Republiek als staat 
buitenlandse betrekkingen kon onderhouden. De Nederlandse onderhandelaars gingen er wat dit 
aangaat waarschijnlijk ten onrechte vanuit dat Sjahrir instemde met de Nederlandse interpretatie, 
aangezien hij hierover zweeg. Voor de Republikeinse premier was zwijgen echter juist een belangrijk 
onderdeel van zijn strategie. Op het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen in Den Haag vermoedde 
men al wel dat dit onderdeel van Republikeinse kant anders werd geïnterpreteerd dan de 
                                                            
19 Ook de Republikeinse minister Maria Ulfah Santoso achtte Linggadjati een goede keus als conferentieoord. Zij was als 
oudste dochter van de voormalige bupati (regent) van Kuningan opgegroeid in deze omgeving. Erens, F. en Zuiderweg, A., 
Linggadjati, brug naar de toekomst: Soetan Sjahrir als een van de grondleggers van het Vrije Indonesië, Amsterdam, 2009, 
72. 
20 Smit, Dagboek van Schermerhorn, 111. In Smits weergave schreef Schermerhorn ‘republiek’ met een kleine letter. Het is 
overigens onwaarschijnlijk dat Schermerhorn voorafgaand aan het overleg in Linggadjati niet wist dat ernstige reserves van 
Republikeinse kant nog steeds bestonden. De juridische medewerkers van de Republikeinse delegatie hadden op 8 
november acht ‘vragen’ bij het Nederlandse voorstel ingediend. Een ervan was of het mogelijk was de frase ‘op federatieve 
grondslag’ te schrappen. NIB 6, 155. 
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Nederlanders in Jakarta dachten.21 Zowel bij de gouverneurskwestie als de buitenlandse 
betrekkingen ging het om de vertegenwoordiging van de Republiek. Het was op deze manier de 
graadmeter voor de Republikeinse onafhankelijkheid van ‘100 % merdeka’.  

Zowel voor de Republiek als voor de Commissie-Generaal was het echter van belang om ‘Linggadjati’ 
tot een succes te maken. Het compromis zag er als volgt uit: de Republiek ging met een federale 
structuur akkoord, maar deze Verenigde Staten van Indonesië zouden wel soeverein zijn. Enkele 
gevoelige onderwerpen besloten de partijen omwille van het resultaat te vermijden. Over de 
buitenlandse betrekkingen sprak men uitvoerig, maar de zinnen die hierop betrekking hadden 
besloot men uit de overeenkomst te schrappen. De kwestie van de gouverneurs lijkt in het geheel 
niet aan de orde te zijn gesteld in Linggadjati.22  

Het overleg met de Malino vertegenwoordigers 
Direct voorafgaand aan het bezoek aan Linggadjati en meteen erna voerde de Commissie-Generaal 
een overleg met vertegenwoordigers uit Borneo en Oost-Indonesië. Sinds de Malino conferentie 
werden zij in Nederlandse bronnen vaak aangeduid als ‘Malinovertegenwoordigers’. De gebieden die 
op Malino waren vertegenwoordigd, werden de ‘Malinogebieden’ genoemd. In Malino was destijds 
een motie aangenomen waarin erop werd aangedrongen de vertegenwoordigers uit deze gebieden 
ook te betrekken bij het overleg met de Republiek. De Commissie-Generaal besloot echter het 
Nederlandse beleid sinds de Hoge Veluwe te volgen: met de Malino vertegenwoordigers werd apart 
overlegd.  

De eerste ontmoeting vond plaats op 10 november 1946, de dag voor het vertrek van de Commissie-
Generaal naar Linggadjati.23 Er waren tien Indonesiërs uit Borneo en Oost-Indonesië aanwezig en de 
vier leden van de Commissie-Generaal, hun secretaris, vertegenwoordigers van de Nederlands-
Indische regering en een adviseur. Het Indonesische gezelschap was in verschillende opzichten 
gevarieerd van samenstelling. Aan de ene kant was er een groep rond Soekawati en Hamid, waarvan 
de leden zich tot dusverre hadden laten kennen als personen die hun nationalistische ambities 
volledig wilden conformeren aan de Nederlandse regering. Ook Nadjamoeddin was aanwezig, die 
weliswaar de samenwerking met Nederland aanvaardde, maar tegelijk had benadrukt dat men 
samen met de Republiek uiteindelijk zou toewerken naar de vorming van een Verenigde Staten van 
Indonesië. Aan de andere kant van het politieke spectrum waren er vertegenwoordigers aanwezig 
als Afloes en Muchtar Lutfi, die vooral bekendstonden om hun sympathie voor de Republiek.24 Ook 

                                                            
21 Het verschil tussen de politieke inschattingen van de Nederlanders in Den Haag en Jakarta kan worden afgeleid uit de 
Officiële bescheiden. NIB 6, 325-326. De interpretatie van Sjahrirs zwijgen is beschreven in een doctoraalscriptie. Deze 
benadrukt ook dat in Linggadjati over de buitenlandse betrekkingen niet alleen geen overeenstemming kon worden 
bereikt, maar dat de manier waarop de republiek Indonesië vervolgens in de praktijk omging met de interpretatie van dit 
onderdeel een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan haar internationale erkenning. Werff, J.L.C. van der, Het accoord van 
Linggadjati en de buitenlandse betrekkingen van de Republiek Indonesie: Van de parafering van het accoord tot de eerste 
politionele actie, Leiden, 1981, 8. 
  
22 NIB 6, 215-216.  
23 Idem, 172-178. Volgens de presentielijst waren hierbij aanwezig: Soekawati, Nadjamoeddin, Ibrahim Sedar, Oeray Saleh, 
Afloes, Udo Pantouw, sultan Hamid, de sultan van Ternate, Daan Tahitoe en Muchtar Lutfi. 
24 Lutfi was geen vertegenwoordiger in Malino geweest. Voorafgaand aan de Japanse bezetting was hij vanwege zijn non-
coöperatieve nationalisme een geducht tegenstander van de Nederlandse koloniale regering. In 1934 werd hij verbannen 
naar het interneringskamp Boven-Digoel in Nieuw-Guinea. Hij was een Sumatraan van Minangkabause komaf. In Makassar 
was hij ‘adviseur voor Islamitische zaken’. Audrey Kahin, Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 
1926-1998, Amsterdam, 1999, 53-55, 65 en 157. 
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wat de geografische herkomst betreft was sprake van een behoorlijke spreiding. West-, Oost- en 
Zuid-Borneo waren vertegenwoordigd, evenals Bali, Zuid-Sulawesi en de Molukken. 

Na de inleiding van Schermerhorn kwam sultan Hamid meteen met de vraag welke garanties de 
buitengewesten hadden na een Nederlands-Republikeins akkoord. Zouden zij niet door Java onder 
de voet worden gelopen? In dat geval zou de hulp van Nederland hard nodig zijn, want in Borneo 
waren volgens hem veel te weinig politiek geschikte leiders. De commissarissen-generaal wezen 
erop dat in de ontwerpovereenkomst artikelen waren opgenomen die elke deelstaat mogelijkheden 
gaven zelf te bepalen in hoeverre zij hulp van Nederland zouden willen, doordat zij hun eigen 
verhouding tot de Unie en de federatie mochten bepalen.25 Op het onderliggende probleem in 
Borneo dat Hamid aankaartte, reageerde Ibrahim Sedar uit Zuid-Borneo. Hij pleitte voor overleg 
tussen Republikeinse inwoners van Borneo en zijn groep, waarbij de Commissie-Generaal zou 
kunnen bemiddelen. Sultan Hamid, later bijgevallen door Soekawati, keerde zich hier fel tegen: ‘nog 
niet één op duizend’ zou in West-Borneo Republikeins georiënteerd zijn. Bovendien, stelde de 
sultan, zou de Republiek Mohammed Noor als gouverneur van Borneo moeten terugtrekken. Bij dit 
laatste sloot Schermerhorn zich aan: het door Sedar voorgestelde overleg kon wat hem betreft 
beginnen zodra de Republiek de gouverneursfunctie voor Borneo had opgegeven. Dat Afloes, die 
bekendstond als ‘sterk Republikeins georiënteerd’,26 blijkens de notulen niet lijkt te hebben 
deelgenomen aan deze discussie, zou kunnen betekenen dat zijn standpunt aansloot bij het voorstel 
van Sedar. Hamids stelling dat de Republiek nauwelijks aanhang op Borneo had, werd overigens 
door Schermerhorn niet serieus genomen. De voorzitter van de Commissie-Generaal concludeerde 
na de vergadering dat Borneo, vooral in het zuiden, ‘vrijwel geheel republikeins beïnvloed’ was.27  

Wat ook op deze vergadering ter sprake kwam, was het gevoel dat Borneo en Oost-Indonesië in 
politiek opzicht achterliepen in vergelijking met de Republiek. Soekawati en Nadjamoeddin klaagden 
erover dat in deze gebieden nog geen deelstaten waren gevormd en drongen bij de Commissie-
Generaal aan op spoed. Nadjamoeddin stelde hierbij ook aan de orde dat de naam van de staat niet 
meer Grote Oost moest zijn, zoals in de koloniale tijd, maar Oost-Indonesië. Nadat Soekawati erop 
had gewezen dat de buitengewesten de weg van vreedzaam overleg hadden verkozen, maar de 
Republiek die van geweld, maakte Nadjamoeddin gebruik van een metafoor: ‘Stoute kinderen 
krijgen eerder speelgoed dan zoete kinderen’, waarmee hij waarschijnlijk doelde op de erkenning die 
de Republiek van Nederland zou krijgen. Juist de nadruk op het ‘verkrijgen’ en de ouder-
kindvergelijking in de formulering toont een zeker minderwaardigheidscomplex bij deze 
Indonesische gesprekspartners die paste bij de vooroorlogse koloniale verhoudingen. De passage 
verraadt een kloof tussen deze Indonesiërs en de meer zelfverzekerde Republikeinse politici.28 Het 
gevoel van achterstelling bij de aanwezigen kwam ook tot uitdrukking in de vraag om een eigen 
overeenkomst zoals Linggadjati. In een notitie die op de vergadering werd rondgedeeld, wordt 

                                                            
25 Van Mook oppert hier opmerkelijk genoeg de mogelijkheid dat deelstaten ervoor konden kiezen om ‘op te gaan in een 
eenheidsstaat’. Het lijkt in tegenspraak met het antwoord dat een week eerder nog aan de Republikeinse minister 
Soesanto was gegeven. Als Van Mook deze opmerking echter provocatief bedoelde, is hij geslaagd: de reactie van de sultan 
van Ternate was dat men in de Grote Oost een federatie zou willen. 
26 Goudoever, W.A. van, Malino maakt historie: Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstueele redevoeringen ter 
conferentie van Malino 15-25 Juli 1946, Batavia, 1946, 42. 
27 Smit, Dagboek van Schermerhorn, 106. Ook hier gebruikt Schermerhorn in de weergave van Smit een kleine letter bij het 
woord ‘republikeins’. Schermerhorn schreef dit in zijn ‘geheime dagboek’, waarin hij de sultan op zeer denigrerende wijze 
typeert: ‘De sultan van Pontianak, onze vriend Max, voerde een vrij groot woord, dat niet heelemaal evenredig was aan zijn 
verstandelijke vermogens, die toch zeer bepaald beperkt zijn.’  
28 De metafoor van het speelgoed was ook al gebruikt op de Malino conferentie door sultan Hamid. NIB 5, 24. 
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gesproken over het voornemen om met Oost-Indonesië en Borneo een overeenkomst aan te gaan, 
zoals nu met de Republiek gebeurde. Sultan Hamid uitte de wens dat de Nederlands-Indische 
regering het niet bij een voornemen zou laten. Kon ze niet ronduit verklaren dat dit werkelijk zou 
gebeuren en op hetzelfde moment als de overeenkomst werd gesloten met de Republiek? 
Schermerhorn antwoordde dat dit pas zou kunnen gebeuren als de staten gevormd zouden zijn. 
Men besloot eerst de uitkomst van de besprekingen met de Republikeinse leiders af te wachten. 

Op woensdag 13 november 1946, de dag dat de Commissie-Generaal ’s ochtends nog met de 
Republikeinse delegatie in Linggadjati had vergaderd, werd het overleg met de Malino 
vertegenwoordigers voortgezet in Jakarta.29 Op deze vergadering waren hoofdzakelijk dezelfde 
Indonesiërs aanwezig die ook de vergadering direct voorafgaand aan het overleg in Linggadjati 
hadden bijgewoond.30 Opvallend genoeg leek het enige twistpunt op deze bijeenkomst te bestaan 
tussen de Nederlandse deelnemers onderling, namelijk over het zwaartepunt binnen de federatie. 
Willem Hoven, de regeringscommissaris voor Borneo en de Grote Oost, betoogde dat de deelstaten 
zo ruim mogelijke bevoegdheden moesten krijgen, terwijl Schermerhorn juist benadrukte dat de 
deelstaten zich beter een ‘verstandige zelfbeperking’ konden opleggen.31 Nadjamoeddin gaf als 
enige Indonesiër zijn mening in deze principiële kwestie. Hij pleitte net als Hoven voor ruime 
bevoegdheden bij de deelstaten ‘om te voorkomen dat zij overstemd worden door het Javaansche 
intellect’.32 Van Mook had eerder in de vergadering een mogelijke zetelverhouding voor een van 
beide kamers van een parlement van de Indonesische federatie genoemd.33 Soekawati uitte zijn 
bezorgdheid over de propaganda vanuit de Republiek in Oost-Indonesië en Borneo, in de periode dat 
de staten nog niet waren geconstitueerd. Schermerhorn antwoordde hem dat Nederland dit zou 
oplossen met ‘handhaving van de rechtsorde’ in deze gebieden, zodat het mogelijk zou zijn ‘op 
vreedzame wijze’ de deelstaten te vormen.  

De achtergrond van deze conversatie was de verschrikkelijke geweldsspiraal tussen Indonesische 
verzetsstrijders en Nederlandse militairen, die zich in bepaalde delen van Borneo en de Grote Oost 
begon te manifesteren. De ‘oplossing’ waar Schermerhorn op doelde was aangedragen in een                   
bespreking op 9 november van de Commissie-Generaal met enkele vertegenwoordigers van het 
Nederlands-Indische bestuur in de Grote Oost, in het bijzijn van luitenant-generaal Simon Spoor en 
kolonel Hendrik de Vries. Laatstgenoemde was de hoogste Nederlandse legercommandant op 
Borneo en in de Grote Oost. Deze bestuurders en legerleiding gaven de Commissie-Generaal te 
kennen dat hun overkomst naar Makassar gewenst was, maar dat eerst voor militaire versterking 
                                                            
29 NIB 6, 240-246. 
30 Op deze vergadering waren bovendien aanwezig Elvianus Katoppo uit Noord-Sulawesi en Muhammad Kaharuddin, de 
sultan van Sumbawa. 
31 Dit regeringscommissariaat was op initiatief van Van Mook ingesteld en op de Malino conferentie geïntroduceerd als een 
tijdelijke voorziening om ‘technisch’ de vorming van deelstaten in het gebied voor te bereiden. NIB 5, 69. 
32 Idem, 242. Schermerhorn verklaart in zijn dagboek dat hij zelf verantwoordelijk werd gehouden voor het feit dat deze 
vergadering ‘geen succes’ was, en illustreert dit aan de hand van de genoemde discussie met Hoven. Hij voegt eraan toe 
dat hij hierbij op zijn strepen was gaan staan omdat hij in Hovens woorden bevestigd had gevonden waarvoor C.C. van 
Helsdingen hem eerder had gewaarschuwd: de opzet voor een federale structuur met veel macht voor de deelstaten zou 
de invloed van Nederland kleiner maken. Smit, Dagboek van Schermerhorn, 99 en 121. 
33 Idem, 241. Een tamelijk ondoorgrondelijk voorstel. Vlak ervoor was door leden van de Commissie-Generaal de 
mogelijkheid geopperd van een tweekamerstelsel waarbij een van de kamers een gelijk aantal vertegenwoordigers zou 
hebben voor elke staat. Van Mook stelt dat hij op deze kamer doelde en noemt vervolgens de ongelijke verdeling van Java 
20, Sumatra 15, Grote Oost 15 en Borneo 10. Daarnaast is het onduidelijk waarom Van Mook Java los van Sumatra noemt, 
gezien het feit dat de Commissie-Generaal in Linggadjati een federatie van drie deelstaten had voorgesteld: de Republiek, 
Borneo en de Grote Oost. Dit voorstel, dat overeenkwam met de preliminaire overeenkomst van maart 1946, was ook nu 
door de Republikeinse delegatie aanvaard.  
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moest worden gezorgd. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Commissie-Generaal hierbij specifiek op 
de hoogte werd gesteld van het besluit om het Depot Speciale Troepen (DST) onder leiding van 
Raymond Westerling naar Zuid-Sulawesi te sturen.34  

Het is echter onwaarschijnlijk dat Schermerhorn bij zijn antwoord aan Soekawati in de vergadering 
op 13 november kon vermoeden hoezeer ‘handhaving van rechtsorde’ zou ontaarden in 
standrechtelijke executies en het bedrijven van andere oorlogsmisdaden door het DST. De federale 
Indonesische politici en Nederlandse bestuurders stuurden op dit moment waarschijnlijk niet 
doelbewust aan op het geven van een blanco volmacht om excessief geweld te gebruiken. Wat hen 
wel helder voor ogen stond, was de concurrentie met de Republiek en de invloed die daarvan, ook 
buiten Java, uitging. Aan het eind van de vergadering werd daarom besloten een communiqué uit te 
vaardigen, waarin werd verklaard dat de deelstaten Borneo en de Grote Oost zo snel mogelijk 
gevormd zouden worden en dat zij op ‘volstrekt gelijke voet met de Republiek’ een plaats in de 
Verenigde Staten van Indonesië zouden innemen.35 

In beide vergaderingen van de Commissie-Generaal met de vertegenwoordigers uit Borneo en Oost-
Indonesië valt de overwegend afwachtende houding in de richting van Nederland en het 
Nederlands-Indische bestuur op, ondanks de behoorlijk gevarieerde samenstelling van het 
Indonesische gezelschap. Men stelde vooral informerende vragen zonder een kritische houding aan 
te nemen. Dit gold ook voor de Indonesiërs die aanvankelijk hadden deelgenomen aan het 
Republikeinse bestuur in hun gebieden, zoals Nadjamoeddin en Pantouw. De laatste hield zich net 
als Lutfi, die voor 1942 fel tegenstander was geweest van het koloniale gezag, tijdens deze 
bespreking op de vlakte. Een verklaring voor deze terughoudendheid kan zijn dat ze beseften dat 
hun geestverwanten in Linggadjati de kaders aangaven waarbinnen de Republiek wenste te 
onderhandelen. Toen Schermerhorn aan het eind van de bespreking van 13 november vroeg of de 
Indonesiërs het akkoord waar men in Linggadjati op was uitgekomen het beste vonden voor 
Indonesiërs, stemden allen in. Voor de Republikeins georiënteerden onder hen zal dit vooral een 
instemming met de Republiek hebben betekend. Uit de vragen en opmerkingen van Soekawati en 
sultan Hamid sprak daarentegen een kritische houding naar de Republikeinen. Overigens was de 
staatsvorm ‘republiek’ zelf ook een punt van discussie. Het lijkt dat hierbij een rol speelde dat vijf 
van de twaalf Indonesiërs tot de groep van vorstelijke zelfbestuurders kunnen worden gerekend en 
op deze manier ‘van huis uit’ geen voorstander waren van een republikeinse staatsvorm.36 

                                                            
34 IJzereef, 93. IJzereef geeft een meer aannemelijke datering en van dit gesprek dan het genoemde Rapport Van Rij en 
Stam. Het rapport noemt 16 november als datum, dat is een dag na de parafering van Linggadjati. Schermerhorn noemt 
rond die datum zo’n ontmoeting niet, terwijl hij in zijn dagboek wel de bijeenkomst van de Commissie-Generaal met deze 
personen op 9 november vermeldt. Smit, Dagboek van Schermerhorn, 105, Rapport Van Rij en Stam, 8. Schermerhorn 
noemt DST en Westerling overigens niet. Dat het besluit om DST onder leiding van Westerling te sturen wel in deze 
vergadering is genoemd, heeft Lion Cachet in een interview aan IJzereef later bevestigd. Lion Cachet was als resident van 
Zuid-Sulawesi aanwezig op de vergadering. De juiste datering is van belang omdat daaruit kan worden geconcludeerd 
waaraan Schermerhorn refereert tijdens het hier beschreven overleg met de Malino vertegenwoordigers. In zijn 
correspondentie met IJzereef in 1983 stelt Joop de Jong dat het Rapport Van Rij en Stam de Nederlandse regering 
doelbewust zwart heeft willen maken door te suggereren dat op deze vergadering was besloten de troepen in Zuid-
Sulawesi te versterken, terwijl dit volgens De Jong niet zo was. Collectie IJzereef, 44 en 49. Ook het door mij aangehaalde 
gesprek met de Malino vertegenwoordigers is een aanwijzing dat Schermerhorn op dat moment wist dat Westerling met 
het DST naar Zuid-Sulawesi zou gaan en dat hij hier positieve verwachtingen bij had. 
35 NIB 6, 244.  
36 De zelfbestuurders op deze vergadering waren sultan Hamid van Pontianak (West-Borneo), sultan Iskander Djabir Sjah 
van Ternate (Noord-Molukken) en sultan Muhammad Kaharuddin van Sumbawa. Daarnaast waren Adji Raden Afloes en 
Tjokorde Rake Soekawati aan de zelfbestuurders verbonden. Afloes behoorde tot de familie van de sultan van Kutai (Oost-
Borneo) en was zijn secretaris en Soekawati was afkomstig uit een Balinese puri (vorstenhuis) van Oeboed.  
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Soekawati stelde dat Oost-Indonesië voor zo’n groot gedeelte door zelfbestuurders werd geregeerd, 
dat het geen republiek diende te worden. Sultan Hamid leek dezelfde mening toegedaan, maar 
Raden Afloes, die aanwezig was als vertegenwoordiger van het sultanaat van Kutai in Oost-Borneo, 
was minder stellig: als de zelfbestuurders garanties voor hun zelfstandigheid kregen, mocht Borneo 
wat hem betreft een republiek worden.37 Schermerhorn leek deze nuance niet op te merken, want 
in zijn dagboek concludeert hij dat ‘deze potentaatjes alleen bezig waren met hun eigen positie, in 
plaats van met Nederland’. De voorzitter van de Commissie-Generaal was kennelijk uiterst kritisch 
over de personen die geacht werden gestalte te gaan geven aan de deelstaten, wat bij hem 
overigens niet leek te leiden tot twijfel aan het federale bestel op zichzelf.38 

Jonkman versus Van Mook 
Schermerhorn, Van Poll en De Boer reisden eind november 1946 naar Nederland voor de politieke 
acceptatie van ‘Linggadjati’. Kort voor hun vertrek waarschuwde Van Mook minister Jonkman in een 
telegram dat snelheid geboden was, wilde het conflict tussen Nederland en de Republiek niet 
escaleren. Het federale plan was volgens de landvoogd de manier om geheel Indonesië 
onafhankelijk te laten worden. Dit akkoord met de groep ‘Soekarno-Hatta-Sjahrir’ moest met beide 
handen worden aangegrepen omdat hierin het federale uitgangspunt met voldoende draagvlak in de 
Republiek werd gecombineerd. Naar de Indonesiërs buiten de Republiek zou het bovendien een 
belangrijk signaal zijn: samenwerking met Nederland hoefde niets af te doen aan de Republikeinse 
gezindheid. Wat dit laatste betreft uitte Van Mook zich duidelijk tegenover de minister: op Zuid- en 
Oost-Borneo, Zuid-Sulawesi en in de Minahasa was de aanhang voor de Republiek in de 
meerderheid. Snelle ondertekening van Linggadjati zou in die gebieden een einde maken aan 
‘agitatie vanuit Java’ en ruimte bieden voor vreedzame samenwerking.39 Jonkman zelf wist de 
ministerraad al voor de aankomst van de leden van de Commissie-Generaal te overtuigen dat de 
manier waarop de federale gedachte in de constructie van de Verenigde Staten van Indonesië was 
neergelegd, juist was. Zelf had hij zich in het overleg met zijn ambtenaren wel bezorgd getoond over 
het gevaar van een overheersende positie van de Republiek in de federatie. Volgens hem moest 
daarom gestreefd worden naar een sterk centraal gezag. Bovendien konden artikel 3 en 4 in de 
ontwerpovereenkomst uitkomst bieden. In deze artikelen werd gesproken over de mogelijkheden 
voor de bevolking van elk gebiedsdeel om te kennen te geven een andere verhouding tot Nederland, 
de federatie of de deelstaten te verkiezen.40 Schermerhorn leek de twijfels van Jonkman later ook te 
delen, toen de Commissie-Generaal op 28 november 1946 in de ministerraad aanwezig was. Hij 
waarschuwde voor de mogelijkheid dat de Republiek uiteindelijk de gehele archipel wilde omvatten 
en betwijfelde of er ‘acceptabele representanten’ te vinden waren in de Malinogebieden die een 

                                                            
37 NIB 6, 243.  
38 Smit, Dagboek van Schermerhorn, 122. Hierbij haalt Schermerhorn een opmerking aan van de sultan van Ternate, deze 
zou hebben voorgesteld dat Nederland hem de ruimte gaf om in zijn gebied ‘zelf met de Republiek af te rekenen’. De 
vertegenwoordigers die niet als vorsten kunnen worden aangemerkt, zorgden niet voor een evenwicht dat hem 
vertrouwen gaf. Bij elkaar was het een ‘weinig representatief en althans matig intelligent gezelschap’. De zakenman 
Nadjamoeddin noemt hij de intelligentste van de groep, maar tegelijk schetst hij hem als een onbetrouwbare profiteur: 
‘Wij hebben met deze figuur de keuze tusschen de gevangenis en de functie van minister-president.’ Ibidem, 106 en 121. 
39 NIB 6, 341.  
40 NIB 6, 360-367. Het overleg van Jonkman met zijn hoogste ambtenaren had een dag eerder plaatsgevonden. Idem, 346-
354. In dit overleg had de minister ten aanzien van Nieuw-Guinea de mogelijkheid genoemd om dit gebied te reserveren 
voor volksplantingen door bijvoorbeeld Indische Nederlanders. 
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tegenwicht konden vormen tegenover deze aspiraties. Geen van de ministers reageerde op 
Schermerhorns waarschuwingen.41  

Een van de redenen voor Van Mook om snel instemming vanuit Nederland te verkrijgen met 
Linggadjati, was zijn voornemen om op zeer korte termijn in Denpasar een conferentie te beleggen, 
die zou moeten resulteren in de deelstaten Borneo en de Grote Oost. De verkiezingen over 
afvaardiging naar deze conferentie waren al in volle gang en de voorgenomen startdatum was 7 
december 1946.42 Het oprichten van andere deelstaten kon echter pas beginnen als was ingestemd 
met de federatieve constructie zoals deze in Linggadjati was bepaald. Jonkman verwachtte dat 
politieke instemming van het Nederlandse parlement alleen mogelijk was in combinatie met een 
uitgebreide schriftelijke toelichting van de Commissie-Generaal en een verduidelijking in een aparte 
regeringsverklaring. Hij raadde Van Mook aan om de conferentie van Denpasar voorlopig uit te 
stellen.43 Volgens Van Mook dreigde de situatie in de buitengewesten echter onhoudbaar te worden 
als hij langer bleef wachten. Hij besloot toch met Denpasar door te gaan ‘naar eigen inzicht’.44  

Op 7 december, nog voordat de beraadslagingen in het Nederlandse parlement waren aangevangen, 
begon de conferentie. Het meningsverschil tussen Jonkman en Van Mook laat zien hoe deze 
bewindslieden hetzelfde probleem geheel verschillend benaderden. Beiden geloofden dat er een 
gevaar was dat de Republiek in de toekomstige federatie de overige deelstaten zouden domineren. 
De minister koos de constitutionele benadering, waarbij het Nederlandse parlement zijn 
noodzakelijke zegen over het hele plan zou geven. Alleen dan zou Nederland in staat zijn de politieke 
verantwoordelijkheid voor een geslaagde uitvoering te dragen. Van Mook keek veel meer naar de 
situatie in Indonesië, waar de bevolking in de buitengewesten in onzekerheid over de politieke 
toekomst verkeerde. Als er niet snel duidelijkheid kwam in de vorm van daadwerkelijke deelstaten, 
zou de Republiek als enige alternatief overblijven.  

De regeringsverklaring en de toelichting door de Commissie-Generaal 
Op 10 december 1946 gaf minister Jonkman in de Tweede Kamer de regeringsverklaring over de 
ontwerpovereenkomst van Linggadjati. Zijn al eerder geuite angst voor een overheersende 
Republiek kwam hierin opnieuw ter sprake: ‘De Groote Oost en Borneo, en eventueel andere 
deelgenooten, zullen niet minder tot hun recht moeten komen dan de Republiek Indonesia …’45 De 
leden van het parlement hadden de tekst van de verklaring met een toelichting van de Commissie-
Generaal ontvangen. Hierin had de commissie over het federatieve karakter opgemerkt dat dit zowel 
in Nederland als in Indonesië ‘vrij algemeen aanvaard’ was en diende om ‘te verzekeren, dat binnen 
de staats- en volkenrechtelijke eenheid van het land voldoende ruimte blijft voor staatkundig 
eigenmeesterschap der naar aard en behoeften onderscheiden gebiedsdeelen en volksgroepen’. In 
artikel 3 en 4 van de ontwerpovereenkomst was de reikwijdte en de flexibiliteit van de federale 

                                                            
41 NIB 6, 413. In een volgende vergadering gaf minister Jonkman van het overleg met de Commissie-Generaal een 
samenvatting. Hierin is Schermerhorns waarschuwing ook terug te vinden. Jonkman stelt hier zelfs dat Schermerhorn dit 
Republikeinse streven als ‘kernprobleem voor de toekomst’ zag. Idem, 431. Dat er in de Republiek nog geen algehele 
instemming was met een federaal bestel kan worden geconcludeerd uit de tekst van een radiotoespraak van de 
Republikeinse militaire opperbevelhebber Soedirman op 28 november. Hierin stelt deze dat de strijd zou doorgaan totdat 
de eenheidsstaat van de Republiek vrij zou zijn. P. Drooglever, ‘Linggadjati: een blik in het Republikeinse kamp’, in: Pro 
Memorie 9, 2 (2007), 235. 
42 NIB 6, 403. 
43 Idem, 485.  
44 Idem, 540. Smit, Dagboek van Schermerhorn, 174. 
45 Idem, 781. 
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structuur omschreven. In artikel 3 stond dat de bevolking van elk gebiedsdeel ervoor kon kiezen om 
(nog) niet tot de federatie toe te treden. In artikel 4 werden de drie deelstaten genoemd: de 
Republiek, Borneo en de Grote Oost, waarbij de mogelijkheid werd opengehouden voor de 
bevolking van elk gebiedsdeel om een eigen plaats in de federatie te krijgen. De Commissie-Generaal 
stelde in haar uitleg dat bij dit artikel in het bijzonder gedacht kon worden aan Sumatra. Op de Hoge 
Veluwe was de Nederlandse regering niet bereid geweest om Sumatra tot het grondgebied van de 
Republiek te laten behoren, zoals in de preliminaire overeenkomst van maart was voorgesteld. De 
Commissie-Generaal gaf nu te kennen dat onder de huidige omstandigheden de voorwaarden voor 
een preliminary survey op Sumatra niet aanwezig waren, maar artikel 4 gaf de mogelijkheid dat dit 
later wel zou kunnen gebeuren. Hierbij werd trouwens ook in de toelichting opgemerkt dat dit 
artikel een ‘dubbele werking’ kon hebben, omdat een gebiedsdeel zich ook kon aansluiten bij een 
andere deelgenoot. Omdat deze mogelijkheid niet met een concreet voorbeeld werd ingevuld, bleef 
het een onopvallend zinnetje. Vermoedelijk was dit bedoeld om geen slapende honden wakker te 
maken. Schermerhorn wist echter goed dat de Republiek de mogelijkheid wilde openlaten dat de 
andere gebieden ervoor konden kiezen zich bij haar aan te sluiten.  

Een gebied dat in de toelichting juist wel met name werd genoemd, maar niet in de 
ontwerpovereenkomst zelf, was Nieuw-Guinea. Hierover werd gesteld dat het ‘op een andere basis 
dan in de artikelen 3 en 4 is voorzien’ in een bijzondere verhouding tot het Koninkrijk en de 
Nederlands-Indonesische Unie zou kunnen worden gebracht.46 In de regeringsverklaring voegde 
Jonkman eraan toe dat zo’n ‘eigen status’ ook naar de wens van de regering was. Een argument 
hiervoor ontleende hij aan de ‘minderhedenconferentie’ van Pangkalpinang: men zou het gebied 
kunnen gebruiken voor ‘grootere volksplantingen van Nederlanders, op de eerste plaats van Indische 
Nederlanders, die onder eigen bestel willen leven’.47  

Instemming van de Tweede Kamer met een federatief Linggadjati 
Het debat in de Tweede Kamer werd op 16, 17 en 19 december 1946 gevoerd. Veel aandacht ging 
hierbij uit naar de Nederlands-Indonesische Unie. Het Indonesische federale bestel kwam nauwelijks 
ter sprake. De samenwerking in de vorm van een Nederlands-Indonesische Unie, zoals deze in 
Linggadjati was overeengekomen en in Nederland was toegelicht in Jonkmans verklaring en de 
toelichting van de Commissie-Generaal, was voor de KVP een belangrijke reden om te kunnen 
instemmen. De bezwaren tegen Van Mooks politiek tijdens de Hoge Veluwe conferentie waren door 
fractievoorzitter Romme opzijgezet. Nu stelde Romme dat hij buiten het parlement niets tegen de 
federale constructie had vernomen.48 Namens de PvdA verdedigde oud-minister Logemann het 
regeringsbeleid, waarbij hij de oppositie op het hart bond dat men zich diende te realiseren dat er in 
Indonesië, ook in de Malinogebieden, een nieuwe gezagslegitimatie nodig was.49 Met name van de 
kant van de protestantse confessionele partijen verwachtte de regering deze oppositie. Enkele 
tegenstanders onder leiding van de voormalig minister van Koloniën Welter hadden bovendien een 
alternatief plan opgesteld, dat door het liberale kamerlid Gijsbertus Vonk naar voren werd gebracht. 
Ook dit plan verschilde met name van ‘Linggadjati’ wat betreft de Unie. Ten aanzien van de 
Indonesische staatsinrichting waren Welter c.s. net zo goed overtuigd van een federatieve opzet. 
Deze federatie zou echter aan het hoofd een vertegenwoordiger van ‘het Staatsverband’ moeten 
                                                            
46 NIB 6, 768. 
47 Idem, 781. 
48 Handelingen Tweede Kamer, 16 december 1946, 863.  
49 Idem, 877. 



143 
 

hebben en bovendien was de federatie daardoor minder soeverein dan in de ontwerpovereenkomst 
was voorgesteld.50  

De Tweede Kamer leek hiermee dus eensgezind voorstander te zijn van het federatieve beginsel 
voor Indonesië. Wel bestonden er grote meningsverschillen over de manier waarop het federatieve 
beginsel zou moeten worden uitgevoerd. De kern van de kritiek van de tegenstanders bestond uit de 
erkenning van het de facto gezag van de Republiek over Java en Sumatra. Hendrik Tilanus, de 
fractievoorzitter van de CHU, betoogde op grond van het getuigenis van een voormalige koloniaal 
bestuurder dat men in Aceh nooit het gezag vanuit Java zou accepteren en dat voor de overige 
gedeelten van Sumatra waarschijnlijk hetzelfde zou gelden. Op Java bleek volgens hem uit een 
verzoekschrift van Sundanezen waarin werd aangedrongen op eerbiediging van hun 
zelfbeschikkingsrecht, dat ook in West-Java het Republikeins gezag niet zou worden geaccepteerd.51 
Aan de andere kant van het politieke spectrum vroegen de communisten zich juist af of het 
Republikeinse gezag wel goed op waarde werd geschat. Het CPN-kamerlid Hoogcarspel vond het een 
gevaarlijke uitlating in de toelichting van de Commissie-Generaal dat ‘de Indonesische volkeren van 
de Malinogebieden’ ook ‘belanghebbend’ zouden zijn bij de voorbereiding van de nieuwe rechtsorde 
zoals deze in de ontwerpovereenkomst werd voorgesteld. Volgens de communist kon dit namelijk 
betekenen dat de inwoners van deze gebieden nog invloed zouden kunnen hebben op de inhoud 
van de overeenkomst, terwijl deze nu juist alleen met de Republiek werd gesloten. Hij vroeg zich 
bovendien af hoe het stond met het gezag in de gedeelten van Indonesië buiten de Republiek. Werd 
daar ook een de facto gezag erkend, en als dit niet zo was, welk gezag was er dan wel? Uit Rommes 
betoog had hij afgeleid dat de Republiek een regionaal gezag vertegenwoordigde. Hiermee hing voor 
hem de vraag samen waardoor het gezag werd gelegitimeerd. Niet een centrale Nederlands-Indische 
overheid zou namelijk het gezag aan de Republiek opdragen, want de Republiek ontleende zijn gezag 
aan het Indonesische volk zelf.52 Over de volksstemmingen, waaraan in artikel 3 en 4 werd 
gerefereerd, liet ook de communist Paul de Groot zich bijzonder fel uit. Hij wees op het gevaar voor 
‘balkanisering’, waarbij hij specifiek doelde op de situatie op de Balkan waarin volgens hem het 
Engelse, Franse en Amerikaanse kapitaal voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog de landen 
‘versnipperd en verbrokkeld en tegen elkaar opgezet’ had. Ook deze artikelen in de 
ontwerpovereenkomst hadden zijns inziens de bedoeling tegenstellingen wakker te houden en aan 
te vuren: ‘Javanen tegen Sumatranen, Madoereezen tegen Javanen, Chineezen tegen Indonesiërs, 
Mohammedanen tegen Boeddhisten.’ In De Groots opvatting was de ongelijkmatige ontwikkeling 
van de verschillende Indonesische volken juist de schuld van de koloniale overheersing. Wanneer zij 
zich vrij zouden kunnen ontplooien, zou er ‘geleidelijke nivellering’ ontstaan. De antirevolutionair 
Hendrik Meijerink, Indisch specialist van de ARP, nam een tegenovergesteld standpunt in. Daarom 
gaf hij expliciet te kennen dat hij tegen de ontwerpovereenkomst was, maar vóór de federale 
politiek van Malino en Denpasar. Daar werd immers ‘binnen de bestaande orde van zaken, aan de 

                                                            
50 Idem, 882. Nieuwe Leidsche Courant, 30 november 1946. In dit artikel worden ook de namen van zeven 
medeondertekenaars van het ‘plan Welter’ vermeld. 
51 Handelingen Tweede Kamer, 16 december 1946, 890-891. Er waren twee vergelijkbare telegrammen verstuurd door de 
Partai Rakjat Pasoendan. Een was gericht aan de Nederlandse minister-president en een aan de Commissie-Generaal. De 
inhoud was in landelijke bladen in Nederland gepubliceerd. Algemeen Handelsblad, Het Parool en De Volkskrant, 12 
december 1946. Jonkman had al bij Van Mook navraag gedaan naar de betekenis van deze partij. Van Mook antwoordde 
hem in een telegram op 15 december: ‘De beweging van Pasoendan te Bandoeng welke overigens van weinig beteekenis is 
en door de corrupte figuur van den oud-regent van Garoet geleid wordt, dient eveneens als zoodanig begrepen te worden.’ 
NIB 6, 577.  
52 Handelingen Tweede Kamer, 17 december 1946, 924. 
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bevolking in haar organische en organisatorische verbanden de gelegenheid gegeven haar wenschen 
kenbaar te maken en haar vertegenwoordigers een aandeel gegeven in de totstandkoming van de 
hervorming van de bestuursorganisatie’.53  

De ‘bestaande orde’ waar Meijerink naar verwijst, was de voorlopige handhaving van de 
Nederlandse soevereiniteit over Indonesië. Volgens Linggadjati zou deze soevereiniteit bestaan 
totdat deze op 1 januari 1949 overgedragen zou worden aan de Verenigde staten van Indonesië. Dat 
juist in december 1946, op het moment van dit Tweede Kamerdebat, deze ‘orde’ op moorddadige 
wijze in Zuid-Sulawesi werd afgedwongen, beseften de leden van de Tweede Kamer waarschijnlijk 
niet.54 De toenemende onveiligheid in dit gebied en de Nederlandse reactie hierop kwamen wel aan 
de orde in de bijdrage van het sociaaldemocratische parlementslid Nico Palar, zelf afkomstig uit het 
uiterste noorden van Sulawesi. Hij bekritiseerde de manier waarop de Republikein Ratulangie was 
gearresteerd en stelde dat de belangrijkste organisaties pro-Republikeins waren. Nog onlangs had 
het Nederlands-Indische bestuur tijdens de conferentie van Denpasar Republikeinse journalisten 
weggestuurd. Hoe viel dit alles te rijmen met een samenwerking tussen de Republiek en de 
Malinogebieden, die de ontwerpovereenkomst beoogde?55 Het Indonesische lid van de Tweede 
Kamer schetste ook de meningen over Linggadjati in de Republiek, waarbij hij aannemelijk maakte 
dat de ontwerpovereenkomst waarschijnlijk zou worden aangenomen. Zelf wilde hij ‘blindelings’ 
akkoord gaan met de ontwerpovereenkomst, omdat deze het hoogst haalbare compromis 
belichaamde tussen de uiteenlopende standpunten van de Republiek en Nederland. Hierbij erkende 
hij dat Malino de basis had gevormd voor dit compromis. Palar benadrukte dat hij ervan uitging dat 
ook de Republikeinse regering de ontwerpovereenkomst met een toelichting van haar eigen 
onderhandelingsdelegatie aan het Indonesische parlement zou voorleggen.56 Aan het eind van de 
beraadslagingen dienden de fractievoorzitters van de regeringspartijen Van der Goes van Naters en 
Romme een motie in. Hierin werd ingestemd met het voorgenomen regeringsbeleid vanuit de 
overweging dat de regering alleen gebonden was aan het akkoord van Linggadjati zoals minister 
Jonkman dit op 10 december in de regeringsverklaring had uitgelegd, de Commissie-Generaal het in 
haar toelichting uiteengezet had en de minister dit in zijn antwoord aan de Tweede Kamer op 19 
december nader had verklaard. De bedoeling was ongetwijfeld de kritische rechterflank van de KVP-
fractie over de streep te krijgen. Hierbij waren een belangrijke plaats voor de Unie, een flexibele 
toepassing van artikel 3 en 4 en een ontsnappingsclausule voor Nieuw-Guinea van groot belang. De 
motie werd de volgende dag aangenomen met 65 tegen 30 stemmen. Bij zijn stemmotivering legde 
de communist De Groot uit dat zijn fractie vóór stemde, maar zich nadrukkelijk niet achter het 
regeringsbeleid en de verklaring van de minister opstelde, maar alleen achter het akkoord en het 

                                                            
53 Handelingen Tweede Kamer, 19 december 1946, 1045. 
54 IJzereef, 99-103. De eerste zuiveringsacties rond Makassar gepaard gaande met de zogenaamde standrechtelijke 
executies onder leiding van kaptein Raymond Westerling hebben plaatsgevonden tussen 10 en 17 december. Op 10 
december legde Jonkman de regeringsverklaring af. Het debat over Linggadjati werd gevoerd op 16, 17 en 19 december. 
De bronnen tonen ten aanzien van deze gelijktijdigheid geen causaal verband. 
55 Handelingen Tweede Kamer, 16 december 1946, 897. Palar noemt specifiek de Barisan Nasional Indonesia, de 
Islamitische Partij en de synode van de Minahassa Kerk. Hoewel hij suggereert dat hij de verhoudingen op het gehele 
eiland Sulawesi weergaf, waren de door hem genoemde organisaties allemaal voorbeelden uit de Minahasa. Ook al waren 
de voorbeelden die Palar gebruikt dus niet representatief, zijn bewering gold ook voor het dichtbevolkte Zuid-Sulawesi. 
Daar waren de PNI en de Muhammadyah de grootste organisaties. Zij stelden zich ook achter de Republiek op. IJzereef, 74. 
56 Handelingen Tweede Kamer, 16 december 1946, 896. Het Republikeinse kabinet zou later juist verklaren alleen met de 
17 artikelen van de ontwerpovereenkomst in te stemmen. 
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beleid van de Commissie-Generaal dat hiertoe was gevoerd.57 De motie Romme-Van der Goes van 
Naters zou later vaak omschreven worden als de Nederlandse ‘aankleding’ van Linggadjati. 

De stemming over Linggadjati in de Republiek 
In Indonesië zelf was de ontwerpovereenkomst van Linggadjati vanzelfsprekend ook een belangrijk 
discussiepunt. De verklaring van socialistische en communistische partijen en groeperingen, de 
zogenaamde Sajap Kiri (linkse vleugel), was van belang in het publieke debat.58 Op 14 december 
bracht deze een manifest uit waarin men zich op pragmatische gronden vóór Linggadjati uitsprak. 
Wat het draagvlak aanging was dit een belangrijke verklaring, omdat het niet alleen de socialisten 
onder leiding van Sjahrir, maar ook de communistische PKI omvatte, die zich binnen de Persatoean 
Perdjoeangan tot dusverre als verdediger van ‘100 % Merdeka’ en tegenstander van de diplomatie 
van het Republikeinse kabinet had verklaard. Als belangrijkste positieve punt werd aangemerkt de 
erkenning door Nederland van het de facto gezag over Java, Sumatra en Madura. Volgens Sajap Kiri 
betekende deze erkenning dat de Republiek ook vertegenwoordigers in het buitenland kon hebben 
en vanuit haar grondgebied de strijd in de buitengewesten kon blijven organiseren. In het manifest 
werd ook gesteld dat de ontwerpovereenkomst weliswaar in leek te gaan tegen het principe van de 
eenheidsstaat zoals dit was vastgelegd in de Republikeinse grondwet, maar dat het toch verenigbaar 
was. Het ging er namelijk om dat er een sterk centraal gezag in Indonesië nodig was dat tegelijk een 
zo groot mogelijke autonomie voor de verschillende regio’s moest waarborgen.59 

Een dag voor het verschijnen van het manifest van Sajap Kiri werd in Malang de Benteng Repoeblik 
Indonesia (Fort Republiek Indonesië) opgericht. Deze bestond uit een coalitie van dertig partijen en 
groeperingen, waaronder de Masjoemi en de PNI, die zich tegen de ontwerpovereenkomst van 
Linggadjati opstelden. De Masjoemi was een partij op islamitische grondslag en de grootste politieke 
organisatie in de Republiek. Mohamad Roem, die in Linggadjati woordvoerder was van deze partij, 
had zich van meet af aan zeer kritisch getoond. Op een conferentie van de partij in Solo werd op 5 
december 1946 een resolutie aangenomen waarin Linggadjati werd verworpen. Naast Roem waren 
op deze conferentie minister Muhammad Natsir en onderminister Harsono Tjokroaminoto aanwezig. 
Omdat er zelfs besloten werd een ‘verwerpingscampagne’ te starten, waarbij vooraanstaande 
partijleden tussen 10 en 17 december in Java en Madura protestbijeenkomsten zouden organiseren, 
ontstond er een potentieel gevaar voor het voortbestaan van het derde kabinet Sjahrir. Ook werd de 
mogelijkheid geopperd dat er een splitsing zou komen in de partij.60 Vanuit de PNI hadden ministers 
zich tijdens de onderhandelingen zeer kritisch opgesteld en er bestond ten aanzien van Linggadjati 
verdeeldheid.61 Op 27 december nam deze partij het besluit dat de ontwerpovereenkomst pas 
aangenomen mocht worden als hierin, naast een erkenning van het gezag van de Republiek over 

                                                            
57 Handelingen Tweede Kamer, 20 december 1946, 1073. 
58 In de Sajap Kiri waren opgenomen de Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Boeroeh, Pemoeda Sosialis 
Indonesia, Lasjkar Rakjat en de Gerakan Rakjat Indonesia. 
59 ANRI Kementerian Penerangan, 230.  
60 Het Dagblad, 6 en 10 december 1946. G.W. Overdijkink, Het Indonesisch probleem: Nieuwe feiten, Amsterdam, 1948, 
116. Overdijkink haalt het Republikeinse blad Ra’jat aan van 19 december 1946, waarin de communistische minister van 
Defensie Amir Sjarifoeddin gezegd zou hebben dat de Masjoemi op Sumatra en de afdeling Surabaya zich achter de 
ontwerpovereenkomst opstelden. 
61 De kritische houding binnen de PNI was gebleken uit de vraag van minister Soesanto Tirtoprodjo of Republiek en 
federatie niet konden samenvallen. NIB 6, 116. Volgens Nico Palars verklaring in de Tweede Kamer hield het afwijzende 
besluit van de partijraad verband met de persoonlijke vernedering door het KNIL van minister van Justitie Soesanto 
Tirtoprodjo bij de militaire inspectie van de trein waarin hij zich bevond. Handelingen Tweede Kamer, 16 december 1946, 
898. 
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Java, Madura en Sumatra, ook de uitbreiding van dit gezag over het gehele gebied van het 
voormalige Nederlands-Indië werd vastgelegd.62 Een kleinere organisatie die bij de Benteng was 
aangesloten, was de Kebaktian Rakjat Indonesia Soelawesi (KRIS, Dienstbaarheid van het 
Indonesische volk van Sulawesi), waarin een deel van de van Sulawesi afkomstige bevolking op Java 
was verenigd.  

De tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van Linggadjati leek binnen de Republiek 
aanvankelijk zo ernstig dat men in de kringen van het Republikeinse leger vreesde voor een 
burgeroorlog of een staatsgreep van de kant van de Benteng.63 Nadat in Nederland de motie 
Romme-Van der Goes van Naters was aangenomen, werd in Indonesië de oppositie tegen de 
(‘aangeklede’) ontwerpovereenkomst steeds algemener. De hoofdredacteur van de Merdeka schreef 
op 31 december 1946: ‘In het begin was men enthousiast over Linggadjati, maar thans is dat 
enthousiasme en dat vertrouwen zeer geslonken. We staan thans tegenover een 
vertrouwenscrisis.’64 Bij de Indonesische bevolking ontstond de indruk dat de Nederlanders hen 
beetnamen. Een bijkomend effect van de groeiende oppositie tegen Linggadjati was dat de 
tegenstellingen binnen de Republiek meer naar de achtergrond verdwenen.65  

In dezelfde periode dat Linggadjati het politieke debat in de Republiek bepaalde, vond een 
ingrijpende wijziging plaats in de samenstelling van het KNIP, het Republikeinse parlement. Op 30 
december 1946 werd het aantal leden door presidentieel besluit uitgebreid van 200 naar 514. 
Hoewel de bedoeling van het besluit was te komen tot een betere afspiegeling van de bevolking, 
hadden met name de partijen van de Sajap Kiri voordeel van de uitbreiding. Kritiek op de uitbreiding 
kwam zoals te verwachten met name van de PNI en de Masjoemi. Zij uitten de beschuldiging dat de 
werkelijke reden erachter vooral was dat de ontwerpovereenkomst zou worden aangenomen. Voor 
de federatievorming was relevant dat de nieuwe samenstelling van het KNIP meer rekening hield 
met de vertegenwoordiging van de eilanden buiten Java en Madura. Van Sumatra werd het aantal 
uitgebreid van 1 naar 50. Voor de overige eilanden werd het aantal zetels uitgebreid van 13 naar 
28.66 Ook deze uitbreiding was vooral een antwoord op de kritiek dat het parlement te weinig 
afspiegeling liet zien van de gehele bevolking, in dit geval van de gebieden buiten Java. Daarnaast 
hield het verband met de discussie over het standpunt van de president over Linggadjati. Soekarno 
had zich sinds het ontstaan van de Republiek meermaals uitgesproken als verdediger van een 
eenheidsstaat. Nu hij in Linggadjati had ingestemd met de ontwerpovereenkomst op voorwaarde 
dat de soevereiniteit van de Verenigde staten van Indonesië werd gewaarborgd, kon de indruk 
ontstaan dat hij van mening was veranderd. De uitbreiding van het parlement was een duidelijk 
signaal dat de Republiek Indonesië voor hem nog steeds de belichaming was van de volkswil van de 

                                                            
62 Berita Indonesia, 30 december 1946. Volgens Overdijkink zou de afdeling Jakarta van de PNI juist voorstander van 
Linggadjati zijn. Overdijkink, Nieuwe feiten, 116. 
63 Drooglever, P.J., ‘Linggadjati: een blik in het Republikeinse kamp’, in: Pro Memorie 9, 2 (2007), 239-240. Drooglever 
gebruikt een (vertaald) citaat van Abdul Haris Nasution, die tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd commandant 
was van de Siliwangi-divisie van het Republikeinse leger in West-Java. 
64 Overdijkink, Nieuwe feiten, 117. De vertaling van dit citaat van B.M. Diah is van de hand van Overdijkink. 
65 Drooglever, ‘Linggadjati: een blik in het Republikeinse kamp’, 236. Uiteindelijk leidde dit er zelfs toe dat de PNI 
voorstelde om een Front Persatoean Nasional (Nationaal Eenheidsfront) te vormen. Overdijkink, Nieuwe feiten, 117. 
66 NIB 8, 290. Volgens de bron de Netherlands Forces Intelligence Service (Nefis), die is opgenomen in de Officiële 
bescheiden, was het aantal vertegenwoordigers in het KNIP van Malinogebieden 13 vóór de uitbreiding en 41 erna. Volgens 
Kahin, die als bron een Republikeinse regeringspublicatie gebruikte, waren deze aantallen respectievelijk 13 en 28. Het lijkt 
erop dat de Nefis zich hier heeft vergist door de bestaande en de nieuwe aantallen bij elkaar op te tellen (13+28=41). 
Kahin, 201. 
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gehele Indonesische natie, ‘van Sabang tot Merauke’.67 Voor de oppositie in de Republiek tegen de 
regeringspolitiek van Sjahrir in het algemeen en Linggadjati in het bijzonder werd door de uitbreiding 
van het KNIP bovendien het gras voor de voeten weggemaaid. De kritiek op het gebrek aan 
representativiteit op de conferenties van Malino en Denpasar was in ieder geval gedeeltelijk 
onschadelijk gemaakt. De nieuwe benoemde vertegenwoordigers zouden nu zelf mee mogen praten 
in het debat over de ontwerpovereenkomst in de vierde zitting van het KNIP in Malang. Deze zitting 
werd geopend op 25 februari 1947.  

Gelijktijdig met de hierboven beschreven ontwikkeling in de laatste maanden van 1946 vonden in 
Indonesië verscheidene gebeurtenissen plaats die het denken over federale staatsvorming een 
volkomen nieuwe richting gaven. Een zeer belangrijke gebeurtenis was de vorming van de eerste 
Indonesische deelstaat naast de Republiek: de Negara Indonesia Timur (NIT): Oost-Indonesië. Dit 
gebeurde eind december 1946 op de conferentie van Denpasar. In het volgende gedeelte zal ik 
hierop uitvoerig ingaan. Vervolgens zal ik de zitting van het uitgebreide KNIP in Malang behandelen, 
waarin de Republikeinse volksvertegenwoordiging niet alleen reageerde op Linggadjati, maar ook op 
de conferentie van Denpasar. 

De conferentie van Denpasar 
Van Mook had aanvankelijk Denpasar pas willen laten beginnen nadat het Nederlandse parlement 
had ingestemd met de ontwerpovereenkomst van Linggadjati.68 Eerder in dit hoofdstuk is 
beschreven hoe de in Nederland verblijvende leden van de Commissie-Generaal en minister 
Jonkman ervoor kozen het debat pas aan te gaan na een zorgvuldige voorbereiding, die ten doel had 
de parlementaire goedkeuring te verzekeren. De beslissing van Van Mook om de conferentie toch te 
laten beginnen op 7 december 1946, kan verklaard worden uit organisatorische en politieke 
factoren. Vertegenwoordigers uit het uitgestrekte gebied van Oost-Indonesië waren op een gegeven 
moment al op de hoogte gesteld of zelfs al onderweg naar Denpasar op het eiland Bali. Nog veel 
belangrijker was dat de politieke spanning in dit gebied steeds verder opliep. De de facto erkenning 
van de Republiek Indonesië door Nederland zagen sommige nationalisten als een overwinning van 
de Republiek. Republikeins georiënteerde nationalisten ontleenden zelfvertrouwen aan het nieuws 
van Linggadjati. Het succes van de diplomatie dat op Java was bereikt, zou immers ook in de rest van 
Indonesië tot resultaten kunnen leiden. Bij de nationalisten die de voorkeur gaven aan 
samenwerking met het teruggekeerde Nederlands-Indische bestuur, leefde juist het gevoel 
achtergesteld te zijn door de Nederlanders. Deze laatste groep wilde in Denpasar snel de 
achterstand op de Republiek inhalen. Dit was bijvoorbeeld duidelijk geworden op de vergaderingen 
met vertegenwoordigers van de ‘Malinogebieden’, voorafgaand aan en na de conferentie van 
Linggadjati. Een andere factor die Van Mook aanzette tot haast was het gewelddadige conflict dat 

                                                            
67 Idem, 291. Sabang ligt op een eilandje ten noorden van Aceh. Merauke is een nederzetting bij de oostgrens van het 
Indonesische gedeelte van Nieuw-Guinea. De uitdrukking ‘van Sabang tot Merauke’ is daarmee op te vatten als een 
stellingname dat Indonesië het gehele grondgebied van Nederlands-Indië omvatte, inclusief westelijk Nieuw-Guinea. In zijn 
pleitrede in 1930 gebruikt Soekarno trouwens de aanduiding ‘Van Aceh tot Fak-Fak’, dat minder omvattend is, omdat 
Fakfak aan de westkust van westelijk Nieuw-Guinea ligt. Elson vermeldt dat Soekarno in een toespraak op 23 augustus 
1945 de zinsnede ‘Van Aceh tot Merauke’ gebruikt. Elson, 144. 
68 NIB 6, 403. 
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zich in sommige streken ontwikkelde. In het bijzonder in Zuid-Sulawesi was op deze manier een 
verschrikkelijke geweldsspiraal ontstaan.69 

Wat betreft het uitstellen van ‘Denpasar’ werd er gekozen voor een compromis, waarbij de 
conferentie zoals gepland van start zou gaan op 7 december 1946. De officiële opening zou echter 
pas later plaatsvinden, namelijk op het moment dat Van Mook op Bali was gearriveerd. Mogelijk zou 
er dan meer duidelijkheid zijn over de Nederlandse acceptatie van Linggadjati. Met de startdatum 
werd de boodschap uitgedragen van de continuïteit van het Nederlandse dekolonisatiebeleid sinds 
de ‘7 december toespraak’ van de koningin van 1942. Denpasar moest onderdeel zijn van deze 
gedachte. In totaal werden 70 vertegenwoordigers uit Oost-Indonesië naar Denpasar afgevaardigd. 
Van hen waren 55 leden verkozen en 15 door de Nederlands-Indische regering benoemd. De 55 
verkozen vertegenwoordigers waren gekozen door verscheidene regionale raden, zoals de Balinese 
Paroeman Agoeng en de Zuid-Celebes Raad. Bij de benoeming van de overige afgevaardigden was er 
onder andere rekening mee gehouden dat ook de verschillende ‘minderheden’ voldoende 
vertegenwoordigd zouden zijn. Omdat de conferentie een initiatief was van de Nederlands-Indische 
regering en omdat Nederlanders ook invloed hadden uitgeoefend op de samenstelling van de 
onderscheiden regionale raden, zou men vraagtekens kunnen zetten bij het representatieve karakter 
van Denpasar. Dit gebeurde ook, zoals ik later zal bespreken bij de reacties in de pers. De kritiek was 
gebaseerd op de vooronderstelling dat de Nederlands-Indische regering het behoud van de eigen 
invloed in Oost-Indonesië belangrijker achtte dan de opbouw van een democratisch Indonesië. 
Omdat echter veel van de verkozen en benoemde vertegenwoordigers uitgesproken aanhangers van 
de Republiek waren, kon men deze negatieve redenering in twijfel trekken.  

Dat de werkelijke bedoelingen van het Nederlands-Indische gezag bij de federatievorming minder 
eenduidig waren, werd op de conferentie van Denpasar zelf duidelijk. Ook zou hier blijken dat men 
met generaliserende opmerkingen over de motivatie van Indonesische vertegenwoordigers die aan 
de conferentie deelnamen, geen recht deed aan de veelheid van opvattingen die onder hen 
bestonden. Heel concreet manifesteerden de onderlinge verschillen zich in de verkiezingen aan het 
eind van de conferentie voor een voorlopig staatshoofd en een voorzitter van het Voorlopig 
Vertegenwoordigend Lichaam.70 

Willem Hoven, de Algemeen Regeringscommissaris voor Borneo en de Grote Oost, zat het eerste, 
informele gedeelte van de conferentie voor. Op de eerste twee vergaderingen op 7 en 9 december 
1946 kwam vooral het verband aan de orde van deze conferentie met de voorafgaande conferenties 
in Malino en Linggadjati en de verhouding met de Republiek. Muchtar Lutfi stelde voor om zowel bij 
de Nederlandse Staten-Generaal als bij het Republikeinse KNIP aan te dringen op een zo snel 
mogelijke ratificatie van de ontwerpovereenkomst van Linggadjati. De Balinese afgevaardigde I 
Made Mendra vroeg de Nederlands-Indische regering of het ontwerp voor een staatsregeling voor 
Oost-Indonesië wel met de Republiek was besproken. Hoven antwoordde hierop als voorzitter dat 
                                                            
69 De toename van het gewapende verzet in Zuid-Sulawesi kan worden gezien als een gevolg van de repressieve 
maatregelen van het Nederlands-Indische gezag tegenover de Republikeinse beweging in dit gebied, zoals de arrestatie van 
Ratulangie en het verbod op de PNI. IJzereef, Zuid-Celebes affaire, 94.  
70 Ide Anak Agung Gde Agung, die als gekozen vertegenwoordiger van Bali deelnam aan de conferentie, noemt 15 
(benoemde en verkozen) vertegenwoordigers uitgesproken pro-Republikeins. Ide Anak Agung Gde Agung, From the 
formation, 110. Het feit dat hij de Balinees I Made Mendra (de meest uitgesproken pro-Republikeinse Balinese 
vertegenwoordiger) daar niet bij noemde, suggereert dat hij niet de bedoeling had een lijst te geven van alle pro-
Republikeinse vertegenwoordigers. Anak Agung toont met de lijst aan dat uit bijna alle regio’s van Oost-Indonesië ook 
voorstanders van de Republiek waren afgevaardigd. 



149 
 

dit ‘niet nodig’ was. De staatsvorming lag immers, zo stelde hij, in de lijn van Linggadjati en zou 
bovendien het antwoord zijn op een van de Malino resoluties. Uiteindelijk werd besloten gevolg te 
geven aan het verzoek van Lutfi om een telegram te sturen aan de gouverneur-generaal met het 
verzoek dit ook ter kennisname door te sturen aan de Staten-Generaal en het KNIP.71 

Republikeinse journalisten weggestuurd 
Een opzienbarende gebeurtenis op de conferentie deed zich voor op vrijdag 13 december 1946. Drie 
journalisten van Republikeinse bladen werden na een besluit van Hoven van het eiland 
weggestuurd.72 In een toelichting liet de Algemeen Regeringscommissaris weten dat de reden was 
dat deze journalisten propagandamateriaal hadden verspreid dat ondermijnend was voor de 
samenwerking tussen Nederland en Indonesië en een schending van de gastvrijheid. In het bijzonder 
werd genoemd dat er ook een spotprent van Van Mook was verspreid.73 De journalisten behoorden 
tot een groep van zeven, die de dag ervoor in Denpasar waren gearriveerd. ’s Avonds hadden ze een 
bezoek gebracht aan de voorzitter van de Balinese politieke partij Parrindo, I Gusti Putu Merta. Deze 
had zich geïnteresseerd getoond in het Republikeinse voorlichtingsmateriaal en had twee jongens 
naar de conferentie in het Bali hotel gestuurd om het materiaal op te halen. De plaatselijke 
Nederlands-Indische autoriteiten op Bali maakten zich ernstig zorgen om de politieke stabiliteit op 
het eiland. Kort tevoren was tijdens een bloedige veldslag de kern van het Republikeinse verzet 
onder leiding van I Gusti Ngurah Rai verslagen. Zijn begrafenis dreigde uit te lopen op een enorme 
politieke manifestatie.74 Nu leidde het wegsturen van de Republikeinse journalisten ertoe dat ze 
nauwelijks verslag hadden kunnen doen van conferentie. Zij hadden één dag op Bali doorgebracht. 
Er was op die dag één vergadering belegd en de officiële opening van de conferentie had nog niet 
plaatsgevonden. Het incident laat zien dat juist een poging om negatieve Republikeinse 
berichtgeving over de bedoelingen van de Nederlands-Indische regering te voorkomen, averechts 
effect had. Ook de federatievorming kwam hiermee in een negatief daglicht te staan.75 

De missie Sonda 
Terwijl de delegatieleden uit Zuid-Sulawesi al op Bali waren gearriveerd voor het informele gedeelte 
van de conferentie, begonnen in de nacht van 10 op 11 december 1946 de moordpartijen door het 
DST onder leiding van Westerling in de omgeving van Makassar. Hoewel de eilanden Bali en Sulawesi 
600 kilometer van elkaar verwijderd zijn, bereikten de eerste alarmerende signalen hierover de 
afgevaardigden via ‘brieven en andere berichten’ en ze veroorzaakten onrust. Van Mook besloot 
daarom op 19 december de afgevaardigde Sonda Daeng Mattajang naar Makassar terug te sturen 

                                                            
71 Algemeen Regeeringscommissariaat voor Borneo en de Groote Oost, De Conferentie te Denpasar, 7-24 december 1946 
Deel II: Bijlagen, Batavia, 1947, 45. Algemeen Regeeringscommissariaat voor Borneo en de Groote Oost, De Conferentie te 
Denpasar, 7-24 december 1946 Deel I: Handelingen, Batavia, 1947, 1-5. 
72 Het besluit zou voortgekomen zijn uit een initiatief van assistent-resident Mayor Polak. De journalisten waren Mochtar 
Loebis (Antara), Mohammed Sjaaf (Berita Indonesia) en de persfotograaf Alex Mendoer (IPPHOS). De andere republikeinse 
journalisten besloten uit solidariteit met de drie weggestuurden mee te gaan. Dit waren Soedjatmoko (Inzicht), Soelisto 
(Lasjkar) en Sjamsoedin (Obor Rakjat).  
73 Het Dagblad, 14 december 1946. 
74 NIB 6, 713. De veldslag waarin Ngurah Rai omkwam, staat bekend als de Puputan Margarana. Deze vond plaats op 20 
november 1946 en hierbij vonden 96 Indonesische vrijheidsstrijders de dood. Zij stonden onder leiding van I Gusti Ngurah 
Rai. Een puputan is een Balinese rituele gevechtstraditie, waarbij alle strijders vechten tot de dood erop volgt. 
75 In Nederland was het de communistische krant De Waarheid die zich op de berichtgeving in de Republikeinse pers 
baseerde. Hierin werd geschreven: ‘De republikeinse pers is dus van de conferentie te Denpasar geweerd, hetgeen het 
wantrouwen van de Republiek in deze marionetténconferentie slechts kan versterken.’ De Waarheid, 14 december 1946. 
Op de presentielijst van de conferentie wordt ook de journalist ‘Yoesoef M.’ van De Waarheid vermeld. Collectie Emstede, 
25. Mogelijk was dit ook de journalist Joesoef Moedadalam die bij de Hoge Veluwe conferentie aanwezig was.  
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om zich ter plaatse op de hoogte stellen. Het feit dat Van Mook geloofde dat waarheidsvinding hier 
tot geruststelling zou leiden, maakt duidelijk dat hij op dat moment nog niet van de ernst van de 
situatie doordrongen was. Op de dag dat de conferentie eindigde, ontving hij een telegram met de 
boodschap van Sonda dat deze ervan overtuigd was dat de militaire maatregelen noodzakelijk waren 
geweest en dat de rust was hersteld.76 Later, toen meer feiten boven tafel kwamen over de 
gruwelijkheden, verklaarde Sonda dat hij destijds zo bang voor de militairen was geweest dat hij zelf 
geen grondig onderzoek had verricht. Hij had zich geïntimideerd gevoeld en vreesde voor de 
veiligheid van zijn eigen familie.77  

Het is van belang dit voorval te vermelden omdat de extreme militaire terreur van Nederlandse kant 
en de opbouw van een federaal Indonesië elkaar beïnvloedden. Niets wijst erop dat de Nederlands-
Indische regering vanwege de veiligstelling van het federale project bewust aanstuurde op een 
meedogenloze militaire campagne. Dat de conferentie op hetzelfde tijdstip plaatsvond, laat evenwel 
zien dat de omstandigheden van politieke verandering en onzekerheid leidden tot een overspannen 
situatie. Dit gold voor de politici die aandrongen op een federale oplossing, maar ook voor het 
Nederlandse leger en de Indonesische gewapende groepen. Dat Van Mook bang was dat het 
federale project in Denpasar door onrust in gevaar zou komen, sluit niet uit dat hij tegelijk 
oorlogsmisdaden wilde voorkomen.  

Tadjuddin Noor 
Van Mook, die nog steeds de mogelijkheid wilde openhouden voor een snelle Nederlandse politieke 
instemming met Linggadjati, was de eerste helft van december 1946 nog in Jakarta gebleven. Omdat 
dit besluit langer op zich liet wachten, vertrok hij op 17 december toch naar Bali en opende de 
volgende ochtend het officiële gedeelte. Na Van Mooks openingstoespraak begonnen net als in 
Malino algemene beschouwingen, waaraan alle afgevaardigden konden bijdragen. Op de Malino 
conferentie in juli had formeel gezien de keuze voor een federaal systeem nog ter discussie gestaan. 
In Denpasar was de keus voor het federale systeem een gepasseerd station en zou het vooral gaan 
over de manier waarop de federatie vorm zou krijgen. Voor een analyse van de manier waarop de 
Nederlands-Indische regering in samenwerking met Indonesische nationalisten het federale systeem 
in Indonesië introduceerde, is het van belang na te gaan op welke manier de deelnemers van de 
conferentie op Bali invulling wilden geven aan deze federale opzet voor de archipel en welke 
beweegredenen zij hiervoor aanvoerden. De meest uitvoerige bijdrage leverde wat dit betreft de 
jurist Tadjuddin Noor.  

Noor kwam uit een vooraanstaande Buginese familie uit Zuidoost-Borneo. Hij had in zijn studietijd in 
Nederland met verschillende nationalisten opgetrokken, die op het moment van deze conferentie de 
leiding hadden in de Republiek Indonesië, onder wie Hatta en Sjahrir.78 Na terugkeer in Nederlands-
Indië was hij werkzaam als advocaat en tussen 1939 en 1942 zat hij in de Volksraad als 
                                                            
76 NIB 6, 603. 
77 NIB 7, 533-534. 
78 Tadjuddin Noor was in 1926 de eerste Borneaan die ging studeren aan een Nederlandse universiteit. Tijdens zijn 
rechtenstudie in Leiden trad hij ook toe tot de Perhimpoenan Indonesia. Samen met Roestam Effendi en Soetan Sjahrir zat 
hij in het bestuur van de vereniging. Net als Hatta nam hij in 1929 deel aan het congres in Frankfurt van de Liga tegen 
Imperialisme. Poeze, Harry A. (red.), Politiek-Politioneele overzichten van Nederlandsch-Indië: Bronnenpublikatie, deel II 
1929-1930, Dordrecht, 1983, LIII, 86, 195-196, 336. Zijn keuze om mee te werken aan de conferentie van Denpasar is 
volgens Anak Agung gebaseerd op de intentie om te voorkomen dat Oost-Indonesië onder Nederlandse controle zou 
komen en tegelijkertijd uitvoering te geven aan een politiek in overeenstemming met de Republiek Indonesië. Ide Anak 
Agung Gde Agung, From the Formation, 132. 
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vertegenwoordiger van Borneo. Net als twee ander afgevaardigden in Denpasar, Pantouw en 
Nadjamoeddin, was Noor nauw betrokken bij het opzetten van de Republikeinse organisatie in Zuid-
Sulawesi aan het eind van de Japanse bezettingstijd.79 Na de arrestatie van Ratulangie werd hij de 
voorzitter van de pro-Republikeinse partij Partai Nasional Indonesia80 (PNI) in dit gebied. Deze partij 
was door de Nederlands-Indische regering verboden op 10 september 1946 omdat ze het 
Nederlandse gezag zou ondermijnen.  

Tadjuddin Noor hield zijn toespraak in Denpasar op 19 december, de tweede dag van de algemene 
beschouwingen. Zijn bijdrage van bijna een uur was de uitvoerigste van alle toespraken.81 In 
tegenstelling tot de andere afgevaardigden ging Noor heel specifiek in op het onderscheid tussen 
federatie en eenheidsstaat. Eerst benadrukte hij dat de conferentie wat dit betreft in één lijn kon 
worden gezien met de conferenties in Malino en Linggadjati. Het besluit hierover was overigens 
volgens hem nog niet definitief, omdat zowel Nederland als de Republiek nog moesten instemmen. 
Daarna wees hij erop dat bij de totstandkoming van de Republiek Indonesië ook over deze zaak was 
gedebatteerd. Noor stelde dat er toen weliswaar voorstanders van een federatieve structuur waren, 
maar dat men uiteindelijk koos voor de eenheidsstaat omdat op die manier de veel belangrijker zaak 
van de soevereiniteit van geheel Indonesië beter verdedigd kon worden. In Linggadjati was daarom 
de federale structuur uiteindelijk ook geen struikelblok voor de Republikeinse leiders. Afgesproken 
was immers dat de soevereiniteit voor geheel Indonesië voor 1 januari 1949 werd gewaarborgd. Ook 
merkte hij op dat de principiële verschillen tussen eenheidsstaat en federatie zo ingewikkeld zijn dat 
zelfs veel intellectuelen er weinig van wisten. In een minicollege gaf hij vervolgens uitleg aan de 
conferentiegangers. Het principiële verschil tussen eenheidsstaat en federatie was zijns inziens de 
macht van de centrale regering om de bevoegdheden van de onderliggende staten te wijzigen. In 
een federatie was die macht beperkt. Toch kon de Republiek vanwege zijn enorme bevolkingsaantal 
ten opzichte van de rest van Indonesië de vorming van een eenheidstaat doorzetten, zelfs binnen 
een federale structuur. Staatsrechtelijk was het dan mogelijk, aldus Noor, om later de federale 
structuur ongedaan te maken, eventueel zelfs tegen de wil van de Oost-Indonesische bevolking in. 
Onder andere de analogie met andere federaties in de wereld leverde hiervoor het bewijs.82  

Noor ging vervolgens uitgebreid in op het draagvlak voor de federatie. Er moest nog heel wat 
gebeuren op het gebied van voorlichting. Er werd namelijk nog veel propaganda gevoerd voor de 
eenheidsstaat, vanuit de gedachte dat anders de Indonesische eenheid in gevaar zou komen. Hij gaf 
de Nederlands-Indische regering hierbij een serieuze waarschuwing: alle ‘slechte gevolgen van het 
niet instemmen met de federatieve grondslag’ kwamen wat hem betreft voor haar eigen rekening. 
Ook liet hij zich kritisch uit over de procedure van de vorming van de deelstaat Oost-Indonesië. In 
feite betekende het in zijn ogen een miskenning van het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren in dat 
gebied. In artikel 2 van de overeenkomst van Linggadjati was namelijk bepaald dat de Republiek 
Indonesië en Nederland samen zouden werken om de Verenigde Staten van Indonesië te vestigen. 
                                                            
79 Harvey, 131-135. 
80 Nationale Indonesische Partij. 
81 Theophile Aloysius Joseph Anton Marie van Emstede, de vertegenwoordiger van Nederlandse katholieken in Zuid-
Sulawesi op de conferentie, hield minutieus de lengte van alle toespraken bij. Van de 39 sprekers hielden drie een 
toespraak die langer dan dertig minuten duurde. Meer dan de helft van de sprekers sprak korter dan een kwartier. 
Collectie Emstede, 25. 
82 Algemeen Regeeringscommissariaat, Handelingen, 46-47. Noor gebruikt hierbij Argentinië en de Sovjetunie als 
voorbeeld, terwijl hij Mexico, Venezuela en Zwitserland noemt als landen waar dit door de grondwet onmogelijk was 
gemaakt. Ook in Maleisië is het recht van de onderstaande staten volgens hem gewaarborgd, maar alleen doordat deze elk 
hun politiek contract met Groot-Brittannië behielden. 
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Alleen de grondwet zou worden vastgesteld door vertegenwoordigers van alle deelstaten. Op deze 
manier werd het zelfbeschikkingsrecht van de inwoners van Borneo en de Grote Oost niet erkend. 
Dit viel volgens Noor ook niet te rijmen met de verzekering van minister Jonkman dat de andere 
deelstaten geen lagere status zouden krijgen dan de Republiek. Noor was ervan overtuigd dat die 
achterstelling er wel was en hierdoor zou de oppositie tegen het federale systeem alleen maar 
aanhouden. Veel inwoners van de gebieden buiten Java en Sumatra waren volgens hem namelijk 
voorstander van een federatief systeem, maar ze lieten dit niet blijken omdat de solidariteit met de 
volksgenoten in de Republiek niet in het gedrang mocht komen.83 Aan het einde van zijn redevoering 
deelde Noor mee dat hij een telegram van het ministerie van Voorlichting van de Republiek had 
gekregen, waarin werd meegedeeld dat de 45.000 in de Republiek verblijvende inwoners van 
Sulawesi na de ondertekening van de overeenkomst van Linggadjati bereid zouden zijn mee te 
werken aan de opbouw van de Verenigde Staten van Indonesië.84 Een dag na Noors toespraak, op de 
avond van 20 december 1946, werd in Denpasar bekend dat Linggadjati in de Tweede Kamer was 
aanvaard. Volgens Van Mook gaf dit nieuws een enorm positieve draai aan de conferentie. Hoewel 
het nieuws pas ’s avonds laat bekend werd, kwamen veel conferentiegangers hun bed uit om elkaar 
en Van Mook te feliciteren.85 Men wist toen nog niet welke voorbehouden er in het Nederlandse 
parlement waren gemaakt.  

De Oost-Indonesische staatsregeling en Nieuw-Guinea 
Het belangrijkste doel van de conferentie in Denpasar was de stichting van de deelstaat Oost-
Indonesië. Al in het informele gedeelte was een voorstel van de Nederlands-Indische regering voor 
een ontwerp-staatsregeling besproken. Deze was in de algemene beschouwingen in algemene zin 
aan de orde gekomen en verder artikelsgewijs behandeld. Breed gedragen was kritiek van de 
vertegenwoordigers op het gedeelte in artikel 1, waarin was bepaald dat Nieuw-Guinea voorlopig 
nog niet tot het grondgebied van de deelstaat zou behoren. In tegenstelling tot de Malino 
conferentie van juli 1946 was er in Denpasar geen afgevaardigde uit dit gebied. De Balinese 
afgevaardigde Ide Anak Agung Gde Agung stelde dat de uitsluiting niet overeenkwam met de 
wensen die Frans Kaisiepo in Malino had geuit. Deze vertegenwoordiger van Nieuw-Guinea had toen 
gepleit voor samengaan met de Zuid-Molukken.86 Anak Agung vermeldde er nu niet bij dat Kaisiepo 
in Malino ook expliciet had verzocht de band met het zelfbestuur van Tidore (Noord-Molukken) te 
verbreken.87 De dag na deze interventie van Anak Agung diende de vertegenwoordiger van Tidore 
echter een motie in, waarin juist op grond van de bestaande politieke contracten werd betoogd dat 
Nieuw-Guinea als onderdeel van Tidore bij Oost-Indonesië zou moeten behoren.88  

                                                            
83 Idem, 48. 
84 Idem, 49. 
85 Van Mook, Indonesië, 162, Smit, Dagboek van Schermerhorn, 208. 
86 Algemeen Regeeringscommissariaat, Handelingen, 35-36. Andere afgevaardigden die in hun voordracht protesteerden 
tegen een uitsluiten van Nieuw-Guinea waren Elvianus Katoppo, Tadjuddin Noor, Baoesat en Noena Noeraksa. 
87 Kaisiepo had in Malino ook gepleit voor afschaffing van de volgens hem denigrerende naam Papoea, omdat deze in het 
Tidorees ‘slaaf‘ betekende. NIB 5, 20. 
88 Algemeen Regeeringscommissariaat, De Conferentie te Denpasar, Bijlagen, 26. De vertegenwoordiger van Tidore was 
Zainal Abidin Alting. Tot de vijftien ondertekenaars van de motie behoorde ook Ide Anak Agung Gde Agung. Een 
afzonderlijke motie van Katoppo, waarin Nieuw-Guinea als een afzonderlijk deelgebied van Oost-Indonesië en los van de 
Molukken wordt bepleit, werd ondertekend door zeven afgevaardigden. In totaal werden beide moties door twintig 
verschillende afgevaardigden ondertekend. De ironie van de geschiedenis is dat Zainal Abidin Alting, die op 18 februari 
1947 geïnstalleerd zou worden als sultan van Tidore, op 17 augustus 1956 door Soekarno werd geïnstalleerd als eerste 
gouverneur van de provincie Irian Barat (op dat moment de Indonesische naam voor westelijk Nieuw-Guinea). Met deze 
installatiedatum wordt het Republikeinse standpunt onderstreept dat Nieuw-Guinea in de proclamatie van 1945 ook tot 
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Op 22 december ging Van Mook uitgebreid in op deze kritiek. Hij verdedigde het voorgestelde artikel 
met verschillende argumenten. De bevolking van Nieuw-Guinea bleek veel groter dan tot dusverre 
was aangenomen. Voor een raadpleging van de wensen van de bevolking zou een uitgebreid 
onderzoek nodig zijn, hetgeen in dit moeilijk bereikbare gebied heel wat voeten in de aarde zou 
hebben. Hij noemde het in zijn toespraak een ‘in wezen niet-Indonesisch gebied’ dat na het grondige 
onderzoek misschien een eigen status moest krijgen, met een aparte verhouding tot de Verenigde 
Staten van Indonesië, de Nederlands-Indonesische Unie of Nederland. Een economisch argument 
was dat Nieuw-Guinea volgens Van Mook voorlopig een gebied was dat vanwege de noodzakelijke 
investeringen in de ontwikkeling vooral een grote kostenpost zou betekenen. Dat zou de jonge 
deelstaat niet kunnen dragen. Wel stelde hij dat er in ieder geval in een of andere vorm een band 
met Indonesië moest blijven, die bijvoorbeeld van pas zou kunnen komen voor 
kolonisatiedoeleinden.89 Later op de conferentie, bij de artikelsgewijze behandeling van de 
staatsregeling voor Oost-Indonesië, dreigde het thema Nieuw-Guinea een belangrijk struikelblok te 
blijven. De Indonesische vertegenwoordigers en de Nederlands-Indische regering leken lijnrecht 
tegenover elkaar te blijven staan. De vertegenwoordiger van Zuid-Sulawesi, Teng Tjin Leng 
herinnerde zich later dat Van Mook deze impasse doorbrak, door te verklaren dat ‘het bepaald niet 
de bedoeling van de Regeering is om Nieuw-Guinea buiten Indonesië te sluiten, maar wel om 
zorgvuldig na te gaan, op welke wijze het binnen het raam van Indonesië behoort te worden 
ingepast’.90 Na enige discussie werd vervolgens een voorstel van Nadjamoeddin in stemming 
gebracht om een commissie in te stellen die de samenvoeging van Nieuw-Guinea bij Oost-Indonesië 
zou onderzoeken, met drie tot vijf Oost-Indonesische commissieleden. De considerans van de motie 
bevatte een opsomming van argumenten voor incorporatie: het gebied had deel uitgemaakt van 
Nederlands-Indië, de bevolking beschouwde zichzelf als deel van de Indonesische natie, het was van 
strategisch belang gebleken in de Tweede Wereldoorlog en zou vanwege de bodemschatten juist 
kunnen bijdragen aan de kredietwaardigheid van Indonesië. Nadjamoeddin had daarmee een aantal 
punten van Van Mook gepareerd.91 Zijn voorstel voor een onderzoekscommissie werd aangenomen 
met slechts twee stemmen tegen. Ook al was hiermee misschien de spanning uit de lucht gehaald, 
de Nederlands-Indische regering bleef aan haar voorbehouden vasthouden. De mogelijkheid dat 
Nieuw-Guinea in de toekomst van de rest van Indonesië zou worden gescheiden, werd in het eerste 
artikel van de voorgestelde staatsregeling gehandhaafd. De vertegenwoordigers van Oost-Indonesië 
hadden op de conferentie echter duidelijk en eensgezind een eigen opstelling getoond wat betreft 
dit onderwerp. In deze opstelling stonden ze, al voor de geboorte van de nieuwe deelstaat, op één 
lijn met de Republikeinse constituante van 1945.92 De naam ‘Oost-Indonesië’ voor de deelstaat, in 

                                                                                                                                                                                         
het onafhankelijke Indonesië werd gerekend. Politieke contracten waren de overeenkomsten tussen de koloniale overheid 
en de zelbestuurders. Bongenaar, 24. 
89 Algemeen Regeeringscommissariaat, Handelingen, 75-76. Van Mook noemde geen nadere invulling van mogelijke 
vormen van kolonisatie. In de toelichting van minister Jonkman in de Tweede Kamer was specifiek gerefereerd aan de 
plannen vanuit Indo-Europese belangengroepen. Dit gedeelte was in de algemene beschouwingen geparafraseerd door 
Anak Agung gde Agung. Ibidem, 36.  
90 NIB 20, 187. De herinnering werd aangehaald in een bijeenkomst van de staatkundige commissie op de 
Rondetafelconferentie op 6 oktober 1949 in Den Haag. Er waren op dat moment drie andere vertegenwoordigers van de 
Denpasar conferentie aanwezig. A. Baoesat, Jan Engelbert Tatengkeng en Ide Anak Agung Gde Agung. 
91 Algemeen Regeeringscommissariaat, De Conferentie te Denpasar, Bijlagen, 42. 
92 Het grondgebied van Indonesië was niet expliciet in de grondwet van augustus 1945 genoemd. In de BPUPK was 
aanvankelijk het voorstel aangenomen dat de Republiek Indonesië niet alleen voormalig Nederlands-Indië, maar ook 
Maleisië, Noord-Borneo en Portugees Timor zou omvatten. Vanuit de gegeven omstandigheden verzoende men zich 
uiteindelijk met het grondgebied bestaande uit ‘niets minder en niets meer‘ dan voormalig Nederlands-Indië. Ten aanzien 
van Nieuw-Guinea hadden Hatta en Maramis nuancerende kanttekeningen geplaatst. Hatta betoogde dat de bevolking van 
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het Indonesisch Negara Indonesia Timoer (NIT), was overigens ook een initiatief van de Indonesische 
afgevaardigden, waarmee ze zich tegenover het voorstel van de Nederlands-Indische regering 
opstelden. In de ontwerpstaatsregeling was namelijk de naam ‘Grote Oost’ voorgesteld, dezelfde 
naam die het koloniale bestuur gebruikte vóór 1942.93 

Verdeeldheid vanaf het begin 
Op de laatste dag van de conferentie, 24 december 1946, waren een aantal belangrijke formaliteiten 
gepland. Dit waren de formele stichting van de deelstaat, de verkiezing van het voorlopige 
staatshoofd en de verkiezing van de voorzitter van het Voorlopig Vertegenwoordigend Lichaam. De 
voorlopige staatsregeling, die in de voorgaande dagen artikelsgewijs was besproken werd zonder 
bezwaren in zijn geheel goedgekeurd. Deze regeling, die verder bekend zou worden als de 
‘Denpasarregeling’, was een voorlopige regeling en gelegitimeerd door de volmachten die Van Mook 
als luitenant-gouverneur-generaal tijdelijk uitoefende. Een definitieve regeling zou pas van kracht 
kunnen worden na instemming van de Nederlandse regering in samenspraak met de 
vertegenwoordigers van de overige gebieden in Indonesië. Toch was de aanname van de 
Denpasarregeling een belangrijke mijlpaal als eerste formele stap in de staatsvorming in Oost-
Indonesië.94  

 

Afbeelding 4.1. Beëdiging van Soekawati als president van Oost-Indonesië door  parlementsvoorzitter 
Tadjuddin Noor op de Denpasar conferentie, 1946. 

 

                                                                                                                                                                                         
het gebied eerst nog onderwijs moest verkrijgen en Maramis stelde dat de bevolking van het gebied eerst geraadpleegd 
moest worden. Kusuma, Lahirnya, 251-259. 
93 Algemeen Regeeringscommissariaat, De Conferentie te Denpasar, Bijlagen, 21. Het voorstel was het eerste onderdeel 
van een uitgebreid voorstel tot wijziging, ingediend door met name de vertegenwoordigers van Zuid-Sulawesi, op 18 
december 1946. 
94 Schiller, Formation of Federal Indonesia, 148-149. Goudoever, W.A. van, Denpasar bouwt een huis: Een overzichtelijke 
bewerking van notulen en tekstueele redevoeringen ter conferentie van Denpasar, 7-24 december 1946, Batavia, 1947, 66-
67. 
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Toen na enige discussie overeenstemming was bereikt over de procedure van de verkiezing van het 
staatshoofd,95 kon men overgaan tot deze verkiezingen. Dit werd een van de spannendste 
momenten van de conferentie, waar drie stemrondes voor nodig bleken. De favoriete kandidaat van 
de Nederlands-Indische regering was de Balinese vertegenwoordiger Tjokorde Gde Rake Soekawati, 
die een half jaar eerder in Malino al een prominente plaats innam. Van alle vertegenwoordigers in 
Denpasar had hij zonder meer de meeste politieke ervaring; hij had vanaf 1924 tot 1942 in de 
Volksraad gezeten. Zijn belangrijkste tegenstander bij deze verkiezingen, Tadjuddin Noor, had de 
laatste twee jaar daarvan eveneens in de Volksraad gezeten. Net als toen vertegenwoordigden 
Soekawati en Noor twee verschillende politieke stromingen. Destijds behoorde Soekawati tot de 
conservatieve fractie van de Politieke Economische Bond. Noor was lid geweest van de Nationale 
Fractie, die in de laatste jaren voor de Japanse bezetting de roep ‘Indonesia Merdeka’ steeds vaker in 
de Volksraad had doen klinken. De tegenstelling tussen de beide oud-Volksraadleden vertaalde zich 
nu in Denpasar in de spanning tijdens de verkiezing. De derde kandidaat voor het presidentschap 
was Nadjamoeddin Daeng Malewa.96 Bij de eerste stemming verkreeg Soekawati 31 stemmen, Noor 
24 stemmen en Nadjamoeddin 13 stemmen. Bij de tweede ronde verkreeg Noor 7 stemmen meer, 
waardoor hij gelijk stond met Soekawati. In de procedure was vastgesteld dat in de derde ronde 
gekozen moest worden uit de twee kandidaten met de meeste stemmen uit de vorige ronde. 
Soekawati verkreeg hierbij 36 stemmen en Noor 32, wat betekende dat Soekawati verkozen was tot 
voorlopig president. Het is mogelijk dat deze uitkomst niet alleen duidde op een licht overwicht van 
het behoudende element, maar dat ook de herkomst van de kandidaten een rol speelde.97 Na de 
presidentsverkiezing volgde de verkiezing tot voorzitter van het parlement van de deelstaat. Hierbij 
werd gestemd tussen twee kandidaten: Tadjuddin Noor en Julius Tahija. Ditmaal was één stemronde 
voldoende, Noor won overtuigend won met 40 van de 68 stemmen. Deze uitslag was na de 
spannende presidentsverkiezingen een tweede bewijs van de kracht van de pro-Republikeinse groep 
in Oost-Indonesië. Uit het aantal stemmen per kandidaat valt trouwens af te leiden dat enkele 
vertegenwoordigers die op Soekawati stemden bij de presidentsverkiezing, bij de verkiezing voor 
parlementsvoorzitter op Noor stemden. De afbakening tussen de politieke ‘stromingen’ was 
kennelijk niet in steen gebeiteld.  

Kritiek op Denpasar in de pers 
Voorafgaand aan de conferentie in Denpasar had Datuk Mudo Assaat, de voorzitter van het 
werkcomité van het KNIP, een verklaring voor het Republikeinse persbureau Antara afgelegd. Hierin 
sprak hij de verwachting uit dat de Nederlanders met de conferentie in Bali tegen de afspraken van 
                                                            
95 Een kwestie die veel discussie opleverde, was de vaststelling van de eedsformulieren voor het staatshoofd en de 
voorzitter van het Voorlopig Vertegenwoordigend Lichaam. Omdat in Oost-Indonesië een aanzienlijk gedeelte van de 
bevolking aanhanger was van een andere godsdienst dan de islam, was het de vraag of men voor de naam van God Allah in 
de formulering moest gebruiken of het algemene Tuhan, dat in het Indonesisch ‘Heer’ betekent. De Zuid-Molukse 
vertegenwoordiger Tahija kwam uiteindelijk met een compromis, waarbij achter het woord Allah tussen haakjes het woord 
Tuhan werd geplaatst (in de spelling Toehan). Algemeen Regeeringscommissariaat, Handelingen, 99. 
96 Ook Ide Anak Agung Gde Agung noemt in retrospectief de drie kandidaten protagonisten van verschillende politieke 
stromingen. Soekawati, Noor en Nadjamoeddin noemt hij respectievelijk vertegenwoordigers van conservatief 
nationalisme, republikeins nationalisme en progressief nationalisme. Ide Anak Agung Gde Agung, From the Formation, 138. 
97 Goudoever, Denpasar, 64, 100-101. De vertegenwoordigers die de Makassaar Nadjamoeddin als kandidaat hadden 
gesteld kwamen allemaal uit Zuid-Sulawesi, terwijl de in Borneo geboren Buginees Tadjuddin Noor was gekandideerd door 
vertegenwoordigers in meerderheid afkomstig uit de overige gedeelten van Sulawesi, maar niet uit zijn ‘eigen’ Zuid-
Sulawesi en verder nog door Eliza Urbanus Pupella uit Ambon en Tatengkeng uit Sangihe en Talaud. Tijdens de verkiezingen 
werden telkens 68 stemmen uitgebracht, omdat twee vertegenwoordigers uit Zuid-Sulawesi afwezig waren: Sonda Daeng 
Matajang en Teng Tjin Leng. Hun afwezigheid heeft de verkiezingen waarschijnlijk niet beïnvloed, want Sonda behoorde tot 
de aanhangers van Soekawati en Teng Tjing Leng tot de groep van Noor. 
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Linggadjati in zouden gaan, omdat immers was afgesproken dat deelstaten buiten Java en Sumatra 
in samenwerking met de Republiek tot stand zouden worden gebracht.98 Dat daarna de 
Republikeinse journalisten de conferentie al moesten verlaten terwijl deze nog maar net was 
begonnen, maakte een evenwichtige berichtgeving erg moeilijk. De Republikeinse krant Berita 
Indonesia publiceerde tijdens de conferentie toch berichten over de conferentie. Een artikel op 21 
december schonk bijvoorbeeld aandacht aan de inbreng van de pro-Republikeinse afgevaardigde 
van Bali, I Made Mendra. De kop van het artikel was een parafrase van zijn uitspraak over de keus 
van de vlag en het volkslied: ‘Het Rood-Wit en Het Indonesia Raya moet worden erkend!’99 Juist dit 
onderdeel van Mendra’s woorden ontbrak in de overigens uitvoerige verslaglegging van Het 
Dagblad. Deze krant, die doorgaans als spreekbuis van de Nederlands-Indische regering gold, 
beperkte zich tot het weergeven van Van Mooks mededeling over dit onderwerp, dat de 
Nederlands-Indische regering nog niets kon beslissen over vlag en volkslied.100 Een redacteur van de 
Republikeinse Berita Indonesia stelde tegenover deze mededeling dat er wat dit betreft juist 
snelheid geboden was.  

Ook de uitslag van de presidentsverkiezing in Denpasar kreeg in de Berita Indonesia aandacht. De 
redactie gaf eerst een opsomming van Soekawati’s loopbaan in het koloniale bestuur en merkte 
vervolgens sarcastisch op dat hij hiermee zijn ‘strijd’ wel duidelijk had aangetoond.101 De Merdeka 
liet zich ten aanzien van Denpasar ook scherp uit: ‘De bewering van Van Mook dat de positie van de 
staat Oost-Indonesië gelijk is aan die der republiek wekt de lachlust op van een ieder, die de 
comedie-Denpasar gadeslaat.’102 Samengevat waren de geluiden in de Republikeinse pers over de 
conferentie negatief, wat al bij voorbaat te verwachten was. Vanuit de Republikeinse politiek waren 
ook andere geluiden te horen. Minister Leimena hield op 27 december een lezing in Jakarta voor de 
Partai Sosialis, waarin hij stelt dat de vorming van de deelstaat Oost-Indonesië volledig in 
overeenstemming met Linggadjati was. De Republikeinse grondwet kon wat hem betreft zelfs 
worden aangepast, zodat deze in overeenstemming zou zijn met de federale overeenkomst. De 
Republikeinse premier had een ontmoeting met Tadjuddin Noor, die na de conferentie naar Java 
was gereisd. Sjahrir verklaarde tegenover de pers dat aanhangers van de Republiek in Borneo mee 
zouden kunnen werken aan een zelfde soort conferentie voor de stichting van een deelstaat Borneo 
in Pontianak.103  

In de Nederlandstalige pers kwamen kritische geluiden van de kant van de conservatieve 
marinecommandant Albertus Pinke. Deze liet in zijn kersttoespraak op 26 december weten dat 

                                                            
98 Rapportage Indonesië, 35. 
99 Berita Indonesia, 21 december 1946. Mogelijk was dit artikel gebaseerd op de persberichten die de Nederlands-Indische 
regering naar Jakarta had gestuurd. Het is opmerkelijk dat de Berita Indonesia het verslag van onder andere Made 
Mendra’s toespraak twee dagen eerder publiceerde dan Het Dagblad, die een eigen journalist op de conferentie had. Het 
Dagblad, 23 december 1946. 
100 Hij beargumenteerde dat dit samenhing met de acceptatie van het akkoord van Linggadjati. De symbolen die nu nog 
gebruikt werden in de strijd, zouden dan door alle partijen kunnen worden aanvaard als nationale symbolen.  
101 Berita Indonesia, 26 december 1946. Van Soekawati zijn onder andere genoemd zijn carrière als koloniaal ambtenaar op 
Bali, zijn lidmaatschap van de Volksraad en de samenwerking met Nederland in het opnieuw oprichten van de Paroeman 
Agoeng op Bali na de Japanse capitulatie. 
102 Merdeka, 27 december 1946. De vertaling is ontleend aan Overdijkink, Nieuwe feiten, 101. De vertaler heeft ervoor 
gekozen om republiek met een kleine letter te schrijven. In het origineel is een hoofdletter gebruikt.  
103 Rapportage Indonesië, 35. De Ambonese minister Leimena was zelf een van de Republikeinse onderhandelaars in 
Linggadjati. Hij was lid van de Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Als deelnemer aan het jongerencongres in 1928, waar de 
befaamde Sumpah Pemuda (jongereneed) werd gezworen, kan hij gezien worden als een van de founding fathers van de 
Indonesische natie. 



157 
 

Linggadjati en Oost-Indonesië misschien wel lichtpunten leken, maar dat het goed mogelijk was dat 
het ‘dwaallichten’ zouden blijken. Mogelijk hield zijn pessimisme verband met de dagorder die 
Soedirman op diezelfde dag uitvaardigde. De Republikeinse militaire opperbevelhebber riep daarin 
op de strijd niet te staken.104 Van Mook toonde zich na de kersttoespraak van de Nederlandse 
vlootvoogd zeer verontwaardigd.105 De federatiegedachte als onderdeel van een dekolonisatiebeleid 
van de Nederlands-Indische regering werd door de leiding in de Koninklijke marine niet 
ondersteund.  

De zwakke eerste indruk van het Oost-Indonesische kabinet 
Terwijl de meeste conferentiegangers vanuit Denpasar weer naar hun regio van herkomst 
terugreisden, vertrokken Soekawati en Nadjamoeddin net als Tadjuddin Noor naar Java. Noor reisde 
na zijn ontmoeting met Sjahrir in Jakarta naar Yogyakarta voor een onderhoud met Soekarno. 
Soekawati had aan het eind van de Denpasarconferentie Nadjamoeddin als zijn kabinetsformateur 
aangewezen. Besloten werd dat het proces van kabinetsformatie zou plaatsvinden in Jakarta. Dat de 
kabinetsformatie en -installatie niet in de hoofdplaats Makassar plaatsvonden, had er mogelijk mee 
te maken dat de Nederlands-Indische overheid de veiligheidssituatie daar niet voldoende achtte. Het 
DST onder leiding van Westerling was op dat moment nog steeds actief in Zuid-Sulawesi.106 Een 
andere reden voor de keuze van Jakarta als locatie was dat de Commissie-Generaal nog maar kort 
tevoren was teruggekeerd in Indonesië en de vertegenwoordigers van de Nederlands-Indische 
regering niet gemakkelijk Jakarta konden verlaten. De keus om de formatie in Jakarta te laten 
plaatsvinden was de reden dat het eerste Oost-Indonesische kabinet meteen met een slechte 
reputatie begon. Het had bij voorbaat de schijn tegen, omdat het zich hiermee erg gemakkelijk naar 
de wensen van de Nederlanders leek te willen schikken.107  

Op 13 januari 1947 werd het eerste kabinet van Oost-Indonesië geïnstalleerd. Nadjamoeddin zelf 
noemde het een ‘constructiekabinet’ dat tot taak zou hebben om op een zakelijke manier de 
verschillende departementen van de nieuwe deelstaat op te bouwen, ‘met respect voor alle 
religieuze verschillen’. De ministers waren uit verschillende regio’s afkomstig en ook waren 
inderdaad de belangrijkste religieuze stromingen vertegenwoordigd. De Indonesische ministers 
waren Nadjamoeddin Daeng Malewa (minister-president en Economische Zaken), Ide Anak Agung 
Gde Agung (Binnenlandse Zaken), Tjia Kok Tjiang (Justitie), Elvianus Katoppo (Onderwijs), Udo 
Pantouw (Voorlichting), Samuel Jusof Warouw (Gezondheid), Elias Dumai Dengah (Verkeer en 
                                                            
104 Nieuwe Courant, 28 december 1946. De context van de uitspraak van Pinke was de discussie over de aanvaarding van 
Linggadjati, maar ook de op 14 oktober getekende bestandsovereenkomst tussen Nederland en de Republiek. Zijn 
pessimisme over Linggadjati en Oost-Indonesië beargumenteert hij met zijn opvatting dat de bestandsovereenkomst had 
gefaald.  
105 NIB 6, 668-669. Hij beklaagde zich hierover tegenover minister Jonkman, omdat de vlootvoogd het politieke beleid van 
de Nederlands-Indische regering op deze manier openlijk bekritiseerde. In het telegram zinspeelt hij naar aanleiding van 
deze uitlating zelfs op de mogelijkheid Pinke te laten ontslaan. 
106 IJzereef, 123, 140-141. Een nieuwe fase in de ‘anti-terreuractie’ van het DST werd ingezet onder leiding van 
onderluitenant Jan Vermeulen in het gebied rond Pare-Pare, 130 km noordelijk van Makassar. In dit gebied was het verzet 
tegen het Nederlands-Indisch gezag toegenomen. Het aantal slachtoffers van de Nederlandse terreur was in deze periode 
nog veel groter dan bij de eerste acties onder leiding van Westerling zelf. Juist op 13 januari 1947, de dag waarop het 
kabinet Nadjamoeddin in Jakarta installeerde, arriveerde Vermeulen in Pare-Pare en werd er besloten om ‘als voorbeeld’ 
23 gevangen, zonder vorm van proces, voor publiek op de markt te executeren. Dit plan werd de dag erna uitgevoerd. Deze 
moordpartij vlak bij een lagere school, kreeg relatief veel aandacht omdat schoolkinderen getuige waren. Twee van hen 
zagen hoe hun vader voor hun ogen werd doodgeschoten. Van Brekel, Manon, Massa-executies op Sulawesi: Hoe 
Nederland wegkwam met moord in Indonesië, Zutphen, 2017, 13-18.  
107 Ide Anak Agung Gde Agung, From the Formation, 146. Wat deze duiding van Anak Agung als historicus (bijna vijftig jaar 
later) ingewikkeld maakt, is dat hij zelf een ministerspost aanvaardde en zo deelhad aan het proces.  
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Waterstaat) en Julius Tahija (Sociale Zaken). Opvallend was dat de zeer strategische ministerspost 
voor Financiën werd toebedeeld aan Matthijs Hamelink, een Nederlander die werkzaam was bij de 
Javasche Bank in Makassar. Overigens waren de ministers Hamelink en Katoppo afwezig bij de 
installatie.108  

 
Afbeelding 4.2. Het eerste kabinet Nadjamoeddin na de installatie op 13 januari 1946. Van links naar 
rechts de ministers Tahija, Tjia Kok Tjiang, Dengah, Nadjamoeddin, Anak Agung Gde Agung, Warouw en 
Pantouw. De ministers Katoppo en Hamelink waren niet aanwezig. 

 

Soekawati had er bij Nadjamoeddin op aangedrongen zowel een Nederlander als een Chinees in het 
kabinet op te nemen om de goede samenwerking tussen de bevolkingsgroepen tot uiting te 
brengen.109 De Republikeinse pers wees er echter op dat alle secretarissen-generaal in de Oost-
Indonesische regering Nederlander waren. Hoewel de Indonesische ministers hier de officiële 
verantwoordelijkheid droegen, waren deze Nederlandse hoge ambtenaren gezien deze kritiek de 
echte sleutelfiguren. Men baseerde dit op de verwachting dat ze bij een kabinetswisseling 
waarschijnlijk zouden aanblijven en zo hun invloed behouden.110 Ook bij de installatieplechtigheid 
van het eerste Oost-Indonesische kabinet werd duidelijk weinig rekening gehouden met de 
negatieve indruk die kon ontstaan in het Republikeinse kamp. Het formele gedeelte vond plaats in 
het gebouw waar tot 1942 de Raad van Indië bijeenkwam. Bij de plechtigheid werd geen Indonesisch 
gesproken, maar Nederlands en als klap op de vuurpijl vond de receptie plaats in het ‘imperiale’ 
Hotel Des Indes.111 De indruk die van dit soort gelegenheden uitgaat, droeg eraan bij dat critici aan 
de afkorting van de deelstaat Oost-Indonesië NIT (Negara Indonesia Timur), spottend de uitleg 

                                                            
108 Het Dagblad, 11 januari 1947. 
109 De Tijd, 30 januari 1947. 
110 Rapportage Indonesië, 35. Weekkronieken, nr. 45. Hierin was een citaat opgenomen met een dergelijke strekking uit de 
Republikeinse Nederlandstalige krant Het Nieuwsblad.    
111 Smit, Dagboek van Schermerhorn, 216. Ook Schermerhorn vond dat de installatieplechtigheid een pr-blunder was. De 
oud-premier was als voorzitter van de Commissie-Generaal bij de plechtigheid de belangrijkste aanwezige 
vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. Waarschijnlijk is dit negatieve commentaar in zijn ‘geheime dagboek’ 
echter geen kritiek op Nederland, maar op de Nederlands-Indische regering onder leiding van Van Mook. 
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Negara Ikut Tuan gaven: ‘de staat die de meester volgt’.112 Dat het kabinet als gevolg van dit alles in 
ieder geval de schijn had van een onzelfstandig, op Nederland steunend gezelschap was een, maar 
daarnaast speelde nog een tweede zwakte: als formateur had Nadjamoeddin geen overleg gepleegd 
met de vertegenwoordigers van de verschillende politieke stromingen in het parlement, maar vooral 
met president Soekawati. Dit ging in tegen het democratische uitgangspunt van de voorlopige 
staatsregeling die in Denpasar was aanvaard. Hierin was bepaald dat een kabinet het vertrouwen 
van het parlement moest hebben.113 De invloed van president Soekawati op de samenstelling zou 
kunnen worden afgeleid uit de aanstelling van Anak Agung, die getrouwd was met een van zijn 
dochters.  

Oost-Indonesische propagandareizen 
De dag na de installatie vertrokken president Soekawati en enkele ministers voor een rondreis door 
Oost-Indonesië. Eerst werden Makassar en Goa in Zuid-Sulawesi, en later Manado, Ambon, Kupang 
en Denpasar bezocht.114 In Makassar werd tijdens het bezoek van de ministers een nieuwe 
Indonesische burgemeester van Makassar geïnstalleerd: Abdul Hamid Daeng Magassing. De 
Nederlands-Indische Regeringsvoorlichtingsdienst (RVD) beschreef de rondreis als een groot succes, 
waarbij negatieve beeldvorming over de NIT werd rechtgezet. De lezers van deze berichten konden 
echter tussen de regels door concluderen dat er nog een lange weg te gaan was voordat de harten 
van de massa voor de nieuwe deelstaat zouden zijn gewonnen. Bepaalde politieke uitingen tijdens 
het bezoek moesten volgens de RVD worden verklaard door het geringe politiek zelfbewustzijn van 
de bevolking in dit gebied, dat was nog nauwelijks ontwikkeld. Bovendien zou men in het oosten van 
de archipel over het algemeen schromen zijn mening kenbaar te maken. Zowel de in Republikeinse 
kringen voorkomende perceptie van de NIT als marionettenstaat als de opvatting in de 
separatistische hoek werden misverstanden genoemd die op de tournee van de Oost-Indonesische 
ministers al een klein beetje ontzenuwd waren.115 De RVD bracht openlijke protesten tegen de 
rondreizende politici echter niet naar buiten, terwijl deze er wel degelijk waren. Bij aankomst op 
Ambon werden posters getoond waarop de president werd voorgesteld als een kaketoe, gebonden 
aan een ketting in de kleuren van de Nederlandse vlag.116 Tijdens de rondreis was premier 
Nadjamoeddin overigens afwezig. Samen met minister Tjia Kok Tjiang bezocht hij twee dagen 
Bandung en omgeving, waarna hij twee weken in Jakarta verbleef.  

President Soekawati vertrok na zijn Indonesische rondreis op 25 januari 1947 voor een reis van een 
maand naar Europa. Twee dagen na zijn vertrek vergaderde het Oost-Indonesische kabinet met de 
Nederlandse Commissie-Generaal. Ook Tadjuddin Noor was hierbij aanwezig. De Indonesiërs 
beklaagden zich over de houding van Nederlandse ambtenaren van het Binnenlandse Bestuur, die 
                                                            
112 Overdijkink, Nieuwe feiten, 101. Het feit dat Overdijkink het bestaan van de bijnaam noemde, laat zien dat deze in ieder 
geval vóór juli 1947 al werd gebezigd.  
113 Anak Agung, From the Formation, 142-143. Artikel 16 van de staatsregeling luidt: ‘1. Het hoofd van den staat benoemt 
en ontslaat ministers. 2. Bij de uitoefening van zijn in lid 1 bedoelde bevoegdheid, is het leidend beginsel, dat steeds een 
ministerie aanwezig is, dat met het vertegenwoordigend lichaam kan samenwerken.‘ Algemeen Regeeringscommissariaat, 
De Conferentie te Denpasar, Bijlagen, 36. 
114 Gedurende het grootste gedeelte van de reis werd hij vergezeld door de ministers Anak Agung Gde Agung, Pantouw, 
Warouw en Dengah. In Zuid-Sulawesi was Tadjuddin Noor bij het gezelschap. 
115 Algemeen Indisch dagblad, 28 januari, 1947. De door de Nederlands-Indische Regeringsvoorlichtingsdienst uitgegeven 
krant Het Dagblad berichtte over de bezoeken aan Manado, Ambon en Koepang dat er ‘overal’ sprake was van een 
‘hartelijke ontvangst’. Het Dagblad, 20 en 23 januari 1947.   
28-01-1947 
116 Chauvel, Nationalists, 235. De molukkenkaketoe (Cacatua moluccensis) is een endemische vogelsoort in de Zuid-
Molukken en staat symbool voor het gebied. 
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volgens hen niet van plan waren het gezag van de nieuwe NIT-regering serieus te nemen. 
Nadjamoeddin verklaarde hierbij aan de secretaris van de Commissie-Generaal: ‘De Indonesiërs 
hebben daar nu hun eigen regeering, maar dan moet het aan het volk ook duidelijk zijn dat deze 
regeering iets te zeggen heeft en wat beteekent.’117  

In de vier weken die volgden op de rondreis door Oost-Indonesië bracht president Soekawati een 
bezoek aan Nederland en Frankrijk. In Nederland ontmoette hij minister Jonkman, de koningin, en 
het prinselijk paar Juliana en Bernhard. Aan het eind van zijn verblijf bracht hij een kraamvisite ter 
gelegenheid van de geboorte van prinses Christina. In Frankrijk bezocht Soekawati zijn 
schoonfamilie.118 Het tweede gedeelte van zijn verblijf in Nederland stond met name in het teken 
van bezoeken aan het bedrijfsleven, waarbij hij de bedoeling had contacten te leggen die gunstig 
zouden kunnen zijn voor de nieuwe deelstaat. Hij bezocht onder andere de Rotterdamse haven, een 
Limburgse steenkoolmijn en de Philipsfabrieken in Eindhoven. Op 25 februari 1947 keerde 
Soekawati met zijn familie en in gezelschap van de Oost-Indonesische minister Hamelink terug naar 
Indonesië. Enige dagen na aankomst liet hij op een persconferentie weten dat bij verschillende 
Nederlandse bedrijven interesse in de nieuwe deelstaat was getoond ‘op de gestelde voorwaarden 
van fiftyfifty kapitaalbasis en gemengd beheer’.119 Deze uitspraak van Soekawati was in de brede 
context van de Indonesisch-Nederlandse verhoudingen op dat moment erg belangrijk. Waar de 
Nederlandse ondernemers op Java en Sumatra zich moeilijk konden vinden in de Republikeinse 
voorstellen, was er bij deze bedrijven kennelijk meer ruimte voor optimisme wat betreft de 
samenwerking met de NIT. Het federale bestel leek dus gunstige omstandigheden te bieden voor het 
Nederlandse bedrijfsleven. Voor ongelijke koloniale verhouding met een meerderheidsbelang van 
buitenlandse ondernemers was in Oost-Indonesië echter geen plaats meer.  

Klokkenluider Tadjuddin Noor 
Terwijl de ministers van het Oost-Indonesische kabinet zich eind januari 1947 in Jakarta op hun werk 
in Makassar voorbereidden, had de situatie in Zuid-Sulawesi op een andere manier ook de volle 
aandacht van de hoogste Nederlands-Indische bestuurders. Na de geruststellende rapportage van 
Sonda Daeng Mattajang kwamen steeds meer feiten aan het licht over de gruwelijke praktijken die 
het Depot Speciale Troepen en het KNIL in dit gebied bedreven. Dat ging onder andere over het 
zogenaamde standrecht, ook wel aangeduid als de ‘methode Westerling’ en het kwam neer op het 
zonder vorm van proces executeren van gevangenen. Het doden van burgers, marteling en het in 
brand steken van kampongs in Zuid-Sulawesi was aan de orde van de dag. Tadjuddin Noor stelde 
deze situatie herhaaldelijk aan de kaak, onder anderen bij Van Mook zelf. Rond 20 januari schreef hij 
hem een kort briefje: ‘Hierbij het eerbiedig verzoek dat vanaf heden standrecht of gelijksoortig recht 
in Zuid-Celebes wordt ingetrokken; dat de ex-datoe (vorst zelfbestuurder) van Soeppa Pare Pare, die 
reeds vijf maanden in arrest is gesteld wordt overgebracht naar Batavia. Hij is de zuiverste 
vorstentelg uit Zuid-Celebes en een van de weinigen van wie verwacht wordt orde en rust in deze 
streken te kunnen brengen zonder veel bloedvergieten. Vertrek zelf 21 dezer naar Batavia.’120  

                                                            
117 Smit, Dagboek van Schermerhorn, 256. Het citaat is opgetekend door Schermerhorn in zijn verslag van diezelfde dag in 
zijn dagboek. Noors aanwezigheid wordt vermeld in Het Dagblad, maar niet in het verslag van Schermerhorn. Het Dagblad, 
28 januari 1947.  
118 Soekawati was (ten minste) twee keer getrouwd. Zijn eerste vrouw was de Balinese Gusti Agung Niang Putu. 
Soekawati’s tweede vrouw was de Française Gilberte Vincent.  
119 De Tijd, 7 maart 1947. 
120 AS ANRI, 1306. 
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Naast het feit dat Noor hier als een van de eersten officieel protest aantekende bij de Nederlandse 
bestuurders tegen de ‘standrechtelijke’ executies, is van belang dat hij ook specifiek de aandacht 
vestigde op de ex-datu (vorst). Andi Makassau was tussen 1926 en 1938 datu geweest van Suppa, de 
streek rond de havenstad Pare Pare. In dat gebied landden herhaaldelijk Republikeinse 
verzetsstrijders uit Java, die via Zuid- en Oost-Borneo waren gereisd. Het is opvallend dat Noor 
expliciet voor deze politieke gevangene van Nederland opkwam, ook in het belang van de 
toekomstige situatie in het gebied. De situatie legde een duidelijk loyaliteitsconflict bloot. Voor de 
Nederlands-Indische autoriteiten in Jakarta was Noor niet slechts vertegenwoordiger van de 
Republikeinse belangen in Zuid-Sulawesi, hij had zich sinds de Denpasar conferentie ook 
gecommitteerd aan de deelstaat Oost-Indonesië. Het geciteerde briefje van Noor kan dus opgevat 
worden als een serieuze waarschuwing aan het adres van Van Mook dat het federale project door de 
Nederlandse militaire campagnes in gevaar kwam. Nadat Noor een uitvoeriger rapport over het 
excessief gewelddadig optreden bij de Nederlands-Indische regering had aangeleverd, seinde Van 
Mook naar Makassar dat er zo snel mogelijk een einde moest komen aan deze gang van zaken.121 
Twee dagen voordat Van Mook dit telegram verzond was Andi Makassau echter al samen met twee 
anderen op een prauw voor de kust van Pare Pare terechtgesteld. In de geschiedschrijving, maar 
mogelijk ook in de primaire bronnen, lijkt er bij deze executie overigens sprake te zijn geweest van 
een persoonsverwisseling met Andi Bau Maseppe. Deze vorst, die op dat moment datu van Suppa 
was, verkeerde eveneens in gevangenschap.122 Ook hij werd doodgeschoten, enkele dagen later, 
volgens een leidinggevende Nederlandse officier bij een ‘poging tot vluchten’. In militaire rapporten 
was dit een verhullende term voor ‘geëxecuteerd’.123  

Met zijn activiteiten als klokkenluider in Jakarta haalde Tadjuddin Noor zich ondertussen de woede 
op zijn hals van twee belangrijke bestuurders in Makassar: officier van justitie Antonius Veldhuis en 
resident Lion Cachet. Zij hadden een belangrijk aandeel in de besluitvorming rond de 
standrechtelijke executies die de militairen van het DST uitvoerden. Lion Cachet had verzocht om de 
komst van deze eenheden, terwijl Veldhuis zich inspande voor een juridische onderbouwing.124 Door 
zijn belangrijke positie van voorzitter van het parlement van de nieuwe deelstaat zou Tadjuddin 
Noor een gevaar voor hun beleid en hun persoonlijke carrière kunnen betekenen. Nadat al opdracht 
was gegeven tot een onderzoek naar Noors banden met de verzetsbeweging, adviseerden zij begin 
maart 1947 daarom aan de inmiddels in Sulawesi gearriveerde premier Nadjamoeddin en minister 
van Binnenlandse Zaken Ide Anak Agung Gde Agung hun invloed aan te wenden en er in Jakarta op 
aan te dringen Tadjuddin Noor te beletten naar Makassar terug te reizen.125 Hoewel dit laatste 
verbod niet werd opgelegd, laat de hele zaak zien dat de genoemde regionale Nederlandse 
bestuurders de Indonesische politici van de deelstaat Oost-Indonesië al probeerden mee te sleuren 

                                                            
121 NIB 7, 284. 
122 De oorzaak was waarschijnlijk een citaat in het Rapport Van Rij en Stam uit 1954, waarin gesteld werd dat, vanwege de 
voorspraak door Tadjuddin Noor, de datu niet geëxecuteerd mocht worden. Van Rij en Stam, 52. Dit werd ook 
overgenomen in de Excessennota zoals deze in 1969 aan de Nederlandse Staten-Generaal werd aangeboden. Bank, J. (red.) 
De excessennota: Nota betreffende het archiefonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indonesië ̈begaan door 
Nederlandse militairen in de periode 1945-1950, Den Haag, 1995, 13. Ook in de geschiedschrijving door IJzereef (1984) en 
Limpach (2016) worden de twee adellijke personen verward. IJzereef, 135, Limpach 291. De persoon voor wie Tadjuddin 
Noor opkwam, was dus niet degene van wie de Nederlands-Indische autoriteiten in Jakarta met klem de executie hadden 
verboden.  
123 Rapport Van Rij en Stam, 54.  
124 IJzereef, Zuid-Celebes affaire, 92-93, 108-109. Collectie Lambers, 38, 44, 46, 48, 49. 
125 IJzereef, Zuid-Celebes affaire, 143-144.  
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in de vuile oorlog die kort daarvoor in Zuid-Sulawesi was gevoerd.126 Tadjuddin Noor reisde dus wel 
naar Makassar voor de opening van de voorlopige volksvertegenwoordiging. Nog voor de eerste 
Oost-Indonesische parlementszitting kwam het Republikeinse parlement in Malang op Java bijeen. 

Het uitgebreide KNIP in Malang 
Eerder in dit hoofdstuk is erop gewezen hoe de uitbreiding van het ledental van het Republikeinse 
parlement, het KNIP, samenhing met de aanvaarding van Linggadjati door de Republiek. Een gevolg 
was dat daardoor het federale principe ook werd geaccepteerd, omdat dit het uitgangspunt vormde 
van de overeenkomst. Tegelijk was de uitbreiding echter ook een reactie op de conferentie van 
Denpasar en de manier waarop de Nederlands-Indische regering de federale politiek in gang had 
gezet samen met Indonesische politici die het federale concept hadden aanvaard. Omdat het in 
maart 1947 de eerste keer was dat de Republikeinse regering met een zo uitgebreide 
vertegenwoordiging van de gebieden buiten Java en Sumatra in parlementair debat ging, wil ik hier 
nogmaals stilstaan bij deze KNIP-bijeenkomst in Malang. De zitting begon met redevoeringen door 
president Soekarno en Hatta, waarin zij de eenheid van de gehele archipel benadrukten. Toen ook 
premier Sjahrir het parlement toesprak, noemde hij het onderwerp echter niet. In de algemene 
beschouwingen ging een aantal parlementsleden wel in op de nieuwe verhoudingen. Zo noemde 
Johannes de Frètes uit Ambon de deelstaat Oost-Indonesië een Nederlandse poging om 
verdeeldheid te zaaien en Gusti Muis uit Borneo sprak zich uit tegen samenwerking met de nieuwe 
deelstaat. Andere vertegenwoordigers benadrukten juist hun teleurstelling in de Republikeinse 
regering. Ze hadden weinig gemerkt van steun voor hun gebieden en ze vonden dat de Republiek 
haar verantwoordelijkheid moest nemen.127  

Premier Sjahrir beantwoordde deze noodkreten door te verklaren dat er voor hem geen 
Malinogebieden of buitengewesten bestonden, maar alleen ‘het ene vaderland Indonesië’. 
Linggadjati was voor hem de manier om die eenheid te bereiken. Ook de van Sulawesi afkomstige 
onderminister Herling Laoh verdedigde zich tegen de kritiek: een sterke Republiek Indonesië zou ‘het 
probleem Oost-Indonesië’ gemakkelijk oplossen.128 Het parlement liet zich echter niet sussen en op 
5 maart, de laatste dag van de bijeenkomst, volgde een stevige motie. In deze motie werd de 
stichting van de staat Oost-Indonesië een bedreiging genoemd voor de strijd voor onafhankelijkheid 
buiten Java en Sumatra. Daarom moest de Republikeinse regering, zo luidde de motie, ‘strijden voor 
de vrijheid van Borneo, Celebes, Kleine Soenda-eilanden, de Molukken en Nieuw-Guinea, zoodat 
deze gebieden zoo snel mogelijk ingevoegd kunnen worden in den staat ‘Republiek Indonesia’. De 
motie werd aangenomen per acclamatie.129 De KNIP-afgevaardigde die de motie indiende was Manai 
Sophiaan, een journalist en onderwijzer uit Zuid-Sulawesi, die aan het eind van de Japanse 
                                                            
126 Ook Hendrik Willem Felderhof, procureur-generaal bij het Nederlands-Indische Hooggerechtshof in Jakarta, stelde op 25 
maart naar aanleiding van de hem toegezonden rapporten dat de staat Oost-Indonesië ‘niet gediend kon zijn door de 
aanvaarding van deze figuur’. Eerst moest meer duidelijkheid worden gegeven over Noors rol bij het ontstaan van het 
vanuit de Republiek georganiseerde gewapende verzet in Zuid-Sulawesi. Toch keurde hij de bemoeienis met het bestuur 
van de Indonesische deelstaat door Veldhuis en Lion Cachet af. Collectie IJzereef, 145. 
127 NIB 8, 292,293. Parlementsleden die zich in deze geest uitlieten, waren Gusti Abdul Muis (Borneo), A.S. Pello (Kleine 
Soenda-eilanden), Arie Frederik Lasut en Manai Sophiaan (Sulawesi).  
128 Idem, 293. 
129 NIB 8, 294-295. Opmerkelijk is de manier waarop de tekst van de motie in een memorandum van de NIT-regering van 10 
april 1947 wordt aangehaald. Er wordt gesproken over ‘incorporeeren in een unitarische republiek’. In het memorandum, 
ondertekend door Nadjamoeddin, worden feiten opgesomd die de NIT-regering ziet als bewijs dat de Republiek helemaal 
niet wil samenwerken met Oost-Indonesië in de vorming van een Verenigde Staten van Indonesië. De NIT wordt genegeerd 
en alles wijst op een politiek gericht op de vorming van een eenheidsstaat Indonesië. NIB 8, 178. Een verwijzing naar de 
eenheidsstaat ontbreekt echter in de Indonesiche tekst. Deze is in de krant Merdeka gepubliceerd. Merdeka, 5 maart 1947. 
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bezettingstijd leiding had gegeven aan de jeugdbeweging in Makassar. In die tijd had hij 
samengewerkt met Tadjuddin Noor, Nadjamoeddin en Ratulangie. In december 1945 was hij naar 
Java gereisd en voorzitter geworden van de KRIS in Yogyakarta. Hij behoorde bovendien tot het 
werkcomité van het KNIP.  

Hoewel de motie door 39 afgevaardigden was ondertekend, is aandacht voor de rol van Manai 
Sophiaan op zijn plaats. Omdat hij met Tadjuddin Noor had samengewerkt, is het goed mogelijk dat 
er contact tussen deze twee politici is geweest in de eerste maanden van 1947, toen Noor op Java 
verbleef.130 De motie Manai Sophiaan is opmerkelijk, omdat Tadjuddin Noor op de Denpasar 
conferentie had meegedeeld dat ‘de 45.000 van Sulawesi afkomstige inwoners op Java’ bereid 
zouden zijn mee te werken aan de opbouw van federaal Indonesië. Noor doelde hiermee 
waarschijnlijk specifiek op de leden van KRIS. Als Noors uitspraak in Denpasar en de motie van Manai 
Sophiaan in Malang beide representatief waren, was de publieke opinie in twee maanden tijd 
behoorlijk gewijzigd onder deze bevolkingsgroep. In ieder geval is duidelijk dat deze twee politici zelf 
een nieuwe koers hadden ingezet. Net als Noor was ook Manai Sophiaan op de hoogte gebracht van 
de Nederlandse militaire terreur in Zuid-Sulawesi. De journalist ontving een aantal brieven uit zijn 
geboortestreek die hij doorgaf aan het Republikeinse persbureau Antara. Dit resulteerde op 22 
januari 1947 in een zeer onthullend artikel getiteld ‘Ten Oosten van Java vrezen de Nederlanders 
God niet meer’, waarin voor het eerst de methode van de ‘standrechtelijke executies’ openbaar 
werd gemaakt.131  

De Republiek in New Delhi: een internationaal erkende deelstaat? 
Eind maart 1947 deden zich twee gebeurtenissen voor die beide grote invloed hadden op het 
federaliseringsproces in Indonesië. De eerste was de Asian Relations Conference, die op 23 maart 
begon in New Delhi en waar ook de Republiek Indonesië afgevaardigden heen stuurde. De tweede 
gebeurtenis was de ondertekening van de overeenkomst van Linggadjati op 25 maart 1947 in 
Jakarta.  

India, dat zich voorbereidde op de door de Britten toegezegde onafhankelijkheid, was gastheer en 
inspirator van de Asian Relations Conference. De bijeenkomst werd later beschouwd als de kiem van 
de Beweging van Niet-Gebonden Landen, die rond 1955 ontstond.132 In maart 1947 was Indonesië in 
New Delhi vertegenwoordigd door onder anderen de Republikeinse ministers Soewandi, Maria Ulfah 
Santoso, Darmasetiawan, Soedarsono en Baswedan. Later zou ook Sjahrir volgen, die bij deze 
gelegenheid voor het eerst sinds vele jaren zijn Nederlandse echtgenote ontmoette.133 De 
conferentie was van groot politiek belang voor de Republiek Indonesië, omdat zij daar voor het eerst 
een breed internationaal podium kreeg. Op de conferentie waren 28 naties met een delegatie 
vertegenwoordigd en bij plenaire bijeenkomsten waren tussen de tien- en twintigduizend 
aanwezigen. Dat de Republiek op de conferentie was vertegenwoordigd, was gezien het federatieve 
                                                            
130 Tadjuddin Noor reisde op 29 maart naar Makassar, mogelijk in gezelschap van Merdeka-journalist Rinto Alwi. Hij 
arriveerde er op 4 april 1947. Nieuwe Courant, 28 maart 1947, Het Dagblad, 8 april 1947. 
131 Collectie Lambers, 47.  
132 De in deze organisatie samenwerkende staten, waarvan Egypte, India, Indonesië en Joegoslavië een leidende rol namen, 
stelden zich in de internationale politieke tweedeling als gevolg van de Koude Oorlog zo onafhankelijk mogelijk op. De 
conferentie van Bandung, in 1955, op initiatief van Indonesië, was in de geschiedenis van deze organisatie een belangrijk 
hoogtepunt. Jansen, G.H., Afro-Asia and Non-Alignment, London, 1966 
133 Sjahrir was in 1932 in Medan getrouwd met Maria Duchâteau. Vrijwel meteen hierna is zij door de Nederland-Indische 
autoriteiten naar Nederland verbannen, terwijl Sjahrir zelf in 1935 werd verbannen naar Boven-Digoel. Sindsdien hadden 
ze elkaar niet meer gezien. 
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Linggadjati opmerkelijk omdat het onderhouden van buitenlandse betrekkingen doorgaans niet 
wordt uitgevoerd door deelstaten van federaties.134 De Republiek was in 1945 echter niet opgericht 
als deelstaat maar als een eenheidsstaat, gebaseerd op de overtuiging dat zij de gehele Indonesische 
natie vertegenwoordigde. Ook waren de buitenlandse betrekkingen al eerder begonnen. De 
Indonesische ministers die in april 1946 op weg waren naar de Hoge Veluwe conferentie bezochten 
de vertegenwoordiger van de Arabische Liga in Caïro. In diezelfde maand begon Sjahrir 
onderhandelingen met India, waarbij de Republiek 500.000 ton rijst aan India toezegde. Het verschil 
met de Asian Relations Conference was dat deze, vanwege de aanwezigheid van vertegenwoordigers 
uit zoveel verschillende landen, een unieke kans bood om zich te presenteren en diplomatieke 
banden aan te gaan zonder beperkende maatregelen door het Nederlands-Indische bestuur. Dit alles 
gebeurde echter in dezelfde tijd als de ondertekening van het akkoord van Linggadjati, waarin de 
Republiek erkende een van de constituerende deelstaten van de te vormen Verenigde Staten van 
Indonesië te zijn. Indonesië nam op de conferentie in New Delhi een prominente plaats in. Na India 
had het met 25 leden de grootste delegatie. De conferentie had officieel geen politieke doelen, maar 
in de praktijk kwam het daar wel op neer. De samenwerking tussen deze staten, die bijna allemaal 
bezig waren zich los te maken van het westers imperialisme, was immers op zichzelf al een politieke 
zaak van grote historische betekenis. De Republikeinse minister Abu Hanifah sloot op 24 maart een 
toespraak af met de roep ‘Merdeka!’, waarna de voltallige Indonesische delegatie opstond en ook 
Merdeka riep. De voorzitster maande daarop de Indonesiërs tot kalmte en verzocht hun zich te 
onthouden van prikkelende politieke uitspraken.135 Agus Salim besloot met een kleine groep 
vertegenwoordigers na de conferentie door te reizen naar Egypte, waar een permanente 
buitenlandse vertegenwoordiging van Indonesië werd opgezet nadat de Arabische Liga de Republiek 
had erkend. Dit laatste was volgens veel Nederlandse politici volkomen in strijd met de federale 
opzet van Linggadjati.136  

Fatmawati en Wilhelmina 
Het al zo lang bediscussieerde akkoord van Linggadjati werd uiteindelijk door de Republiek en 
Nederland ondertekend op 25 maart 1947 in het paleis Rijswijk (het huidige Istana Negara) in Jakarta 
door de Nederlandse Commissie-Generaal en de Republikeinse regering. De Nederlandse Tweede 
Kamer was alleen akkoord gegaan met de overeenkomst zoals die in de toelichting van de 
Commissie-Generaal en de regeringsverklaring door minister Jonkman was uitgelegd. De 
Republikeinse regering ging met de artikelen van de overeenkomst zelf akkoord zoals deze in 
Linggadjati in november 1946 overeen waren gekomen. De parafering had destijds in Soekarno’s 
huis onder het portret van diens echtgenote Fatmawati plaatsgevonden. Hiermee werd de 
afwezigheid van de Republikeinse president weliswaar beklemtoond, maar het kon ook worden 
uitgelegd als de afsluiting van een hoofdstuk waarin Soekarno slechts als persona non grata door 
Nederland werd gezien. In algemenere zin was het ook een verwijzing naar de erkenning van de 
Republiek door Nederland. Op 25 maart 1947 werd in het paleis waar voorheen de gouverneurs-
generaal van Nederlands-Indië hadden geresideerd, de overeenkomst getekend onder een enorm 
schilderij van koningin Wilhelmina. De koningin zelf was er weliswaar niet, maar Nederland 
onderstreepte hiermee de continuïteit van het beleid dat sinds de ethische politiek beoogd had om 

                                                            
134 Jansen, Afro-Asia, 51-52. De Aziatische Sovjetstaten hadden hun eigen vertegenwoordiging op de conferentie omdat de 
Sovjetunie − op papier − een confederatie van onafhankelijke staten was. 
135 De Tijd, 3 april 1947. 
136 NIB 8, 579. NIB 9, 88, 244, 269, 479. 
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steeds meer autonomie aan deze gebieden te verlenen. Conform de ideologische basis van haar 
radiorede in december 1942. Voor conservatieve Nederlandse politici, die zich niet wilden 
neerleggen bij een ‘naakt’ Linggadjati, onderstreepte het toeziend oog van de koningin de band van 
Indonesië met het Koninkrijk, die in de vorm van de Nederlands-Indonesische Unie behouden zou 
blijven. Hoeveel meningsverschillen er ook waren over de inhoud van het akkoord, over de kern was 
men het eens: Nederland erkende het de facto gezag van de Republiek over Java en Sumatra en 
Nederland en de Republiek zouden samenwerken aan de opbouw van een federaal Indonesië, 
waarbij ernaar gestreefd werd de soevereiniteit uiterlijk op 1 januari 1949 over te dragen.  

De meubelaffaire 
In Makassar, de hoofdstad van de nieuwe deelstaat Oost-Indonesië, was men in maart 1947 druk 
bezig met de praktische zaken die hoorden bij de stichting van een nieuwe staat. Zoals 
eerdergenoemd was huisvesting een groot probleem in de stad die zwaar was getroffen in de laatste 
maanden van de Tweede Wereldoorlog. Op een bijzondere manier kreeg ook president Soekawati 
hiermee te maken. De voormalige gouverneurswoning zou zijn residentie worden. Na zijn Europese 
reis had hij twee weken op Java en Bali doorgebracht en op 14 maart kwam hij in Makassar aan. Het 
gebouw dat presidentieel paleis werd, was in de afgelopen jaren achtereenvolgens door 
Nederlandse, Japanse, Australische, Britse en tenslotte weer door Nederlandse autoriteiten gebruikt 
en bewoond geweest. De meest recente bewoner was kolonel De Vries, de Nederlandse 
bevelhebber van het leger in Borneo en Oost-Indonesië. Het gebouw stond vol met uit de stad 
geconfisqueerde meubels. Terwijl rechtmatige eigenaren langzaamaan hun eigen spullen kwamen 
terughalen, was in de stad een speciale instelling aanwezig die toezicht hield op een ordelijk en 
eerlijk verloop van de gang van zaken. Op 5 maart verliet De Vries met enkele medebewoners het 
gebouw met medeneming van meubels en servies voor zijn nieuwe woning. Ook de Nederlandse 
resident Lion Cachet nam een tafel en stoelen mee, bedoeld voor de woning van de commissaris van 
de Kroon. Toen Soekawati en zijn echtgenote negen dagen later hun intrek namen in het paleis, gaf 
het verblijf een kale indruk. De gordijnen waren versleten en er was geen kookgerei.137 Enkele dagen 
later deed minister-president Nadjamoeddin op felle manier zijn beklag bij de Nederlands-Indische 
regering in Jakarta. Volgens de premier was de president ‘zeer pijnlijk getroffen’ en de woning zou 
niet voldoen aan de minimumeisen. Terwijl Van Mook en zijn staf op dat moment druk bezig moeten 
zijn geweest met de laatste voorbereidingen van de ondertekening van Linggadjati, vroeg de Oost-
Indonesische regering aandacht voor tafels, kopjes en schotels in Makassar. Van Mook en Spoor 
namen de zaak echter zeer ernstig op. Lion Cachet en De Vries werden bevolen meteen al de 
meegenomen zaken terug te brengen naar het paleis van de nieuwe president. Soekawati had 
overigens aan De Vries laten weten dat Nadjamoeddin dit alles buiten zijn weten naar Jakarta had 
getelegrafeerd en dat het absoluut niet zijn bedoeling was de Nederlands-Indische regering met 
deze zaken lastig te vallen.  

Deze meubelaffaire lijkt op het eerste gezicht niet relevant voor een beter begrip van het ontstaan 
van de federale politieke structuur voor Indonesië. Toch verdient ze om een aantal redenen de 
aandacht. In de eerste plaats bleek dat de belangrijkste Nederlandse politieke en militaire leiders in 
Indonesië, zoals Van Mook en Spoor, zich goed bewust waren hoe dit soort gevoeligheden 
desastreuze gevolgen kon hebben voor de samenwerking tussen de zojuist gearriveerde 
regeringspersonen van de deelstaat Oost-Indonesië (zoals Soekawati en Nadjamoeddin) en de 
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Nederlandse bestuurders en militaire leiders met wie ze ter plaatse samenwerkten, zoals Lion 
Cachet en De Vries. In de tweede plaats liet het telegram van Nadjamoeddin een zelfbewuste 
houding zien, waarbij veel op het spel stond. Het ging om de vraag in hoeverre Nederlandse 
gezagsdragers bereid waren de leiders van de deelstaat serieus te nemen als 
hoogwaardigheidsbekleders en daarmee in feite bereid waren Oost-Indonesië de facto te erkennen.  

Deze zelfbewuste houding vormde een contrast met de reactie van Soekawati, die zich meer 
gematigd en bijna nederig opstelde tegenover Lion Cachet en De Vries. In de derde plaats werd 
duidelijk hoe de genoemde plaatselijke Nederlandse autoriteiten veel minder respect leken te tonen 
voor de Indonesische politici in deze deelstaat. Nadjamoeddin was trouwens niet alleen met 
meubels en kopjes bezig in zijn politieke strijd om erkenning. De ambtenaar Louis Graf maakte een 
maand voordat Soekawati in Makassar arriveerde een dienstreis naar Zuid-Sulawesi, waar hij een 
oriënterend onderzoek naar de militaire ‘excessen’ deed in opdracht van procureur-generaal 
Felderhof. Onder anderen Muchtar Lutfi en de radja van Goa vertelden Graf verhalen over de 
‘standrechtelijke executies’. Nadjamoeddin bevestigde de verhalen. De minister-president gaf te 
kennen dat dit ‘buitengewoon ongunstig’ was voor de opbouw van de nieuwe staat. Hij zou zich 
hierover ook meermalen bij Lion Cachet hebben beklaagd, maar zonder resultaat. Kolonel De Vries 
weigerde aanvankelijk een onderzoekscommissie in te stellen.138  

De opening van het Oost-Indonesische parlement 
Op 22 april 1947 werd in Makassar het voorlopige Oost-Indonesische parlement geopend.139 De 
leden van het parlement waren de vertegenwoordigers van de Denpasar conferentie. Voor de 
plaatsen die waren opengevallen doordat leden tot het kabinet waren toegetreden, waren inmiddels 
vervangende volksvertegenwoordigers aangewezen.140 Bij de opening waren leden van de 
Commissie-Generaal aanwezig. Sultan Hamid en Asikin Noor waren aanwezig namens Borneo, maar 
de Republiek was niet officieel vertegenwoordigd. Wel was er een afvaardiging van de Republikeinse 
pers, mede in opdracht van het Republikeinse ministerie van Voorlichting.141 De vertegenwoordiging 
van de Republiek had heel wat voeten in de aarde gehad. De delegatie van vijf personen die de 
Republiek aanvankelijk had gestuurd was door de Nederlands-Indische regering tegengehouden, 
omdat ook Latuharhary − de Republikeinse gouverneur van de Molukken − hiervan deel uitmaakte. 
In het kader van de overeenkomst van Linggadjati stond Van Mook erop dat alle functionarissen van 
de Republiek in de gebieden buiten Java en Sumatra uit hun functie zouden worden ontheven. Het 

                                                            
138 NIB 7, 535. De radja van Goa was Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang. 
139 De officiële naam was Voorlopig Vertegenwoordigend Lichaam, in het Indonesisch Badan Perwakilan Sementara. Voor 
het gebouw in Makassar stond een bordje met de tekst ‘Parlemen(t)’. 
140 Anak Agung, From the Formation, 153. De tien nieuw benoemde leden waren Saverius Supit Pelenkahu, Ryclof 
Constantijn Lodewijk Lasut, Hoesain Puang Limboro, Abdul Radjab Daeng Massikki, Pieter Harm Kremer, Thoeng Hing 
Tjiang, Arnold Mononutu, Ide Bagus Ketoet Roeroes, Anak Agung Gde Djelantik en Henny Bergema. Met name de 
benoeming van Mononutu zou grote gevolgen hebben. Mononutu kwam oorspronkelijk uit de Minahasa. Tijdens zijn 
studiejaren in Europa had hij een leidende rol in de Indonesische nationale beweging. Hij zat onder andere in het bestuur 
van de Perhimpunan Indonesia samen met Hatta en had contacten met Ali Sastroamidjojo en Soekiman. Gedurende de 
Japanse bezetting verbleef hij in Ternate (Molukken). Hij werd begin 1947 als vertegenwoordiger van de noordelijke 
Molukken benoemd in het Oost-Indonesische parlement, ter vervanging van de sultan van Ternate. In het parlement werd 
hij al snel een belangrijke woordvoerder van de op de Republiek Indonesië georiënteerde progressieve fractie, waarvan hij 
later in 1947 voorzitter werd. 
141 Waarschijnlijk was Ra’jat-correspondent Rinto Alwi een van hen. In het verslag over deze periode omschrijft kolonel De 
Vries Republikeinse journalisten in het door Nederlanders gecontroleerde gebied als een ‘noodzakelijk kwaad’. Alwi reisde 
in het gezelschap van Soekawati en andere Oost-Indonesische politici door Zuid-Sulawesi en bezocht onder andere 
gevangenissen. 
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tegenhouden van Latuharhary hield verband met de zeer gevoelige kwestie van de arrestatie en 
internering van gouverneur Ratulangi. De laatste zou worden vrijgelaten zodra hij officieel zou zijn 
ontslagen.142  

De opening van het parlement begon ’s ochtends met een toespraak door president Soekawati, 
waarin hij het belang van de samenwerking tussen Nederland en Oost-Indonesië enerzijds en tussen 
de Oost-Indonesische regering en het parlement anderzijds benadrukte.143 Hierna volgde een 
toespraak van Tadjuddin Noor. Net als in Denpasar gaf hij eerst een min of meer theoretische 
uiteenzetting over het begrip bondsstaat. Daarnaast onderstreepte hij in aansluiting op Soekawati’s 
redevoering de rol van het parlement als waarborg voor een goed functionerende democratie. In de 
middag volgde de beëdiging van de tien nieuwe parlementsleden en premier Nadjamoeddin hield 
een uitvoerige redevoering. Dit ‘politiek manifest’ van Nadjamoeddin kon worden opgevat als het 
politieke programma van zijn kabinet. Net als Soekawati en Noor noemde hij het federale principe 
van cruciaal belang. Opvallend was dat hij enkele keren expliciet benadrukte dat de keuze voor het 
federale principe niet ‘Nederlands’ was, maar voortkwam uit de praktische omstandigheden van de 
eindfase van de Tweede Wereldoorlog in Azië en vanuit de overtuiging van de inwoners van 
Indonesië dat gebroken moest worden met een centralistische bestuursstructuur zoals die tijdens 
het Nederlandse koloniale bewind had gefunctioneerd. Aan de verwaarlozing van de gebieden die 
toen ‘buitengewesten’ werden genoemd, zou een einde komen. Een belangrijke doelstelling van zijn 
kabinet was dan ook dat er tussen Oost-Indonesië en Nederland een afzonderlijke overeenkomst zou 
worden gesloten, zoals met de Republiek, zoals Schermerhorn had toegezegd. Dan pas was de 
deelstaat namelijk erkend en stond deze op gelijke hoogte met de Republiek. Nadjamoeddin roerde 
ook de kwestie aan van de Nederlandse militaire terreur. In de onderzoekscommissie onder leiding 
van Enthoven waren ook drie leden aangewezen door Oost-Indonesië.144 Ten slotte sprak 
Nadjamoeddin zich uit voor een samenwerking − op gelijke voet − met de Republiek Indonesië. Alle 
toespraken waren dit keer geheel in het Indonesisch, in tegenstelling tot bij de installatie van het 
kabinet enkele maanden ervoor. Voor de Nederlandse aanwezigen zoals Schermerhorn en het 
katholieke Tweede Kamerlid Ruijs de Beerenbrouck waren vertalingen beschikbaar. De laatste 
ergerde zich aan Nadjamoeddins toespraak, omdat Nederland zo weinig en de koningin helemaal 
niet waren genoemd.145 

Politieke chaos in het parlement in Makassar 
Na de ceremoniële opening op 22 april 1947 volgde de eerste zitting van het parlement in Makassar 
een week later. Verschillende ministers gaven toelichtingen op hun voorgenomen beleid, waarna de 
volksvertegenwoordigers in een eerste termijn van algemene beschouwingen hun mening konden 
geven en voorstellen konden doen. Meteen was duidelijk dat de verdeeldheid die bij de nipte 

                                                            
142 Trouw, 22 april 1947. Latuharhary was buiten medeweten van de Nederlands-Indische regering uitgenodigd door 
Tadjuddin Noor. Dit werd later door het Republikeinse ministerie van Voorlichting bevestigd. Algemeen Indisch Dagblad, 26 
april 1947. 
143 Archief Koets, 95. 
144 Anak Agung, From the Formation, 54-171.De door de Oost-Indonesische regering aangewezen personen in de 
commissie Enthoven waren Andi Pabenteng, Sonda Daeng Mattajang en Sampara Daeng Lili. Handelingen Tweede Kamer, 
1946-1947 Aanhangsel nummer 192. 
145 Smit, Dagboek van Schermerhorn, 467. Ruijs maakte voor de KVP een rondreis in Indonesië. Hij behoorde tot de 
rechterflank van zijn partij en was van de KVP-fractie de enige die tegen de aanvaarding van Linggadjati had gestemd. 
Schermerhorn trok uit Nadjamoeddins toespraak een tegenovergestelde conclusie: ‘De enorme strijd, die deze man voert 
voor het federale beginsel en voor het eigen recht van de andere gebiedsdeelen tegenover de republiek, is in wezen de 
strijd ook voor de juiste plaats van het Nederlandse element.’ 
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overwinning van Soekawati tijdens de presidentsverkiezing was gebleken het parlementaire seizoen 
zou gaan bepalen. Een behoudende fractie was gericht op samenwerking met Nederland en een 
progressieve fractie was gericht op samenwerking met de Republiek Indonesië. Voorafgaand aan de 
toespraken werden vier moties ingediend. De eerste was van de Balinees I Made Mendra, die 
voorstelde een parlementaire missie naar de Republiek af te vaardigen. Daarna diende Soelaiman 
Binol een motie in met de verklaring dat men het niet eens was met het politieke programma en de 
samenstelling van het kabinet Nadjamoeddin. Het was een motie van wantrouwen. In de derde 
motie betuigde de Nederlandse katholiek Theo van Emstede samen met zijn medeondertekenaars 
steun aan het kabinet en zijn beleid.146 In de vierde motie ten slotte vroeg Muchtar Lutfi om de 
opheffing van de staat van oorlog in Zuid-Sulawesi. Alleen al op grond van deze moties kunnen we 
ervan uitgaan dat de sfeer meteen om te snijden moet zijn geweest. In hun individuele bijdrage 
motiveerden verschillende oppositieleden vervolgens hun kritiek. Op de samenstelling van het 
kabinet was kritiek omdat het progressieve element hierin te weinig was vertegenwoordigd. Men 
verweet Nadjamoeddin dat hij het kabinet in Jakarta had geformeerd en door Soekawati had laten 
beëdigen, terwijl er bovendien de verdenking was dat de Nederlands-Indische regering zich met de 
samenstelling had bemoeid. Het grote aandeel van ministers uit de Minahasa was een ander 
bezwaar. De oppositie ging niet tegen het in Linggadjati en Denpasar aanvaarde principe van 
federalisme, het verwijt aan het kabinet Nadjamoeddin was dat zij de Republiek vijandig gezind 
waren en aanstuurden op een statenbond in plaats van een bondsstaat. Ook moest de rood-witte 
vlag worden aanvaard. Muchtar Lutfi pleitte voor vrijlating per direct van de politieke gevangenen en 
noemde hierbij de namen van de bekende politieke leiders Ratulangie en Lapian. De Manadonees 
Manoppo stelde voor om in Oost-Indonesië de politieke contracten met zelfbestuurders af te 
schaffen, omdat deze alleen betekenis zouden hebben in de koloniale verhouding.147   

In het regeringsantwoord zegde Nadjamoeddin een reconstructie van het kabinet toe. Toch liep in 
de tweede termijn van de algemene beschouwingen de spanning nog op, toen de regeringsgezinde 
Sonda op 27 mei 1947 in een motie het aftreden van parlementsvoorzitter Tadjuddin Noor eiste. De 
reden die hij aanvoerde was dat de voorzitter zich partijdig had opgesteld door niet op te treden 
tegen een enthousiaste en luidruchtige groep jongeren op de publieke tribune.148 Omdat de motie 
hem persoonlijk aanging, gaf Tadjuddin Noor de voorzittershamer over aan de vicevoorzitter Binol. 
Deze verklaarde vanwege de hevige politieke spanning de zitting te schorsen. Daarop verlieten niet 
alleen Noor en Binol, maar ook de gehele progressieve fractie het parlementsgebouw. De leiders van 
deze fractie gingen meteen naar het paleis van Soekawati en vroegen om zijn bemiddeling. 
Ondertussen zetten de achtergebleven parlementsleden de vergadering echter voort. Ze besloten 
dat het sluiten van de zitting door Binol onwettig was. Meteen daarop werd een nieuwe voorlopige 
voorzitter aangesteld. De motie Sonda werd door deze 36 parlementsleden aangenomen. 
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muiterij onder KNIL-soldaten in Manado in maart 1946. 
148 Anak Agung, From the Formation, 208-217. In retrospectief stelde Anak Agung dat er sprake was van overlast van deze 
groep, die volgens hem onder anderen bestond uit onlangs vrijgelaten politieke gevangenen, met name na het voorlezen 
door de parlementssecretaris van een ingezonden brief van een Comité voor de bevrijding van Indonesische 
vrijheidsstrijders. De oud-minister voegde eraan toe dat de werkelijke motivatie van de opstellers van dit document was 
om de staat Oost-Indonesië te gronde te richten. Ibidem, 217. 
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Vervolgens werd een nieuwe voorzitter gekozen, dit was de sultan van Sumbawa, Muhammad 
Kaharuddin.149  

Invloed van Palar in Oost-Indonesië 
Voor een deel is deze opmerkelijke gang van zaken te verklaren met de informatie die bekend is over 
invloed achter de schermen. Van eind april tot begin mei was Nico Palar aanwezig in Makassar. Zijn 
bezoek daar was onderdeel van zijn reis naar Indonesië die hij tussen 10 maart en 20 mei maakte in 
opdracht van de PvdA. Vanwege zijn Manadonese oorsprong en bekendheid in de nationale 
beweging had hij goede contacten met politici in het regeringscentrum van Oost-Indonesië. Een van 
hen was Tadjuddin Noor. Palars ervaring als lid van de Tweede Kamer werd hoog aangeslagen door 
de oppositie in Makassar en zij betrokken hem bij hun overleg. Op 7 mei verschenen artikelen naar 
aanleiding van een bericht van het Republikeinse persbureau Antara, waarin stond dat Palar 
voorlichting gaf aan Oost-Indonesische parlementsleden en ministers.150 Op 10 mei, toen Palar uit 
Makassar weer in Jakarta was gearriveerd, had hij een gesprek met zijn partijgenoot Schermerhorn. 
Enkele dagen daarvoor had hij hem al opgebeld en daardoor was Schermerhorn als voorzitter van de 
Commissie-Generaal zeer verontrust geraakt over Palars politieke activiteiten. Na het gesprek in 
Jakarta trok Schermerhorn de conclusie dat Palar had meegewerkt aan het opstellen van de motie 
van wantrouwen tegen het kabinet Nadjamoeddin. Later werd zijn vermoeden bevestigd toen Van 
Mook hem vertelde dat Soekawati net daarvoor ook al zijn zorgen had geuit over de invloed van 
Palar. De president had hem verteld dat de progressieve fractie na het overleg met Palar niet alleen 
het kabinet ten val wilde brengen, maar Palar zelf als kabinetsformateur naar voren wilde 
schuiven.151  

 

Afbeelding 4.3. Nico Palar, jaartal onbekend. 

 

                                                            
149 Ibidem, 226-227. 
150 Het Dagblad, 7 mei 1947. Palar stelde later in de Tweede Kamer dat hij bijna alle parlementsleden in Oost-Indonesië 
had gesproken. Handelingen Tweede Kamer, 11 juli 1947. 
151 Smit, Dagboek van Schermerhorn, 517-518. NIB, 8, 609. De overweging bij de progressieve fractie om Palar als 
formateur te laten optreden wordt ook genoemd door Bergema. HDC, Archief Bergema, journalen, nr. 1, 14 mei 1947. 
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Wat Schermerhorn waarschijnlijk niet wist, was dat Van Mook ook belangrijke invloed had 
uitgeoefend op de situatie in het parlement in Oost-Indonesië. Op 9 mei 1947 had de luitenant-
gouverneur-generaal in een persoonlijke brief aan zijn ‘oude vriend’ Soekawati niet alleen de 
kabinetsreconstructie aangeraden, maar ook in bedekte termen een motie van wantrouwen tegen 
Tadjuddin Noor voorgesteld: ‘Heeft de Regeering eenmaal vasteren voet gekregen door zichzelf van 
enkele zwakke broeders te ontdoen en daarvoor met zorg menschen in hun plaats te kiezen, die 
haar aanhang kunnen vergrooten zonder dat haar beginselen daardoor in gevaar worden gebracht, 
dan zou het wellicht mogelijk zijn, om een uitspraak van het Parlement uit te lokken, waarin de 
onbevredigdheid met de leiding van de vergadering wordt vastgelegd en waardoor een verandering 
in het voorzitterschap zou kunnen worden bewerkstelligd.’ Overigens noemde Van Mook in dezelfde 
brief ook al zelf de naam van een nieuwe kandidaat als premier: Anak Agung.152  

Hoe Soekawati dit ‘uitlokken’ uiteindelijk heeft bewerkstelligd is niet bekend. In de weken 
voorafgaand aan het afzetten van Tadjuddin Noor kwam de regeringsgezinde fractie regelmatig 
bijeen voor overleg. Tot op het laatste moment was men onzeker of de regering een motie van 
wantrouwen zou overleven. De motie van afkeuring jegens de voorzitter werd pas kort tevoren in de 
groep besproken.153 Ook de progressieve fractie kreeg er lucht van en probeerde de bemiddeling van 
Soekawati in te roepen, zonder resultaat. De gelederen hadden zich kennelijk al gesloten. Het geeft 
de indruk dat de progressieve Indonesiërs niet wisten dat de president zelf juist een belangrijke 
schakel vormde in het uitschakelen van hun politieke invloed.  

Zou het bovenstaande nog kunnen worden uitgelegd als vormen van politieke beïnvloeding en 
manipulaties die binnen een democratisch systeem nu eenmaal deel van het politieke spel zijn, er 
zijn ook aanwijzingen dat de grenzen van redelijkheid hierbij toch werden overschreden. 
Commissaris van de Kroon Marten Brouwer schreef een verontruste brief naar Van Mook over 
‘onoirbare praktijken’ van de premier. Hem was onder meer ter ore gekomen dat de commissaris 
van de politie in Makassar parlementsleden met geweld had bedreigd als ze zich tegen de regering 
zouden uitspreken. De betreffende politiechef was Aboe Baeda Daeng Passaoe, een halfbroer van 
Nadjamoeddin.154 Aangaande Nadjamoeddin en zijn netwerk stelden de Nederlands-Indische 
autoriteiten een onderzoek in. Op verzoek van Soekawati en Brouwer werd Palar later verhinderd 
terug te keren naar Makassar. Het Indonesische Tweede Kamerlid brak hierop zijn reis vervroegd af 
en keerde 20 mei terug naar Nederland.155 De geheime inlichtingendienst van de Nederlands-
Indische regering, de Netherlands Forces Intelligence Service (Nefis), had inmiddels al het bericht 

                                                            
152 NIB 8, 596-598. 
153 Henny Bergema, die als Nederlander een benoemd lid was van het Oost-Indonesische parlement, heeft over deze 
periode inzichtelijke dagboekaantekeningen nagelaten. Tot zijn netwerk behoorden christelijke Indonesiërs in de oppositie 
zoals Mononutu en Jan Engelbert Tatengkeng, maar ook regeringsgezinde parlementsleden zoals Alex Rotti en Van 
Emstede. Ook zocht Mochtar Lutfi regelmatig contact met Bergema. Tot zijn persoonlijke vrienden behoorden de 
gemeentesecretaris Jos Lindeboom en Daniel Marinus van Zwieten, die als ambtenaar voor de commissaris van de Kroon 
werkte. Een aantal keer werd hij ook uitgenodigd voor overleg bij president Soekawati. Journalen Bergema, Archief 
Bergema. HDC.  
154 NIB 8, 611. Als voorbeeld van een bedreigd parlementslid werd genoemd Abdul Hamid Daeng Magassing, de 
burgemeester van Makassar. Aboe Baeda stond zowel bij Nederlanders als bij Indonesische nationalisten bekend als 
onbetrouwbaar vanwege zijn verleden. In de koloniale tijd was hij werkzaam voor de door nationalisten gehate Politieke 
Inlichtingendienst (PID), maar in 1942 verraadde hij de Nederlandse stellingen aan de Japanners. NIB 1, 511.  
155 Terwijl Palar nog op Java werd ‘vastgehouden’, arriveerden twee medeleden van de Tweede Kamer, ARP-fractieleider 
Johannes Schouten en de hoofdredacteur van Trouw Jan Albertus Hendrik Johan Sieuwert Bruins Slot in Indonesië. Ze 
bezochten verschillende delen van de archipel waaronder begin juni ook Makassar. Zij voerden gesprekken met Oost-
Indonesische politici, zowel van de regering als van de oppositie. Archief Bergema, journalen nr. 1, 31 mei en 1 juni 1947.  
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verspreid dat de werkelijke bedoeling van Palars bezoek was contacten te leggen tussen Sjahrir en 
Moskou. Het was een zeer ongeloofwaardig bericht omdat zowel Sjahrir als Palar bekendstonden om 
hun sociaaldemocratische overtuiging. Er was de Nederlands-Indische gezagsdragers duidelijk veel 
aan gelegen Palar te dwarsbomen. Dit had waarschijnlijk ook te maken met het feit dat Palar 
regelmatig zijn mening in de media ventileerde dat Nederlandse troepenzendingen naar Indonesië 
moesten stoppen. 

Samenvatting 
In september 1946 waren de politieke besprekingen tussen de Republiek Indonesië en Nederland 
weer hervat. Een delegatie vanuit het derde kabinet Sjahrir overlegde met de Nederlandse 
Commissie-Generaal onder voorzitterschap van oud-premier Willem Schermerhorn. Al snel hadden 
deze besprekingen succes en in november werd in het Javaanse bergoord Linggadjati een 
ontwerpovereenkomst overeengekomen die wat betreft het federale uitgangspunt van een 
zelfstandig Indonesië erg leek op de preliminaire overeenkomst van een half jaar ervoor. Omdat het 
derde kabinet Sjahrir een veel bredere politieke basis had dan eerdere Republikeinse regeringen en 
ook het Nederlandse kabinet Beel steunde op een meerderheid in een verkozen parlement, had 
Linggadjati een veel grotere kans van slagen. De Nederlandse Commissie-Generaal besprak 
voorafgaand aan en na het overleg in Linggadjati de voorstellen en het overeengekomen stuk met 
een delegatie van vertegenwoordigers uit Borneo en Oost-Indonesië. Toch is er van deze kant geen 
invloed uitgeoefend. Ook vond er geen enkel overleg plaats waarbij deze vertegenwoordigers direct 
met de Republikeinse regering in contact kwamen. De federatieve staatsvorm op zichzelf was geen 
belangrijk onderwerp van discussie in het Nederlands parlement over de ontwerpovereenkomst van 
Linggadjati. Wel was er veel oppositie tegen de manier waarop werd voorgesteld het Koninkrijk der 
Nederlanden in een nieuwe grondwet te hervormen tot een Nederlands-Indonesische Unie. Dit 
resulteerde in de motie Romme-Van der Goes van Naters, waarin het parlement alleen instemde 
met Linggadjati volgens de regeringsverklaring door minister Jonkman en de toelichting door de 
Commissie-Generaal. Deze gang van zaken riep veel kritiek op in de Republiek, waardoor een 
aanvankelijk positieve stemming over de bereikte overeenstemming omsloeg in een breed gedragen 
veroordeling van een ‘aangekleed’ Linggadjati. Een bijkomend effect was dat de Republikeinse 
regering ook openlijk leek terug te komen op het federale karakter van de overeenkomst.  

Terwijl de discussies over de ontwerpovereenkomst van Linggadjati in Nederland en Indonesië nog 
in volle gang waren, besloot Van Mook een tweede federale conferentie in Denpasar te organiseren 
in december 1946. Het doel van deze conferentie was het stichten van de deelstaat Oost-Indonesië. 
Tegelijkertijd leidde een geweldsspiraal in Zuid-Sulawesi tot een ongekende militaire terreur van 
Nederlandse kant, waarbij duizenden Indonesische burgers zonder enig vorm van proces werden 
gedood.  

Op de conferentie van Denpasar bleek uit de verkiezingen voor een voorlopige president en 
voorzitter van een voorlopige volksvertegenwoordiging dat er sprake was van een scherpe 
tweedeling tussen vertegenwoordigers die gericht waren op de Republiek en een groep 
vertegenwoordigers die vooral de samenwerking met Nederland wilde benadrukken. Uit de laatste 
groep werd de Balinees Soekawati met een nipte meerderheid tot president verkozen. De pro-
Republikeinse groep stond onder leiding van de Buginees Tadjuddin Noor. Deze werd tot 
parlementsvoorzitter gekozen. Op de conferentie stond het federale principe niet ter discussie. Ook 
was er grote eensgezindheid onder de Indonesische afgevaardigden over de kwestie Nieuw-Guinea, 
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dat men zag als deel van Oost-Indonesië. In tegenstelling tot de Malino conferentie van juli 1946 
waren er in Denpasar geen vertegenwoordigers uit Nieuw-Guinea om hun eigen standpunt te 
verdedigen. Vanuit de Republiek werd Denpasar over het algemeen als strijdig met de afspraken van 
Linggadjati gezien, omdat daarin was bepaald dat de Republiek samen met Nederland de Verenigde 
Staten van Indonesië zou helpen verwezenlijken. In maart 1947 werd in het Republikeinse KNIP in 
Malang de motie Manai Sophiaan aangenomen, waarin werd aangedrongen op de invoeging van de 
gebieden buiten Java en Sumatra in de Republiek Indonesië. Toch aanvaardde hetzelfde parlement 
het federale Linggadjati, dat op 25 maart in Jakarta plechtig door Nederland en de Republiek werd 
ondertekend. In Jakarta had enkele maanden daarvoor al de installatie plaatsgevonden van het 
eerste Oost-Indonesische kabinet onder leiding van de Makassaarse handelsconsulent 
Nadjamoeddin Daeng Malewa. Dit kabinet had al bij aanvang een zwakke uitstraling en gaf op veel 
manieren de indruk zich vooral te schikken naar de Nederlands-Indische regering. Oppositie in het 
eigen parlement in Makassar zorgde meteen voor een motie van wantrouwen. Protest van de 
regeringsgezinde fractie tegen de rol van de pro-Republikeinse parlementsvoorzitter Tadjuddin Noor 
leidde tot diens aftreden. Terwijl de federatievorming in deze periode in formele zin via Linggadjati 
en Denpasar was doorgezet, stuitte de manier waarop deze werd uitgevoerd op felle oppositie in 
Nederland en in de Republiek, maar ook binnen de nieuwgevormde deelstaat Oost-Indonesië.  
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Hoofdstuk 5  De roep om erkenning (mei − november 1947) 
 

Terwijl op 25 maart 1947 Nederland en de Republiek in Jakarta nog plechtig de overeenkomst van 
Linggadjati tekenden, was in de aanloop naar deze gebeurtenis al duidelijk geworden dat er volstrekt 
geen eensgezindheid was over de toepassing van het federale uitgangspunt. De meningsverschillen 
zouden uiteindelijk zo hoog oplopen dat Nederland overging tot een militair offensief tegen de 
Republiek Indonesië. Een onbedoeld gevolg hiervan was dat de kwestie in de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties zou worden behandeld. 

Over de interpretatie van de toepassing van het federatieve principe was niet alleen een groot 
verschil tussen de Nederland en de Republiek, maar ook tussen Indonesische politici en 
beleidsmakers onderling. De gepolariseerde en wankele politieke toestand in de eerste maanden 
van 1947 in Oost-Indonesië is hiervan een duidelijk voorbeeld. Bij deze meningsverschillen ging het 
vooral om de toepassing van het begrip erkenning. In Linggadjati had Nederland het de facto gezag 
van de Republiek over Java, Sumatra en Madura erkend. De Republiek had zich neergelegd bij een de 
jure erkenning van de Nederlandse soevereiniteit over Indonesië, tot deze aan de VSI zou worden 
overgedragen op 1 januari 1949. Maar welke erkenning kreeg het niet-Republikeinse gedeelte van 
Indonesië?  

In dit hoofdstuk gaat het om deze vraag van erkenning. Duidelijk zal worden op welke manier 
Indonesische politici, zowel binnen als buiten het Republikeinse gebied, zich beriepen op het 
zelfbeschikkingsrecht zoals dat in Linggadjati was vastgelegd. Door de internationale bemoeienis 
kwam hier nog een aspect bij: ook het buitenland werd nu gevraagd zich te buigen over de kwestie 
van Indonesische politieke erkenning in samenhang met de federale staatkundige constructie.  

 

Het ontstaan van de PRP 
De Nederlandse erkenning van het de facto gezag van de Republiek op Java en de Republikeinse 
bereidheid om een federale structuur voor Indonesië te accepteren, waren neergelegd in de 
preliminaire overeenkomst van maart 1946. Deze principes werden gehandhaafd in de 
overeenkomst van Linggadjati, die een jaar later werd ondertekend. Doordat Nederlandse troepen 
de Britse troepen in een belangrijk gedeelte van Java hadden afgelost, bestond hier de ingewikkelde 
combinatie van het Nederlandse militaire gezag naast het Republikeinse bestuur. Het gehele gebied 
was volgens de Republikeinse staatsinrichting onderdeel van de provincie West-Java. In deze 
omstandigheden ontstond de Partai Rakjat Pasoendan1 (PRP), die streefde naar een eigen 
Sundanese deelstaat in West-Java.  

Op 18 november 1946 was deze partij opgericht in de Preanger, het gebied rond de stad Bandung. 
Naar eigen zeggen was zij de spreekbuis van miljoenen inwoners.2 In het vorige hoofdstuk is 
beschreven hoe Tilanus in de Tweede Kamer deze kwestie aan de orde stelde tijdens het debat over 
Linggadjati. In zijn betoog ging hij ervan uit dat de Republiek een groot gedeelte van de bevolking op 
Java niet vertegenwoordigde. Voor minister Jonkman was dit aanleiding om bij de luitenant-
                                                            
1 Partij van het Sundanese Volk. 
2 NIB 6, 607. 
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gouverneur-generaal te rade te gaan over de betekenis van de PRP. Van Mook had toen geantwoord 
dat hij deze beweging van weinig belang achtte. Begin 1947 lag er bij de Nederlands-Indische 
regering echter een uitvoerig rapport op tafel van de Nederlandse resident in Bandung, Michiel 
Klaassen. Vanuit zijn ervaring in het koloniale bestuur stelde hij dat er sprake was van een 
doorlopende ontwikkeling waarbij de kloof tussen Javanen en Sundanezen steeds groter werd. Zijn 
advies aan de bestuurders in Jakarta was dan ook: ‘Een gezondere basis voor onafhankelijkheid 
wordt gevormd door te scheiden wat niet met elkaar te vereenigen is en daarom het Soendaneesche 
en Javaansche volk naast elkaar te zetten in de federatie als gelijkgerechtigde en zelfstandige 
deelen.’ Op grond van artikel 3 en 4 van Linggadjati moest er dus volgens Klaassen een eigen 
Sundanese deelstaat komen. De Nederlands-Indische regering hoefde daarvoor alleen maar af te 
wachten en de vrijheid van meningsuiting voort laten bestaan. De PRP zag hij als een spontane 
volksuiting en een voortzetting van de vooroorlogse Pagoejoeban Pasoendan. Wel uitte hij zijn zorg 
over één Sundanese politicus: Soeria Kartalegawa, de oud-regent van Garut. Deze had in zijn 
bestuursfunctie vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog de bevolking slecht behandeld en stond 
bekend om zijn corruptie. Volgens Klaassen had Soeria Kartalegawa veel moeite gedaan om een 
belangrijke positie in de PRP te krijgen. Dat hem dit niet gelukt was, bewees wel dat de beweging 
gezond en democratisch was.3 Nog geen twee maanden na het verslag van Klaassen, op 20 februari 
1947, presenteerde Van Mooks adviseur Abdulkadir Widjojoatmodjo een heel ander beeld van de 
PRP op grond van een zelf uitgevoerd onderzoek. De Javaan Abdulkadir concludeerde dat de 
beweging juist het initiatief was van Soeria Kartalegawa en dat hij ‘de ziel van de vereniging’ was. De 
partij had zevenduizend leden, onder andere geworven met behulp van bestuursambtenaren van de 
Nederlands-Indische regering. Abdulkadir hield Soeria Kartalegawa voor dat dit wel heel erg leek op 
de koloniale methode van perintah haloes4, waarop de reactie van de oud-regent was dat 
Sundanezen het liefst bestuurd werden met enige dwang van bovenaf, met een feodaal systeem. 
Ook over de continuïteit van de beweging was Abdulkadirs conclusie tegengesteld aan die van 
Klaasen: de beweging had niets te maken met de oude Pagoejoeban Pasoendan. Terwijl Klaassen de 
PRP als dé representatieve volksbeweging van West-Java beschouwde, had Abdulkadir hierbij gerede 
twijfels.5  

De beide rapporten laten zien hoezeer men binnen het Nederlands-Indische bestuur over deze 
politieke stroming onderling verschilde van opvatting. Vanuit de Republiek Indonesië werd de 
beweging echter vooral met argusogen bekeken. Hoewel een klein maar belangrijk gedeelte van 
West-Java door Nederlandse soldaten was bezet, was vanuit het perspectief van de regering in 
Jogjakarta het gehele gebied een Republikeinse provincie.6 Een Pasoendan-staat zou een groot 
verlies betekenen in demografisch en politiek opzicht. Het gebied was bovendien zeer vruchtbaar en 
daardoor economisch van belang vanwege de rijstproductie en de vele plantages.  

Eind maart en begin april 1947 maakten de hoogste Republikeinse autoriteiten een rondreis in het 
gedeelte van West-Java dat niet door Nederland werd bezet. Soekarno, Hatta en verscheidene 
ministers trokken in het gebied rond en hielden toespraken op massabijeenkomsten.7 Op 30 maart 
                                                            
3 NIB 6, 681. 
4 Letterlijk vertaald ‘zachte dwang’. 
5 NIB 7, 511-515. 
6 De PRP claimde als grondgebied voor Pasoendan het gehele westelijk gedeelte van Java, hiertoe behoorde ook geheel 
Banten, en de Indonesische hoofdstad Jakarta. Als Jakarta in het federale bestel een status zou krijgen van federale 
hoofdstad, los van enige deelstaat, zou dit ten koste gaan van de aspiraties van de PRP. 
7 Rapportage Indonesië, 32, NIB 8, 631. Naast Garut werden onder andere Cirebon, Purwakarta, Subang en Ciawi bezocht. 
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werd in Garut een nieuwe gouverneur geïnstalleerd voor de provincie West-Java: Raden Mas 
Sewaka. Hij was sinds de proclamatie van de Republiek al de vierde gouverneur van de provincie, 
maar de eerste van Sundanese afkomst. De aanstelling van Sewaka zou een strategische zet kunnen 
zijn als reactie op het verwijt van de PRP dat de Republiek de Sundanezen door Javanen liet 
overheersen. Op de bijeenkomsten sprak Soekarno Sundanees, een taal die hij goed beheerste. 
Tegenover de idealen van de PRP stelden de Republikeinse leiders de eenheid van het Indonesische 
volk. Soekarno zei in een toespraak dat ondanks het streven van Kartalegawa ‘de eenheidsstaat 
Republiek Indonesië tot stand zou worden gebracht’.8  

In Garut bracht het gezelschap ook een bezoek aan Muharam Wiranatakusumah, de oud-regent van 
Bandung. Wiranatakusumah was een zeer vooraanstaand Sundanees politicus. Net als Kartalegawa 
was hij voor de oorlog lid geweest van de Volksraad en de provinciale raad van West-Java, maar er 
waren ook belangrijke verschillen. In tegenstelling tot Kartalegawa was Wiranatakusumah actief 
betrokken geweest bij de totstandkoming van de Republiek als lid van de BPUPK en de PPKI. In 
augustus 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken in het eerste Republikeinse kabinet en 
daarna voorzitter van het hoogste Republikeinse adviescollege: de Dewan Pertimbangan Agung9 
(DPA). Het bezoek van de Republikeinse politici aan Wiranatakusumah was gezien deze context van 
politieke betekenis: het duidde op de keuze tegen Kartalegawa. De Republikeinse pers gebruikte 
steeds vaker een vaste bijnaam voor Kartalegawa: Soeria Nica Legawa.10 De afkorting Nica werd in 
de Republikeinse pers altijd in negatieve zin gebruikt. Het gedeelte ‘Netherlands-Indies’ in de 
afkorting wees er volgens de critici namelijk op dat Nederland Indonesië wilde blijven overheersen.11  

Afgezien van het feit dat de Nederlands-Indische gezagsdragers in hun duiding van de PRP zeer 
uiteenlopende conclusies trokken en de Republiek de partij zeer negatief benaderde, was het 
fenomeen zelf binnen de ontwikkeling van de federale structuur zeer relevant. In de eerste plaats 
had het ontstaan van de partij alles te maken met de federatieve ontwikkeling. Zoals eerder vermeld 
is het aannemelijk dat de onderhandelingen in Linggadati de aanleiding vormden van de oprichting 
van de partij op 18 november 1946. Het basisprincipe van de overeenkomst was immers de 
overeenstemming over de federale structuur. Terwijl daarna in december de Denpasar conferentie 
in volle gang was, ontving de Commissie-Generaal in Jakarta een brief van de PRP waarin de wens 
werd uitgesproken dat het Sundanese volk zich in vrijheid over zijn toekomst zou mogen uitspreken. 
Bijgesloten was een verzoekschrift van 23 november, waarin expliciet werd gerefereerd aan de 
federatieve ontwikkeling. De Vereniging liet weten dat ‘de Soendaneezen gaarne met de andere 
Indonesische volkeren vereenigd zullen blijven in een Federatie onder de Kroon van Hare Majesteit 
de Koningin, doch dat zij hun zelfstandig volksbestaan wenschen te zien verwezenlijkt en erkend in 
een eigen staatsvorm; dat reeds bij herhaling uit het Soendasche volk stemmen zijn voortgekomen 
om terzake naar democratische beginselen gehoord te mogen worden, hetzij te Malino hetzij te 

                                                            
8 Het Dagblad, 2 april 1947. Nieuwe Courant, 8 mei 1947. Het Dagblad gaf een parafrase weer van het Antara persbericht. 
Dit komt overeen met de bewoordingen in het Indonesisch, zoals de Merdeka het weergaf: ‘Selandjoetnja Presiden 
mengatakan, bahwa meskipoen Kartalegawa hendak mendirikan Negara Pasoendan, tetapi Negara Repoeblik Kesatoean 
Indonesia pasti akan tertjapai.’ Merdeka, 1 april 1947. Dat Soekarno in het Sundanees sprak, was een verklaring van Nico 
Palar, die ook bij de reis aanwezig was. Palar reageerde hiermee op de bewering van Kartalegawa dat Soekarno in de 
bijeenkomsten alleen Javanen zou hebben toegesproken. 
9 Hoge Raad van Advies. 
10 In de Merdeka werd al in december 1946 de bijnaam Nicalegawa gebruikt. Merdeka, 12 december 1946. 
11 Een gebruikelijke scheldnaam voor Nederlanders was andjing nica: ‘nica-hond’. Indonesiërs die met Nederlanders 
samenwerkten werden vaak aangeduid als kaki tangan nica: ‘handlanger van de nica’ of alat nica: ‘instrument van de nica’. 
NIB 5, 424. NIB 7, 299. NIB 8, 629. NIB 11, 197,467, 554. 
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Pangkal Pingang, hetzij elders, doch daarop niet is gereageerd’. Met andere woorden: op de 
conferenties waren de Sundanezen, zo redeneerde de PRP, door de Nederlands-Indische overheid 
niet betrokken bij het overleg en met het vooruitzicht van de totstandkoming van de eerste 
deelstaat buiten de Republiek in Denpasar, wilde men in gelijke mate als Oost-Indonesië het 
zelfbeschikkingsrecht kunnen uitoefenen. Nadrukkelijk richtte de PRP zich hierbij alleen tot de 
Nederlandse overheid.12 

De proclamatie van Pasoendan  
De PRP vond haar oorsprong dus in de federatieve ontwikkeling, daarnaast drukte de partij door een 
aantal opvallende gebeurtenissen ook een stempel op de verdere federatieve ontwikkelingen. In de 
ochtend van zondag 4 mei vond op de alun alun13 van Bandung een aangekondigde 
massabijeenkomst plaats. Vanaf een klein podium sprak Soeria Kartalegawa de 
onafhankelijkheidproclamatie van de staat Pasoendan uit, die als volgt begon:14  

De Partai Rakjat Pasoendan verklaart als heilige overtuiging van het Soendanese volk de 
onafhankelijkheid van de Negara Pasoendan ten opzichte van de Republiek als de enige oplossing 
voor de staatkundige toekomst met handhaving van de federatieve eenheid Indonesië onder de 
Kroon. 

Hierna volgden nog enkele standpunten en wensen van de partij, waarvan de belangrijkste was dat 
gevraagd werd om een plebisciet. De PRP vroeg het Nederlandse leger er zorg voor te dragen dat 
deze volksstemming eerlijk en veilig zou verlopen, ook in het Republikeinse gedeelte van West-Java. 
De PRP had inmiddels Soeria Kartalegawa als president van de voorlopige regering verkozen en 
Koestomo als formateur. Namen van andere ministers konden nog niet bekend worden gemaakt. 
Wiranatakusumah zou gevraagd worden deel te nemen aan het uitvoerend comité voor het 
plebisciet. Naast deze bijeenkomst waren er ook bijeenkomsten in kleinere steden van het door 
Nederland bezette deel van West-Java, waar de toespraken in Bandung via luidsprekers te volgen 
waren. ’s Avonds was er in Bandung een receptie, waar de proclamatie aan de Nederlandse resident 
Klaassen werd aangeboden. Deze reageerde op het gebeuren met er fijntjes op te wijzen dat 
normaal een plebisciet aan een proclamatie voorafgaat. Verder verwees hij naar het ‘officiële 
regeringsstandpunt’. Aboelkadir was van tevoren door de PRP op de hoogte gesteld van de plannen 
voor de proclamatie. Daarop had Koets, als directeur van het kabinet van de luitenant-gouverneur-
generaal, in de pers het standpunt van de Nederlands-Indische regering bekendgemaakt. Deze 
verklaring was niet eenduidig: enerzijds stelde hij dat op grond van artikel 3 en 4 van Linggadjati de 
bevolking zich vrij zou moeten kunnen uitspreken. Anderzijds benadrukte hij dat Nederland geen 
separatisme wilde aanmoedigen, omdat de eenheid in Indonesië een ‘kostbaar goed’ was. Hij 
voegde eraan toe dat federalisme voor Indonesië het beste systeem was. Dat het in bepaalde 
opzichten voor Nederland een gunstige keus was, mocht geen reden voor de Republiek zijn om 

                                                            
12 Brieven en verzoekschriften werden gericht aan de koningin, de minister-president en de Commissie-Generaal. 
Afschriften werden verzonden naar de Staten-Generaal. NIB 6, ,568, 606, 677, 734. Handelingen Tweede Kamer, 18 maart, 
22 april en 18 juni 1947. Handelingen Eerste Kamer, 16 april en 17 juni 1947. De Volkskrant, 12 december 1946. 
13 Met gras bedekt centraal plein. 
14 Het verslag in Het Dagblad van 6 mei sprak van ‘enige duizenden’ aanwezigen. Het Dagblad, 6 mei 1947. In de film 
Linggadjati in de branding is de bijeenkomst ook te zien en lijkt er eerder sprake van enkele honderden toeschouwers te 
zijn. Volgens de onderdirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst Johannes Henricus Ritman ging het slechts om ‘een 
handjevol’ mensen en liet het zien dat de PRP niet representatief was. Rapportage Indonesië, 32. 
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Nederland te beschuldigen van een verdeel-en-heerspolitiek.15 De PRP had zelf ook van tevoren 
contact gezocht met verscheidene persbureaus. Het resultaat was dat op 1 mei 1947, dus drie dagen 
voorafgaand aan de proclamatie, in veel kranten niet alleen de aankondiging stond van de 
proclamatie, maar ook het standpunt van de Nederlands-Indische regering. Bovendien waren er ook 
al reacties vanuit de Republiek.16  

Zoals te verwachten viel, waren de reacties van de kant van de Republiek Indonesië negatief. 
Minister Roem stelde dat democratische staten geen separatisme op hun grondgebied toelieten. 
Ook zei hij dat de PRP maar weinig aanhang had en als opvallend detail vermeldde hij dat PRP-leider 
Koestomo zelf een Javaan was. Dat laatste was een steek onder water, omdat de PRP de Republiek 
er herhaaldelijk van had beschuldigd de Sundanezen te overheersen met behulp van Javanen.17 
Minister Natsir reageerde op de recente verklaring van Koets en verklaarde dat artikel 3 en 4 van 
Linggadjati niet van toepassing waren op deze situatie. Deze artikelen handelden volgens hem over 
gebieden buiten Java en Sumatra. Natsir stelde dat het in deze situatie juist ging om artikel 1, waarin 
het de facto gezag van de Republiek over Java en Sumatra en Madura was erkend, dus ook over 
West-Java.18 Ook de Republikeinse pers oordeelde hard over de proclamatie. In de Kedaulatan Rajat 
werd de beweging een ‘doodgeboren kind’ genoemd omdat zij nauwelijks aanhang had. De Berita 
Indonesia noemde de gehele ontwikkeling rond de PRP een voortzetting van de eeuwenlang door 
Nederland beproefde methode van verdeel-en-heers en een poging onrust te zaaien om zo straks 
een excuus te hebben om militair in te grijpen.19  

In de weken na de proclamatie werden in Republikeins gebied diverse organisaties en actiecomités 
opgericht die zich verzetten tegen de PRP. In Yogyakarta werd op 3 mei bovendien de Pagoejoeban 
Pasoendan opnieuw opgericht. Het Republikeinse persbureau Antara vermeldde afdelingen in 
Bandung, Cianjur, Bogor Jakarta, Serang, Purwakarta, Cirebon, Ciamis, Tasikmalaya, Garut en 
Sukabumi. De Pagoejoeban Pasoendan wilde de vooroorlogse activiteiten op sociaal en 
maatschappelijk terrein weer hervatten, maar had ook een actuele doelstelling: ‘geestdrift wekken 
voor het denkbeeld dat de Pasoendan een deel is van de staat Republiek Indonesia en ten 
krachtigste oppositie voeren tegen de vorming van een “Negara Pasoendan Nica Legawa”.’20 Dat de 
heroprichting plaatsvond in de Midden-Javaanse stad Jogjakarta, verried een element van haast. De 
Sundanese initiatiefnemers onder leiding van Mohammad Enoch verbleven op dat moment in de 
Republikeinse hoofdstad, maar zij wilden dat de organisatie was opgericht vóór de aangekondigde 
proclamatie van de PRP. In de weken na de PRP-proclamatie maakten verscheidene regeringsleiders 
van de Republiek weer een rondreis door West-Java, waarbij Soekarno de PRP in scherpe 
bewoordingen veroordeelde. Mogelijk waren het deze massabijeenkomsten die leidden tot vormen 
van extreem geweld tegen sympathisanten van de PRP in Republikeins gebied.21 

                                                            
15 Het Dagblad, 6 mei 1947. 
16 Algemeen Indisch Dagblad, Het Dagblad, Nieuwe Courant, Trouw, De Volkskrant, 1 mei 1947.  
17 Het Dagblad, 1 mei 1947. Koestomo was geboren in Sumedang in West-Java in een Javaanse familie. 
18 Nieuwe Courant, 6 mei 1947. 
19 Rapportage Indonesië 32. 
20 Yong Mun Cheong, Van Mook, 108. Sek Neg RI, 956. Algemeen Indisch dagblad, 6 mei 1947. Bij de door Antara vermelde 
plaatsen vielen Jakarta, Bogor en Bandung met name op, omdat deze plaatsen allemaal in het door Nederland 
gecontroleerde gebied lagen.  
21 In het zogenaamde Dossier Jack Boer is een aantal archiefstukken bijeengebracht waarin geweldsmisdrijven tegen 
Nederlanders, Indo-Europeanen en Chinezen in de ‘bersiap’ een rol spelen. Hierin bevindt zich een ongedateerd document 
(nr. 104) over extreem geweld tegen PRP-aanhangers in Krawang en omgeving in mei 1947. Hoe, wanneer en door wie de 
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De PRP in Jakarta 
Op 11 mei, dus een week na de proclamatie, hield de PRP een tweede massabijeenkomst, ditmaal in 
de dierentuin van Jakarta. Verschillende organisaties waren hiervoor uitgenodigd en sommige 
Nederlandstalige Indonesische kranten spraken van ongeveer tweeduizend aanwezigen. Opnieuw 
voerden Kartalegawa en Koestomo het woord. Kartalegawa ging onder meer in op het actuele 
onderwerp van de teruggave van Europese eigendommen. Een van de struikelblokken in de 
Nederlands-Republikeinse onderhandelingen was de toepassing van artikel 14 van Linggadjati, 
waarin de teruggave van eigendom van bijvoorbeeld plantages werd geregeld.22 De Preanger in 
West-Java kende veel ondernemingen waar deze kwestie speelde. Kartalegawa koos onomwonden 
voor het standpunt van de Nederlandse ondernemers. Ook reageerde hij op de verwijten van de 
Republiek op de PRP in de afgelopen periode. Volgens hem kon de bevolking kiezen tussen 
samenwerking met Nederland of met de Republiek. Koos men voor Nederland, dan koos men voor 
een van de democratische ‘overwinnaars’ van de Tweede Wereldoorlog, maar koos men voor de 
Republiek, dan koos men voor een Japans maaksel waar nog steeds geen ruimte was voor 
democratie. De PRP-leider sloot zijn toespraak af met het aan Willem van Oranje toegeschreven 
citaat ‘Ayez pitié de moi et de mon pauvre peuple’.23  

De hartekreet van de Sundanese politicus was gericht aan de Nederlandse en de Nederlands-
Indische regering. De timing van de bijeenkomst in de dierentuin van Jakarta had er waarschijnlijk 
mee te maken dat de Commissie-Generaal de volgende dag een overeenkomst met West-Borneo 
zou tekenen, waarop ik in de volgende paragraaf terugkom. Voor deze PRP-bijeenkomst was deze 
samenloop van omstandigheden van belang, omdat de status die aan West-Borneo werd verleend 
waarschijnlijk bijdroeg aan het gevoel van miskenning bij de PRP. Enkele dagen later werden de 
leiders van de PRP ontvangen door Van Mook en zijn adviseurs. In dit gesprek maakte Van Mook 
Kartalegawa nogmaals duidelijk dat de Nederlands-Indische regering de regering van Pasoendan niet 
erkende. Van Mook ging in het gesprek zo ver, dat hij de politici in hun ondemocratisch handelen 
vergeleek met Hitler. Hij stelde bovendien dat de partij niet kon bewijzen dat ze voldoende aanhang 
had. Kartalegawa bracht hier tegenin dat de aanhang veel groter was dan de Nederlands-Indische 
regering aannam, ook in het Republikeinse gedeelte van West-Java. Hij herinnerde eraan dat de 
Republiek zelf ook door een staatsgreep en met Japanse militaire bescherming tot stand was 
gekomen.24 

De staatsgreep in Bogor 
Na de gebeurtenissen in Bandung en Jakarta verschoof de PRP-actie naar Bogor. Deze stad was 
strategisch van groot belang binnen het door Nederland bezette gedeelte in West-Java, omdat alle 
verkeer tussen de Preanger en Jakarta hierlangs moest. Naast dit economisch belang had Bogor ook 
een politieke betekenis, omdat het tot aan de Tweede Wereldoorlog de zetel was geweest van de 
Algemene Secretarie, het bestuursapparaat van de gouverneur-generaal. Het statige paleis te 
midden van het groen van ‘’s lands plantentuin’ verbeeldde de Nederlandse koloniale aanwezigheid 
                                                                                                                                                                                         
informatie in dit document is verzameld is onbekend. De relatie met de toespraken van Soekarno wordt in dit document 
gelegd. http://www.archiefvantranen.nl/dossier/documenten/, geraadpleegd op 13 november 2018.  
22 Keppy, P., Sporen van vernieling: Oorlogsschade, roof en rechtsherstel in Indonesië, 1940-1957, Amsterdam, 2006, 199-
207. 
23 De vertaling van de zin luidt: ‘Heb medelijden met mij en mijn arme volk.’ Het Dagblad was een van de dagbladen die de 
samenkomst in de dierentuin uitgebreid beschreef. Het Dagblad, 12 mei 1947. De in het artikel genoemde aanwezige 
organisaties hadden een conservatieve signatuur.  
24 Archief Romme, 23. 
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in de Indonesische archipel. Vanaf het moment dat de Nederlandse troepen en NICA-beambten het 
bestuur van deze stad van de Britten hadden overgenomen, waren er spanningen tussen de 
Nederlandse en Republikeinse autoriteiten. In december 1946 was dit geëscaleerd en had de 
Nederlandse commandant in Bogor, Adriaan Thomson twee belangrijke Republikeinse 
functionarissen laten arresteren. Dit waren de resident Gaos Hardja Soemantri en burgemeester 
Odang Prawiradiredja. Het Republikeinse politieapparaat werd hierna op last van Thomson 
ontbonden. Ten gevolge van deze gebeurtenissen werd het bestuur in Bogor een blijvend 
discussiepunt in de Nederlands Republikeinse besprekingen. Er was weliswaar een nieuwe 
Republikeinse resident aangesteld, maar er kwam geen nieuwe Republikeinse politie.  

Vanuit het perspectief van de PRP boden deze omstandigheden de ideale gelegenheid om te 
beginnen aan de daadwerkelijke opbouw van hun geproclameerde staat. In de nacht van 22 op 23 
mei 1947 begon een staatsgreep. Om drie uur ’s ochtends bezette de PRP alle Republikeinse 
gebouwen in Bogor. Koestomo, die door de partij als formateur was benoemd, had bij de actie de 
leiding. Gemaskerd en gewapend met een revolver arresteerde hij de zittende Republikeinse 
resident Raden Soepangkat. De Republikeinse ambtenaren werden in de regeringsgebouwen in 
kamers opgesloten. Ook het treinstation werd bezet. Vervolgens richtte de PRP zich met een verzoek 
om bescherming tot Thomson. Deze zorgde voor militaire bewaking van de bezette gebouwen en de 
huizen van de belangrijkste Republikeinse functionarissen. Ook volgde een bekendmaking waarin de 
‘regering van Pasoendan’ de namen noemde van het stadsbestuur.25 De Republikeinse ambtenaren 
op de verschillende bezette kantoren weigerden echter aan het werk te gaan onder de nieuwe 
Sundanese leiding. De Nederlandse resident van Bogor, Jan Statius Muller, besloot dat de status quo 
het best gehandhaafd kon worden en probeerde de inmiddels weer vrijgelaten resident Soepangkat 
ervan te overtuigen dat hij zich het beste bij de situatie neer kon leggen en de ambtenaren het beste 
gewoon hun werk kon laten hervatten. De Republikeinen weigerden zich bij de gang van zaken neer 
te leggen en er ontstond een impasse.26 De indirecte instemming van de lokale Nederlandse civiele 
en militaire bestuurders met de PRP-staatsgreep versterkte het beeld van een beweging die sterk op 
het Nederlandse gezag leunde. Hoewel de centrale Nederlands-Indische regering in Jakarta veel 
terughoudender leek om steun te geven, bleef dit beeld bestaan. 

Borneo 
In juli 1946 was op de Malino conferentie al gebleken dat er geen eenstemmigheid was onder de 
vertegenwoordigers van Borneo. Sommigen waren geneigd naar een eenheid met de Republiek 
Indonesië toe te werken, anderen gingen graag mee in de federale plannen van de Nederlands-
Indische regering. Toch werd in Malino wel bepaald dat er een staat Borneo zou komen die, net als 
Oost-Indonesië, door een conferentie met afgevaardigden zou worden voorbereid. In december 
1946 was dat voor Oost-Indonesië inderdaad gebeurd. De deelstaat Borneo, negara Kalimantan, zou 
uit verschillende deelgebieden, daerahs, worden opgebouwd. Een voorstel voor de definitieve 
indeling zouden de vertegenwoordigers kunnen bespreken. De vooroorlogse residenties West-, Zuid- 
en Oost-Borneo zouden alle drie tien vertegenwoordigers naar de conferentie afvaardigen, die in 
Pontianak zou plaatsvinden. 

                                                            
25 Nieuwe Courant, 27 mei 1947. Namens Pasoendan was de waarnemend regent Raden Wirasampoerna en de 
waarnemend burgemeester Mas Agoes Koesoemadinata. Deze benoemingen werden door het Nederlands-Indisch gezag in 
Jakarta niet erkend. 
26 NIB 9, 50-55, 173-178. 
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Sultan Hamid van Pontianak had sinds de Hoge Veluwe conferentie de Nederlands-Indische regering 
van advies gediend. Hij benadrukte telkens dat hij achter de federale ideeën van Van Mook stond, 
juist omdat hij ervan overtuigd was dat de bevolking in Borneo zich niet door de Republiek Indonesië 
vertegenwoordigd achtte. In West-Borneo, het gebied waarvan Pontianak het stedelijke centrum 
vormde, kwamen de zelfbestuurders tot de instelling van een vertegenwoordigende raad, die op 26 
oktober 1946 werd geïnstalleerd.27 Eind januari 1947 schreef Hamid in een brief aan Koets in Jakarta 
dat hij zich zorgen maakte over de voortgang van het staatsvormingsproces. De West-Borneo Raad 
had haar tien afgevaardigden al verkozen. Volgens de sultan was het een representatieve 
vertegenwoordiging geworden, en deze stond in meerderheid achter de federale plannen en de 
vorming van een negara Kalimantan. Twee van hen waren voor een eenheidsstaat. Van Zuid- en 
Oost-Borneo wist hij dat daar veel meer de neiging bestond zich naar de Republiek te richten. Dit 
was al gebleken bij de Malino conferentie. Als in die gebieden inderdaad sprake was van een 
meerderheid voor aansluiting bij de Republiek, wilde Hamid liever een aparte staat West-Borneo. In 
West-Borneo was echter ook een oppositiepartij actief onder leiding van de Javaanse arts Soedarso. 
De sultan vreesde uit deze hoek een enorme demonstratie die de beoogde conferentie van 
Pontianak zou willen verstoren en de onterechte indruk kon wekken dat West-Borneo ook niet mee 
wilde in de federale plannen. Voor de zekerheid vroeg Hamid aan Koets of er daarom een bataljon 
militaire politie over kon komen om de orde te bewaren. De inheemse Dajakbevolking van het 
gebied was georganiseerd in de Persatoean Dajak onder leiding van Oevaang Oeray. Deze groep 
bestond volgens Hamid niet uit principiële federalisten, maar wilde vooral een goede band met 
Nederland behouden.28  

Wat betreft de pro-Republikeinse houding van de bevolking in de overige delen van Borneo had 
Hamid gelijk. Waarschijnlijk was hij goed op de hoogte van de felle oppositie die de Sarekat 
Kerakjatan Indonesia29 (SKI) en de Sarekat Moslim Indonesia30 (Sermi) in Zuid-Borneo tegen de 
federale staatsvorming voerden. Deze organisaties hadden niet willen meewerken aan een 
afvaardiging naar Malino. De ondertekening van Linggadjati zorgde in zoverre voor een keerpunt, 
dat ze bereid waren hun verzet ‘via parlementaire middelen’ te gaan voeren. Ze wilden dan wel 
meewerken aan de vorming van een negara Kalimantan, maar tegelijk hun uiteindelijke doelstelling 
van de Indonesische eenheidsstaat handhaven.31 In Oost-Borneo verschilde de situatie sterk van die 
in Zuid-Borneo. In dit aan grondstoffen rijke maar zeer dunbevolkte gebied bezaten de 
zelfbestuurders veel macht, met name sultan Parikesit van Kutai. Ook hier bestonden 
oppositiepartijen, waarvan de Ikatan Nasional Indonesia32 (INI), opgericht op 6 juni 1946, de 
grootste was. De afdeling in Balikpapan had een goede band met gewapende verzetsstrijders in het 
gebied. Toen het gehele bestuur van deze afdeling in januari 1947 door het Nederlands-Indische 
bestuur werd gearresteerd, nam de gematigde afdeling van Samarinda het initiatief over. In deze 
stad had de INI minder banden met het gewapend verzet, maar wel een goede verstandhouding met 
het zelfbestuur. In februari 1947 kwam een Oost-Borneo Federatie tot stand, met de sultan van 
Kutai als voorzitter. Adji Raden Afloes kreeg de leiding van het uitvoerend comité. De INI koos er nu 
                                                            
27 Het Dagblad, 31 oktober 1946. In deze raad namen de zelfbestuurders 15 zetels in. De overige zetels waren als volgt 
verdeeld: 7 Dajaks, 6 niet-Dajakse Indonesiërs, 8 Chinezen, 3 Nederlanders en 1 Arabier.  
28 NIB 7, 274. De bedoelde oppositiepartij in West-Borneo was de Gaboengan Angkatan Pemoeda Indonesia (GAPI), Bond 
van Indonesische Jongeren, opgericht op 18 december 1946. 
29 Indonesische Volksvereniging. 
30 Islamitische Indonesische Vereniging. 
31 NIB 6, 742-743. NIB 8, 91-95 
32 Indonesisch Nationaal Verbond 
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net als de SKI en de Sermi in Zuid-Borneo voor een ‘federale’ koers te volgen om uiteindelijk 
aansluiting bij een Republikeinse eenheidsstaat te bewerkstelligen. Nederlandse 
bestuursambtenaren verbaasden zich erover dat de invloed van de pro-Republikeinse beweging zich 
steeds vaker liet zien in de kringen van de zelfbestuurders, zoals bleek uit de houding van Datoek 
Muhammad en Afloes, die in Malino het gebied hadden vertegenwoordigd.33  

In West-Borneo gaf de Nederlands-Indische regering gevolg aan het verzoek van sultan Hamid om 
over te gaan tot daadwerkelijke uitvoering van de federale plannen. De koers die in Malino was 
bepaald, waarbij eerst een negara zou worden gevormd en daarna een indeling zou volgen in 
daerahs, werd nu in Borneo echter definitief losgelaten. Na een bezoek van enkele dagen aan 
Pontianak deelde Van Mook in de Commissie-Generaal op 20 maart mee dat een Borneo conferentie 
voorlopig moest worden uitgesteld, in ieder geval tot de tweede helft van mei. Gezien de ‘labiele 
politieke toestand’ in delen van Zuid- en Oost-Borneo waren daar volgens hem nu geen verkiezingen 
mogelijk. Een maand eerder had hij al gezegd dat het risico voor mislukte verkiezingen in deze 
gebieden te groot was of dat er een ‘zonderlinge uitslag’ zou zijn. Gezien de politiek van de SKI, de 
Sermi en de INI bedoelde hij waarschijnlijk dat deze pro-Republikeinse partijen de verkiezingen 
zouden boycotten of winnen. In het laatste geval zou de paradoxale situatie ontstaan, waarin een 
federale structuur tot stand moest worden gebracht met Indonesiërs die hadden laten weten 
tegenstander te zijn van het federale principe.34 Van Mooks conclusies sloten goed aan bij de 
opvattingen van Hamid, die bovendien had gesteld dat de Dajakbevolking de consequenties van zo’n 
verkiezingsuitslag ook niet wilde accepteren.35  

Een belangrijk argument voor de federatieve structuur was vanaf het begin geweest dat in een 
eenheidsstaat de bevolking in de archipel door Java zou worden overheerst. Karel Enthoven, de 
staatsrechtelijke adviseur van Van Mook, kreeg de opdracht zich over deze problematiek te buigen 
en kwam enkele weken later met een nota. Hierin stelde hij dat het niet in de lijn der verwachting 
lag dat de pro-Republikeinse partijen in Zuid- en Oost-Borneo binnenkort zouden veranderen, maar 
dat op deze manier West-Borneo achterbleef ten opzichte van Oost-Indonesië en de Republiek die 
respectievelijk in Linggadjati en Denpasar waren ‘erkend’. Doordat een vergelijkbare erkenning voor 
West-Borneo uitbleef, kon het deelgebied niet deelnemen aan de onderhandelingen met Nederland, 
de Republiek en Oost-Indonesië over de verdere staatkundige ontwikkeling. Daarbij wilde West-
Borneo de in Malino toegezegde Nederlandse hulp graag aanvaarden. Om toch de mogelijkheid voor 
een negara Kalimantan open te houden, zou de beste oplossing zijn om West-Borneo de status te 
geven van een ‘bijzonder deelgebied’, een daerah istimewa. Enthoven voegde bij de nota een 
ontwerp voor een akkoord met daarin een opsomming van een aantal garanties voor het 
                                                            
33 Subversieve en non-coöperatieve stromingen in Oost-Borneo, ‘Zeer geheim verslag’, 28 februari 1947. AS NA, 3973. 
Magenda, B., East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy, New York, 1991, 39-42. Datoek Muhammad, 
eerste landsgrote van Boelongan, werd door de zelfbestuurders aangewezen als vertegenwoordiger voor Denpasar 
(aanvankelijk zou deze conferentie ook voor Borneo zijn), maar verklaarde zich gebonden aan zijn mandaat om volledig 
achter de Republiek te blijven staan. Afloes was secretaris van de sultan van Kutai geweest. Binnen zijn partij kreeg Afloes 
met name vanwege het meewerken aan Malino zoveel kritiek dat hij voor de pro-Republikeinse oppositie enige tijd 
persona non grata werd. Op 17 oktober 1946 was hij echter een van de medeondertekenaars van een steunbetuiging aan 
Sjahrir. Volgens Magenda was de benoeming van de pro-Republikeinse Afloes de reden dat de INI in Samarinda besloot 
‘mee te werken’ aan de deelstaatvorming. Magenda stelt ook dat de veranderde strategie van de INI te maken had met 
instructie door de Republikeinse gouverneur Pangeran Noor om deel te nemen aan de verkiezingen voor raden om zo een 
negara Kalimantan tegen te houden. Ibidem, 42. 
34 NIB 7, 843. NIB 6, 732. 
35 Op 20 maart 1947 werd in de West-Borneo Raad een motie aangenomen. De motie werd verdedigd door de Dajak 
Oevaang Oeray, de voorzitter van de Persatoean Dajak. NIB 8, 90. 
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deelgebied, die de West-Borneo Raad en de Commissie-Generaal zouden ondertekenen.36 Overleg 
over dit voorstel met het dagelijks bestuur van de West-Borneo Raad, de Commissie-Generaal en de 
Nederlandse regering resulteerde in het West-Borneo Statuut.37 Op 12 mei werd dit statuut 
ondertekend in Pontianak door de Commissie-Generaal en de vertegenwoordigers van West-
Borneo. Premier Beel en minister Jonkman, die op dat moment een rondreis maakten door 
Indonesië, woonden de plechtigheid bij. 

Eerder is al genoemd dat de berichten over deelstaatvorming niet alleen kritiek uitlokte vanuit de 
Republiek en bij pro-Republikeinse organisaties, maar dat ze ook effect hadden op groepen die juist 
verder wilden gaan met het proces van federale staatsvorming. Sultan Hamid in West-Borneo en de 
Sundanezen van de PRP waren geïnspireerd door de vorming van de deelstaat Oost-Indonesië. Ook 
de ondertekening van het West-Borneo Statuut had zo’n effect. In het uitgestrekte en zeer 
dunbevolkte westelijke deel van Zuid-Borneo had de Nederlands-Indische regering op 20 februari 
1947 de daerah Groot Dajak ingesteld. Het bestuur hiervan kwam onder leiding te staan van de 
Nederlandse assistent-resident en de Groot-Dajakraad, deze kende 18 leden onder wie 16 Dajaks. 
Volgens de Nederlands-Indische regering wilde men hiermee niet vooruitlopen op de conferentie 
van Pontianak, maar was dit een uiting van het zogenaamde Dajakse reveil dat al voor de Japanse 
bezetting was begonnen en waarin het zelfbeschikkingsrecht van Dajaks werd verlangd.38 Sultan 
Hamid had opgemerkt dat Dajaks niet zozeer principieel federalist waren. De pragmatische keuze 
hield meer verband met hun wil de samenwerking met Nederland voort te zetten, ook op bestuurlijk 
terrein. Hetzelfde kwam tot uiting in een motie die het bestuur van Groot-Dajak eind april naar de 
Nederlands-Indische regering stuurde. De motie verzocht om de overkomst van meer Nederlandse 
bestuursambtenaren. Banjarese bestuursambtenaren zouden zo vervangen kunnen worden. Dit zou 
een einde moeten maken aan de eeuwenlange ontwikkeling waarin Banjarezen een overheersende 
positie hadden bekleed in Zuidoost-Borneo.39 

De manier waarop West-Borneo en Groot-Dajak in samenwerking met het Nederlands-Indische 
bestuur tot stand kwamen leidde tot kritiek. Zonder rekening te houden met de persoonlijke 
beweegredenen van Indonesiërs die bereid waren deze samenwerking aan te gaan, stelden politieke 
tegenstanders dat deze gang van zaken aantoonde dat het federale systeem een dekmantel was 
voor Nederland om de koloniale macht in de archipel terug te krijgen.40 De Nederlandse resident van 
Zuid-Borneo had een tegenovergestelde visie op deze zaak. Over het verzet tegen de federale 
ontwikkeling schreef hij in september 1947: ‘Terwijl inmiddels de autonome Staat Oost-Indonesië 
werd gesticht, terwijl West-Borneo als een daerah-istimewa een eigen democratisch-staatkundig 
leven verkreeg, (…) bleef het Bandjarese deel van Zuid-Borneo − dat zijn dus de afdelingen 
Bandjarmasin en Hoeloe Soengai − verstikt in non-coöperatieve gevoelens een 'koloniaal' bestuurd 
gebied, dit wil zeggen dus nog steeds streng-ambtelijk bestuurd met den resident als hoogste 

                                                            
36 NIB 8, 166-171. 
37 Handelingen Tweede Kamer 1946-1947, Bijlagen, 527. 
38 Het Dagblad, 24 februari 1947. 
39 Nieuwe Courant, 26 april 1947. 
40 Zo werd bijvoorbeeld in het republikeinse blad Siasat betoogd dat het bij de strijd in de Malinogebieden niet ging om het 
theoretische verschil tussen federatie of eenheidsstaat maar om de strijd van Indonesiërs om volledig onafhankelijk te zijn, 
terwijl in die strijd de Verenigde Staten van Indonesië als ‘geestelijk wapen gebruikt werd door de koloniale Nederlanders’. 
Rapportage Indonesië, 35.  
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gezagsdrager.’41 In zijn ogen betekende het vasthouden aan de eenheidsstaat dus dat het 
Nederlandse gezag werd gehandhaafd en was federalisme een instrument van dekolonisatie. 

Sumatra 
In de preliminaire overeenkomst van 27 maart 1946 hadden de Nederlands-Indische en 
Republikeinse subcommissies nog voorgesteld dat Nederland het Republikeinse de facto gezag ook 
voor Sumatra zou erkennen. Op de Hoge Veluwe conferentie was de positie van Sumatra uitvoerig 
besproken en kwam Nederland met het voorstel de beslissing over dat eiland te laten afhangen van 
een volksraadpleging. In Sjahrirs voorstel van 15 juni 1946 was Sumatra, net zoals in de preliminaire 
overeenkomst, als Republikeins gebied benoemd. Ook het voorstel dat de Commissie-Generaal 
begin november 1946 op tafel legde, erkende het de facto Republikeinse gezag over dit gebied. 
Enkele weken eerder had de Republikeinse onder-gouverneur van Sumatra, Adnan Kapau Gani, het 
plan bekendgemaakt om Sumatra in drie provincies op te delen, met elk een eigen gouverneur. 
Hoewel het de Nederlandse verbindingsofficier van de geallieerde troepen in Sumatra, Jan van de 
Velde, sterk deed denken aan een Javaanse strategie van verdeel-en-heers, besloot hij de kwestie 
niet als probleem bij de Republikeinse bestuurders aan te kaarten. Als een Nederlandse 
bestuursambtenaar namelijk de ‘Sumatraanse belangen’ ten opzichte van de Javaanse zou proberen 
te verdedigen, zou dit ook als divide et impera kunnen worden uitgelegd. Hij vermoedde echter op 
grond van de houding van de Sumatraanse gouverneur Hasan dat de Sumatranen zich zelf wel eens 
tegen de voorgestelde opdeling zouden kunnen verzetten.42  

Opmerkelijk is dat deze discussie in augustus 1945 ook al was gevoerd in de PPKI. De destijds 
aanwezige Sumatranen leken hier toen niet eensgezind over: Hatta stond al voor de drie provincies 
op Sumatra, Amir verdedigde daarentegen een federaal systeem, terwijl Hasan leek in te stemmen 
met één provincie Sumatra binnen de Republikeinse eenheidsstaat. Ondanks deze verschillende 
opvattingen kwam het Nederlandse standpunt in de onderhandelingen in oktober 1946 grotendeels 
overeen met de Republikeinse visie: Sumatra werd beschouwd als onderdeel van de Republiek. In 
juli had de Malino conferentie zich nog voor een federatie van vier deelstaten uitgesproken met een 
aparte deelstaat Sumatra. In de Commissie-Generaal betoogden daarna zowel Schermerhorn als Van 
Poll echter dat Sumatra ook samen met Java en Madura één deelstaat zou kunnen vormen, als de 
bevolking dit wilde.43 

Van de Velde, inmiddels adviseur bij de Nederlands-Indische regering voor Sumatra, bekeek de 
ontwikkeling op Java in de eerste maanden van 1947 met spanning. Enerzijds was er volgens hem op 
Sumatra nergens behoefte aan een aparte deelstaat voor het gehele eiland, los van de Republiek, 
anderzijds zouden de gebeurtenissen rond de PRP in West-Java wel voor onrust kunnen zorgen. Op 
Sumatra waren volgens hem minstens zes verschillende bevolkingsgroepen die verlangden naar een 
eigen staat. Zo broeide het al bij de Bataks in Oost-Sumatra, maar men wachtte af wat er zou 
gebeuren met Pasoendan. Van de Velde, die sympathiek stond tegenover de Republiek, vond het 
een slecht idee om dergelijke bewegingen op Sumatra te stimuleren. Wel dacht hij dat het de 

                                                            
41 NIB 12, 668. 
42 NIB 6, 42. In zijn verslag over november 1946 komt Van de Velde op de kwestie terug en stelt hij dat er inderdaad veel 
verzet is tegen het plan van Gani. Als voorbeelden van het Republikeinse centralisme ten koste van Sumatra noemt hij het 
aanstellen van Javanen op allerlei bestuursposten en het grote aandeel dat van het eiland werd verwacht in de 
rijstleveranties aan India, waarover door ‘Java’ was besloten. Idem, 441-460. In mei 1947 herriep de Republikeinse regering 
het herindelingsbesluit. Sumatra werd weer één provincie. NIB 9, 145.  
43 NIB 6, 92. 
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Sumatranen bij de totstandkoming van de Verenigde Staten van Indonesië vanzelf duidelijk zou 
worden dat hun eiland er qua autonomie ten opzichte van Oost-Indonesië bekaaid vanaf kwam. 
Daarna zou er alsnog ruimte zijn om te komen tot een Sumatra staat.44  

De goede verhouding tussen het Nederlandse leger en de PRP 
De Nederlandse adviseur Van de Velde plaatste nog een heel andere kanttekening bij 
bovengenoemde overwegingen. Het slagen of mislukken van onafhankelijkheidsbewegingen van 
diverse volken op Sumatra of Java was zijns inziens volledig afhankelijk van de mate waarin het 
Nederlandse leger deze steunde.45 Het verzoek van sultan Hamid, die zelf KNIL-officier was, om 
Nederlandse militaire politie te sturen voor handhaving van de orde bij een eventuele Borneo 
conferentie en de ‘bescherming’ die Thomson bood na de staatsgreep in Bogor, ondersteunen het 
beeld van een ‘zwak Indonesisch federalisme’ dat zonder Nederlandse militaire steun de krachtproef 
niet zou doorstaan. Het sloot ook aan bij de aantijging van Hatta dat de Malino conferentie ‘onder 
bedreiging van de Nederlandse bajonetten’ bijeen was gekomen.46  

Met name de situatie in West-Java geeft aanleiding om een verband te leggen tussen het streven 
naar een eigen deelstaat enerzijds en de nadrukkelijke aanwezigheid van het Nederlandse leger 
anderzijds. Een van de twee Nederlandse legerdivisies in West-Java bestond kort voor de 
proclamatie van de PRP één jaar. Op maandag 21 april 1947 werd dit in Bandung uitgebreid gevierd 
met parades, een voetbalwedstrijd en een toespraak door de commandant: generaal-majoor Simon 
de Waal. ’s Avonds was er voorafgaand aan het cabaretprogramma een toespraak namens de 
bevolking. Hiervoor was Soeria Kartalegawa uitgenodigd. Dat de legerleiding juist de PRP-leider 
hiervoor uitkoos was een teken van de goede verstandhouding. Van de kant van Kartalegawa werd 
dit nog duidelijker toen hij in zijn voordracht uitsprak dat de bevolking vertrouwen had in het 
Nederlandse leger. Het bewijs hiervoor was volgens hem dat steeds meer inwoners die eerder uit 
het door Nederland bezette gebied naar Republikeins gebied waren gevlucht, nu terugkeerden. 
Daarna sprak de PRP-leider de verwachting uit dat het Nederlandse leger ‘tot in lengte van dagen in 
West-Java zou moeten blijven’.47  

Kartalegawa’s uitspraken waren strijdig met hetgeen Nederland en de Republiek in Linggadjati 
waren overeengekomen: dat de Nederlandse troepen op korte termijn uit Java en Sumatra zouden 
worden teruggetrokken. Dat ‘Linggadjati’ in Bandung ver weg leek valt voor een deel ook te 
verklaren door het politieke klimaat in april 1947. De politieke besprekingen tussen de Republiek 
Indonesië en Nederland waren na de ondertekening van het akkoord op 25 maart steeds moeizamer 
verlopen. Nederlandse politici namen in april en mei steeds vaker in overweging om over te gaan tot 
militair ingrijpen. Deze situatie vormde de achtergrond toen de PRP-leider de 
aanhankelijkheidsbetuiging uitsprak op het verjaardagsfeest van de Nederlandse legerdivisie. En hij 
ging nog een stap verder bij de proclamatie op 4 mei. In zijn toespraak op de alun alun in Bandung 
sprak hij zich letterlijk uit voor ‘bevrijding’ en ‘bescherming’ van de bevolking in het Republikeinse 
gebied door Nederlandse strijdkrachten. Het leger zou na het veroveren van geheel West-Java zorg 

                                                            
44 NIB 7, 584-586. De andere groepen die hij noemde waren de Acehers, Minangkabauers, Indragiërs, Jambiërs en Zuid-
Sumatranen. Van de Velde’s houding ten opzichte van de Republiek blijkt bijvoorbeeld in het conflict in Medan tussen 
november 1946 en 1947. Aan Nederlandse kant was zijns inziens vooral de houding van kolonel Pieter Scholten debet aan 
de verslechterende situatie. Yong Mun Cheong, Van Mook, 109-110. 
45 NIB 7, 586. 
46 Zie hoofdstuk 3, noot 138. 
47 Algemeen Indisch Dagblad, 24 april 1947 
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kunnen dragen voor de bevrijding van geïnterneerden in het Republikeinse gebied, de teruggave van 
eigendommen aan Europeanen en de organisatie van een plebisciet.48 Aldus werd de proclamatie 
van de PRP een weinig verhulde uitnodiging aan Nederland om over te gaan tot een grote militaire 
campagne tegen de Republiek. In de ogen van hen die de PRP als een werkelijk representatieve 
volksbeweging zagen, kon het zelfbeschikkingsrecht een rechtvaardiging vormen voor oorlog. 

De opstelling van de PRP naar het Nederlandse leger kon gemakkelijk tegen haar gebruikt worden. In 
de eerste plaats vanuit de Republiek Indonesië, waar het ‘federalisme à la Nicalegawa’ onder zware 
kritiek stond. De PRP had zich echter ook veel moeite getroost om de buitenlandse pers voor haar 
zaak te interesseren, en ook deze was niet altijd positief. De New York Times ging bijvoorbeeld in op 
berichten in de Nederlandstalige pers dat er in de Republiek grote gevechten plaatsvonden tussen 
Sundanese Republikeinse eenheden met andere onderdelen van het Republikeinse leger. De 
redactie van de Amerikaanse krant noemde dit ‘wishful thinking van bepaalde Nederlandse 
groeperingen’. Het zou als excuus dienen voor de Nederlandse strijdkrachten om in te grijpen. Men 
zou er beter aan doen, aldus het Amerikaanse commentaar, eindelijk in te zien dat de Republiek 
representatief was voor de Indonesische bevolking. De Nederlands-Indische RVD reageerde door via 
Het Dagblad terug te koppen met ‘New York Times geeft averechtse voorstelling van feiten’.49 De 
woordenstrijd laat zien hoe moeilijk het was om de (internationale) publieke opinie te winnen voor 
de idee van een Verenigde Staten van Indonesië waarvan de Republiek een van de deelstaten zou 
zijn.  

Hoe graag de PRP in mei ook wilde dat Nederland militair zou ingrijpen, er zijn geen aanwijzingen dat 
de partij op de beslissing zelf invloed had. De verantwoordelijken hiervoor waren de Nederlandse 
regering en specifiek haar vertegenwoordiging in Indonesië: de Commissie-Generaal. In de loop van 
deze beslissende periode machtigde de Nederlandse regering in Den Haag luitenant-gouverneur-
generaal Van Mook het definitieve bevel tot een militaire actie te geven. Over de aanloop naar het 
eerste grootschalig Nederlands militair ingrijpen in juli 1947 is al zeer veel geschreven. Ik wil mij 
vooral beperken tot de vraag in hoeverre de ontwikkeling van het federale bestel in Indonesië 
bijdroeg aan deze beslissing.  

Het federale principe als stok om mee te slaan 
Op 27 mei verzond de Commissie-Generaal een nota naar de Republikeinse 
onderhandelingsdelegatie.50 In deze nota werden de belangrijkste meningsverschillen aan de orde 
gesteld, een kernpunt hierbij was het Nederlandse verwijt dat de Republiek in de praktijk een beleid 
voerde dat niet te rijmen viel met een federatief uitgangspunt. Nederland stelde dat de Republiek 
weliswaar een bestandsovereenkomst en de overeenkomst van Linggadjati had ondertekend, maar 
dat de vijandelijkheden aanhielden en de bepalingen van Linggadjati niet werden nagekomen. Dit 
bleek volgens de nota onder andere uit de aanhoudende infiltratiepogingen van gewapende 

                                                            
48 Algemeen Indisch Dagblad, 5 mei 1947. Kartalegawa zei onder andere: ‘De Partai Rakjat Pasoendan: (…) Verzoekt met 
klem de Nederlandsch-Indische Regeering om de bevrijding van de evacué's en om de bescherming van landgenooten in de 
onbezette gebieden door het inzetten van Nederlandsche Strijdkrachten; Verleent haar loyale medewerking tot teruggave 
van bedrijven en ondernemingen van niet-Indonesiërs aan rechthebbenden, zijnde dit de eenige oplossing voor een 
spoedig herstel van normale levensomstandigheden; Verzoekt dringend om een plebisciet te mogen houden in bevrijd 
gebied zoomede in Republikeinsch gebied en wel dit laatste onder bescherming van Nederlandsche Strijdkrachten en 
onder Internationale controle.’ 
49 Het Dagblad, 3 mei 1947. 
50 NIB 9, 749-767. 
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verzetsgroepen vanuit Republikeins gebied naar de gebieden buiten Java en Sumatra. De groepen 
werden door de Nederlandse militaire inlichtingendienst met name gesignaleerd in Zuid-Borneo, op 
Bali en Zuid-Sulawesi. In veel gevallen was er sprake van officiële missies van de TNI, het 
Republikeinse leger.51 De Nederlandse onderhandelaars wilden dat deze infiltratiepogingen stopten. 
Een geheel ander verwijt dat ze hun Republikeinse collega’s voor de voeten wierpen, betrof in wezen 
ook de toepassing van het federale uitgangspunt. De Republiek was doorgegaan met het aangaan 
van eigen vertegenwoordigingen in het buitenland terwijl dat volgens de Commissie-Generaal aan 
het Koninkrijk der Nederlanden was voorbehouden, totdat de soevereiniteit zou zijn overgedragen 
aan de Verenigde Staten van Indonesië. In de nota werd de Republiek gewezen op de mogelijkheid 
eigen vertegenwoordigers in de afdeling van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in 
Nederlands-Indië beschikbaar te stellen.52 Een derde discussiepunt dat het federale bestel betrof, 
was dat de Republiek na Linggadjati haar gouverneurs voor Borneo, Sulawesi en de Molukken had 
gehandhaafd. Dit viel volgens de nota niet te rijmen met de erkenning van Borneo en Oost-Indonesië 
als deelstaten in de toekomstige federatie. Deze functies moesten daarom worden opgeheven. 
Hoewel de nota geen verrassende onderwerpen bevatte, ging er een enorme dreiging vanuit. De 
Commissie-Generaal noemde namelijk een periode van veertien dagen waarbinnen de Republiek op 
de genoemde punten een ‘aanvaardbaar’ antwoord moest geven. Bleef dit uit dan werd het overleg 
stopgezet en werd de vraag ‘wat er verder gebeuren moest’ aan de Nederlandse regering 
overgelaten. Iedereen wist dat dit oorlog betekende.53 Anders gezegd vroeg Nederland van de 
Republiek Indonesië − met het pistool op de borst − of zij bereid was het federatieve beginsel op de 
Nederlandse manier te aanvaarden. 

Op 7 juni 1947 verstuurde de Republiek Indonesië een antwoordnota aan de Commissie-Generaal.54 
Ook de Republiek baseerde zich op Linggadjati, maar vond dat Nederland zelf de overeenkomst op 
verschillende ‘federale’ onderdelen niet nakwam. Een voorbeeld was de situatie in Bogor. Nederland 
had beloofd het Republikeinse bestuur in deze stad te herstellen, maar was dit niet nagekomen. Ook 
kon in de nota een duidelijke verwijzing naar de PRP worden gelezen. De Republiek stelde dat 
‘separatistische bewegingen in de bezette gebieden die de openbare rust en orde van de gebieden 
staande onder Nederlands gezag bedreigen, ongestoord voortgang kunnen vinden’.55 Ook mocht in 
‘door de Nederlanders bezet gebied’ volgens de Republiek het officiële Indonesische volkslied niet 
gezongen worden, was de rood-witte vlag verboden en zaten de Republikeins georiënteerde 
nationalistische leiders nog in de gevangenis. Waarschijnlijk doelden deze voorbeelden vooral op de 
situatie op Borneo en in Oost-Indonesië. De vorming en de vaststelling van gebiedsdelen was 
bovendien niet, zoals Linggadjati voorschreef, samen met de Republiek uitgevoerd. De Republiek 
was overigens bereid Oost-Indonesië te erkennen, waar Nieuw-Guinea dan conform Linggadjati bij 
hoorde. Artikel 3 en 4 moesten ook de ruimte geven aan groeperingen om te kiezen voor aansluiting 

                                                            
51 Dit blijkt bijvoorbeeld uit verklaringen van door het Nederlandse leger en de Marine gearresteerde verzetsstrijders en in 
beslaggenomen documenten. Later werden documenten gevonden waaruit blijkt dat zelfs vicepresident Hatta in april 1947 
nog op de hoogte was van deze organisaties. De Republikeinse gouverneur Pangeran Mohammad Noor speelde een rol bij 
het aansturen van de verzetsgroepen richting Borneo vanuit Java. Nefis CMI, 6725, 6790. 
52 Deze afdeling was de Directie Verre Oosten (Dirvo).  
53 Van Liempt, Nederland valt aan, 29. 
54 NIB 9, 767-777. 
55 Mogelijk doelt de nota op de Persatoen Timoer Besar (PTB) en de Twaalfde Provincie (Twapro). De PTB was in april 1946 
opgericht en streefde naar een eigen status in het Koninkrijk der Nederlanden voor Ambon, Manado en Timor vergelijkbaar 
met die van Suriname. Chauvel, Nationalists, 206. De Twapro, opgericht in maart 1946, streefde een soortgelijk ideaal na, 
specifiek gericht op de Minahasa. Henley, Nationalism and Regionalism, 151. 
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bij de Republiek. Bij de vorming van een staat Borneo moest de Republiek wel betrokken worden. 
Waar in de Nederlandse nota de instelling van een federale interim-regering was voorgesteld, ging 
de Republiek akkoord als zij de helft van het aantal leden mocht leveren. De functie van gouverneur 
voor de gebieden buiten Java en Sumatra zou pas op dat moment komen te vervallen. Ten aanzien 
van separatisme stelde de Republiek voor dat Nederland duidelijke maatregelen zou nemen om die 
handelingen te voorkomen en teniet te doen, die ‘beogen afbreuk te doen aan het gezag van de 
Republiek in de gebieden welke door het Nederlandse Leger bezet zijn’. In verband hiermee stelde 
de Republiek voor om samen met Nederland zo snel mogelijk een gemeenschappelijke regeling te 
treffen om, waar dat nodig zou zijn ‘stromingen die ontstaan overeenkomstig art. 3 en 4 van de 
Overeenkomst van Linggadjati in vaste banen te leiden’. Ten slotte wilde de Republiek aanstelling 
van Indonesiërs uit de Republiek op buitenlandse vertegenwoordigingen van het Koninkrijk 
aanvaarden. Op één onderdeel van de eerdergenoemde punten uit de Nederlandse nota reageerde 
de Republikeinse nota niet: de infiltraties van verzetsgroepen in de Malinogebieden. Mogelijk was 
de passage die erop wees dat Nederland het Republikeins bestuur in verschillende steden had 
‘verzwakt of nagenoeg gereduceerd’ haar impliciete weerwoord op de Nederlandse kritiek op de 
infiltraties.56 Samengevat stelt de Republiek in haar nota dat zij nog steeds doorgaat met de 
uitvoering van een beleid van federatieve staatsvorming, waaraan zij zich sinds Linggadjati had 
gecommitteerd.  

Oost-Indonesië en West-Borneo in tweede instantie betrokken 
Op 9 juni 1947 werd het Republikeinse antwoord in de Nederlandse ministerraad voor het eerst 
besproken. De eerste indruk was dat het Republikeinse antwoord in algemene zin onaanvaardbaar 
was, onder andere omdat men vond dat het regelrecht inging tegen het federale principe van 
Linggadjati. De Republiek achtte zichzelf volgens de raad nu al soeverein en wilde in alles bovendien 
de andere delen van Indonesië overheersen. In de vergadering besloten de ministers een 
communiqué op te stellen om een voorlopige teleurgestelde reactie kenbaar te maken. Dit was 
vooral bedoeld voor het buitenland, want men was bang dat bijvoorbeeld de Amerikanen anders te 
gemakkelijk de conclusie zouden trekken dat het antwoord van de Republiek redelijk was.57 Minister 
Jonkman vroeg aan de Commissie-Generaal ook bij de regeringen van Oost-Indonesië en West-
Borneo advies over de Nederlandse en de Republikeinse nota in te winnen. Nadat dit verzoek was 
doorgestuurd, richtten president Soekawati en sultan Hamid zich in een brief tot de Commissie-
Generaal om eerst opheldering te krijgen over een principiële kwestie: was de uitwerking van 
Linggadjati zoals die in de nota was vastgelegd bindend of konden Oost-Indonesië en West-Borneo 
hier nog invloed op uitoefenen?  

Om het stof uit de lucht te halen organiseerde Sanders een informeel overleg op 13 juni. Vanuit de 
deelgebieden waren hierbij aanwezig sultan Hamid, president Soekawati en de ministers Anak Agung 
en Hamelink. Later zou een officieel overleg volgen waarbij meer vertegenwoordigers uit de 
deelgebieden aanwezig konden zijn. Tijdens dit eerste gesprek bleek dat de Indonesiërs zich 

                                                            
56 Hierbij werden met name genoemd Bogor, Padang, Modjokerto, Medan en Palembang. 
57 NIB 9, 255-258. In de raad werd besloten dat men voor een grondige bespreking meer tijd nodig had en bovendien wilde 
men het advies inwinnen bij de Commissie-Generaal. Schermerhorn en Van Poll waren op dat moment onderweg van 
Nederland naar Indonesië. Volgens de ministerraad werd de Indonesische situatie door de Amerikanen onvoldoende 
begrepen. Waarschijnlijk werd om die reden aan de hand van een Amerikaans voorbeeld in het regeringscommuniqué het 
Nederlandse standpunt verduidelijkt: ‘Blijkbaar wil de Republiek een overheersende plaats in Indonesië innemen, ten koste 
van de andere delen, die zichzelf willen zijn als gelijkgerechtigde partners in de te stichten Indonesische Federatie. Het is 
alsof de Staat New-York zou trachten Connecticut en Massachusetts te overheersen.’ NIB 9, 256. 
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gepasseerd voelden omdat ze niet waren betrokken bij het tot stand komen van de nota van 27 mei. 
Ze wezen erop dat dit bijvoorbeeld mogelijk was geweest bij het bezoek van de ministers Beel en 
Jonkman aan Makassar en Pontianak. Schermerhorn antwoordde dat hij van Jonkman had begrepen 
dat deze van zowel Soekawati als Hamid instemming had gekregen over de federale Interim-
regering. Hamid ontkende dit stellig. De brief en het geuite verwijt suggereerden dat de Indonesiërs 
het niet geheel eens waren met de Nederlandse nota. Over de Republikeinse nota was men 
overigens zeer negatief. De Oost-Indonesische leiders stelden dit tijdens het gesprek zeer scherp: als 
deze nota aanvaard werd, zou niet alleen de Oost-Indonesische regering aftreden, maar zou men net 
zo goed meteen de deelstaat kunnen opheffen en het gebied tot een provincie van de Republiek 
maken.58 Deze uitspraken vormden een groot contrast met de reactie van minister-president 
Nadjamoeddin op de Republikeinse nota, die op dezelfde dag in enkele kranten te lezen was. De 
premier had zich die week verheugd geuit over de erkenning van Oost-Indonesië door de Republiek 
en hij steunde het Republikeinse voorstel om tussen de twee deelstaten vertegenwoordigers uit te 
wisselen. Hij vond het tijd voor een verzoeningspolitiek. De Oost-Indonesische premier vertelde dat 
hij daarom van plan was naar Jakarta te gaan voor overleg met Sjahrir.59 Deze mogelijke 
tegenstrijdigheid tussen de Oost-Indonesische politici in Jakarta enerzijds en de verklaringen van 
Nadjamoeddin anderzijds kan duiden op een koerswijziging, maar ook op een tweesporenbeleid 
waarbij Oost-Indonesië de deur naar beide zijden open probeerde te houden. Het is trouwens goed 
mogelijk dat de in Jakarta aanwezige Oost-Indonesische ministers niet wisten dat de uitspraken van 
Nadjamoeddin op diezelfde dag in Nederlandstalige kranten op Java waren verschenen. 

Nadat de overige afgevaardigden vanuit Oost-Indonesië en West-Borneo in Jakarta waren 
gearriveerd, vond op 15 juni het officiële overleg plaats met de Commissie-Generaal en de 
Nederlands-Indische regering. Nadjamoeddin was niet bij dit overleg aanwezig.60 Beide delegaties 
hadden inmiddels in een memorandum gereageerd op de nota’s van Nederland en de Republiek en 
deze memoranda werden aan het begin van de vergadering voorgelezen.61 Oost-Indonesië was met 
name kritisch over de Republikeinse nota, waarin geen sprake was van gelijkwaardigheid, aldus het 
memorandum. Tegenover het Republikeinse voorstel waarin de Republiek de helft van het aantal 
zetels in de federale interim-regering opeiste, stelde Oost-Indonesië: ‘Zij kan onder geen voorwaarde 
akkoord gaan met een andere vertegenwoordiging in dit orgaan dan op basis van volstrekte 
gelijkheid der samenstellende delen.’ Ook stond in het memorandum dat de Republiek zich niet 
mocht bemoeien met de legermacht in Oost-Indonesië. Over het algemeen stemde Oost-Indonesië 
in met de Nederlandse nota, maar ook hierin was getuige het memorandum gelijkwaardigheid niet 
op alle essentiële onderdelen doorgevoerd. Het centrale deviezenfonds was hier een voorbeeld van. 
Nederland pleitte voor de samenstelling van de Raad van Bestuur van dit orgaan, met als 
Indonesische vertegenwoordigers één vertegenwoordiger uit Oost-Indonesië, één uit West-Borneo 

                                                            
58 De gegevens zijn ontleend aan het dagboek van Schermerhorn. Smit, Dagboek van Schermerhorn, 608-609. 
59 Algemeen Indisch Dagblag en Nieuwe Courant, 13 juni 1947. Deze kranten verschenen in respectievelijk Bandung en 
Surabaya. Het Dagblad, de krant van de Nederlands-Indische Regeringsvoorlichtingsdienst in Jakarta (waar het gesprek 
plaatsvond), vermeldt het bericht niet.  
60 NIB 9, 313-319, Smit, Dagboek van Schermerhorn, 620-622. Naast de bij het vorige overleg aanwezige personen waren 
namens Oost-Indonesië aanwezig minister Tahija, naast de adviseurs William Christiaan Johannes Bastiaans, Reinier 
Cornelis Kwantes en de Oost-Indonesische vertegenwoordiger in Jakarta Melkianus Augustinus Pellaupessy. Namens West-
Borneo was het voltallige dagelijks bestuur van de West-Borneo Raad aanwezig: Oevaang Oeray, Lim Bak Meng, Mohamad 
Saleh, Jantinus Kiers en Jan Andries Vorstman. De reden van Nadjamoeddins afwezigheid is niet bekend. 
61 Handelingen Tweede Kamer , 1946-1947. Bijlagen, Kamerstuk 475-8. 
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en vier uit de Republiek. In het memorandum stelde Oost-Indonesië voor dit te veranderen in twee 
vertegenwoordigers uit Oost-Indonesië, twee uit West-Borneo en drie uit de Republiek.  

Het memorandum van West-Borneo was minder uitgebreid. Ook hierin werd voor de federale 
interim-regering een verdeling voorgesteld waarin alle deelstaten een gelijk aantal 
vertegenwoordigers zouden hebben. West-Borneo wilde net als Oost-Indonesië geen Republikeinse 
inmenging in militaire aangelegenheden op het eigen grondgebied. Beide memoranda sloten af met 
een conclusie: de Republikeinse nota was onaanvaardbaar en men stemde in hoofdzaak in met de 
Nederlandse nota.  

Nadat Van Mook de memoranda had voorgelezen, kwam er vanuit de vergadering nogmaals kritiek 
op het feit dat men niet van tevoren was gevraagd om advies. Soekawati vroeg naar het standpunt 
van de Commissie-Generaal inzake de Republikeinse nota. Schermerhorn antwoordde dat de 
Nederlandse regering had geëist dat de Commissie-Generaal aan niemand haar reactie zou 
meedelen. De regering in Den Haag moest eerst worden geraadpleegd. Hij stelde daarom voor de 
voorgelezen memoranda tegelijk met de reactie van de Commissie-Generaal naar Den Haag te 
sturen. De volledige tekst van de memoranda zou ook gepubliceerd worden.62 Hamid vroeg of de 
Commissie-Generaal de in hun memoranda voorgestane volstrekte gelijkwaardigheid aan de 
Republiek in de federale interim-regering aanvaardde. Van Poll, Schermerhorn en Van Mook zegden 
dit echter niet toe. In de vergadering werden vooral vragen aan de leden van de Commissie-
Generaal gesteld. De belangrijkste zorg die ook al in de memoranda was geuit, was de 
gelijkwaardigheid ten opzichte van de Republiek. Het andere punt dat de gemoederen op de 
vergadering beheerste, was het gevoel van gepasseerd zijn, zoals ook al tijdens de informele 
bijeenkomst was geuit. Dit bleek uit de laatste vraag, die Oevaang Oeray stelde: als de Commissie-
Generaal nog een nota aan de Republiek zou sturen, zou hun dan weer geen advies gevraagd 
worden? Schermerhorn dacht niet dat er nog een nota zou komen. Wel beloofde hij dat de 
Commissie-Generaal in het advies aan de regering rekening zou houden met de nu gemaakte 
opmerkingen van de afgevaardigden.  

Welke conclusies kunnen getrokken worden uit het overleg van Nederlandse en Nederlands-Indische 
gezagsdragers enerzijds en Indonesische politici uit de niet-Republikeinse gebieden anderzijds? Door 
de bijeenkomsten gaven de Nederlands-Indische regering en de Commissie-Generaal het signaal af 
dat ze naar de Indonesische leiders uit de niet-Republikeinse gebieden wilden luisteren. Deze 
Nederlandse bereidheid was echter gebonden geweest aan belangrijke reserves. In eerste instantie 
was voorafgaand aan het sturen van de ultimatieve nota geen overleg gepleegd. Naar hun mening 
werd bij wijze van spreken pas gevraagd nadat Nederland het doorgeladen pistool al op de borst van 
de Republiek had gezet. Na de Republikeinse antwoordnota leek de Nederlandse strategie gewijzigd. 
Nu werd eerst overleg gepleegd en in zwart-op-wit gedrukte memoranda werd het standpunt vanuit 
de deelstaten vastgelegd. Maar nu zwegen de Nederlandse politici in alle talen tegenover de 
federale Indonesische vertegenwoordigers op het moment dat ze hun naar het Nederlandse 
standpunt vroegen. Opnieuw zal het de federale leiders het gevoel hebben gegeven niet werkelijk 
zelf enige invloed op de situatie te hebben. Door op de Republikeinse nota te reageren hadden deze 
Indonesische politici uit Oost-Indonesië en West-Borneo zelfs op een gevaarlijke manier hun nek uit 
gestoken. Ze hadden de Nederlandse regering, waarschijnlijk zonder zich hiervan bewust te zijn, een 
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wapen in handen gegeven dat tegen de Republiek gebruikt zou worden. Op deze manier lijkt het er 
sterk op dat Nederland de Republiek en de overige deelgebieden vooral verdeeld wilde houden. Ook 
hierbij is de vraag of de hierbij aanwezige leden van de Nederlands-Indische regering en de leden 
van de Commissie-Generaal zich goed realiseerden dat ze deze indruk gaven. 

Verzoeningspogingen  
Terwijl de Commissie-Generaal nog met de Nederlandse regering correspondeerde over de 
uiteindelijke inhoud van de reactie naar de Republiek, vonden op 19 juni 1947 in Jakarta enkele 
gebeurtenissen plaats die elk op hun eigen manier de verhoudingen in een nieuw daglicht stelden. 
De dag ervoor had premier Sjahrir gesproken met de Britse consul-generaal en hij zou ’s ochtends 
diens Amerikaanse collega ontmoeten. Een derde ontmoeting had Sjahrir die dag gepland met 
Nadjamoeddin, vergezeld door twee leden van het Oost-Indonesische kabinet.63 Wat er precies bij 
dat laatstgenoemde overleg is besproken en van wie het initiatief uitging, is niet bekend. In ieder 
geval kwam de visie van Oost-Indonesië op de Nederlandse nota en het memorandum inzake de 
Republikeinse nota ter sprake. Nadjamoeddin verklaarde die middag tegenover de pers dat het een 
bevredigend overleg was geweest.64 Samen met minister Tahija en sultan Hamid gaf hij die middag 
een persconferentie ter gelegenheid van de publicatie van de memoranda van de deelgebieden. De 
aanwezige journalisten konden vragen stellen aan de Indonesische politici nadat een korte 
toelichting op de teksten was gegeven, die hun op papier was verstrekt. De Commissie-Generaal had 
er bij de Indonesische politici op aangedrongen deze persconferentie te houden vóórdat de 
Nederlandse reactie aan de Republiek zou worden gestuurd.65 Toen een journalist vroeg of Oost-
Indonesië met zijn voorstellen de Republiek niet het gevoel gaf overstemd te worden, antwoordde 
Nadjamoeddin dat ‘zolang de Republiek Oost-Indonesië inderdaad als Indonesisch beschouwt’ ze 
daarvoor niet bang hoefden te zijn. Tahija voegde eraan toe dat Oost-Indonesië in de interim-
regering altijd de belangen van geheel Indonesië voor ogen zou houden. Specifiek werd ook 
gevraagd naar de rol die de deelstaten voor zichzelf zagen in het geval het tot een militaire 
confrontatie zou komen. Sultan Hamid zei dat West-Borneo in dat geval bereid zou om ‘bij wijze van 
buitenlandse mogendheid te arbitreren’. Het antwoord van de sultan en het gelach dat hierop 
volgde verraadden de grote spanning die er op dat moment was. Gezien de woordkeus is het 
aannemelijk dat Hamids opmerking ironisch bedoeld was en liet zien dat hij zich realiseerde dat voor 
de daerah istimewa West-Borneo in het politieke gebeuren van dat moment geen hoofdrol was 
weggelegd.66  

Terwijl er sinds 7 juni 1947 geen contact meer was geweest tussen de Nederlandse en Republikeinse 
onderhandelaars, werd op de avond van 19 juni de stilte verbroken door een radiotoespraak van 
Sjahrir voor Radio Djakarta. Het was een toespraak van verzoening te midden van de 
oorlogsstemming. In de toespraak zei Sjahrir dat de interpretatie van de Republikeinse nota van 7 
juni onterecht als afwijzing was opgevat, want de Republiek was juist bereid bijna alle Nederlandse 
voorstellen te aanvaarden. Sjahrirs toespraak betekende een keerpunt, want de Nederlandse 

                                                            
63 De Britse consul-generaal was John Moncaster Ley Mitcheson, zijn Amerikaanse collega was Walter Ambrose Foote. De 
namen van de ministers die Nadjamoeddin vergezelden zijn niet bekend. De ministers Hamelink en Tahija waren op dat 
moment in Jakarta aanwezig, maar Anak Agung waarschijnlijk ook. 
64 De Tijd, 19 juni 1947, Algemeen Indisch Dagblad, 20 juni. Als het initiatief van Oost-Indonesië kwam is een voor de hand 
liggende verklaring dat men de Republikeinse regering niet met de persconferentie van die middag wilde overvallen.  
65 Smit, Dagboek van Schermerhorn, 640. Bij een gelijktijdig uitbrengen van de Nederlandse reactie op de Republikeinse 
nota zou er volgens Schermerhorn niet voldoende aandacht voor de memoranda zijn geweest. 
66 Algemeen Indisch Dagblad en Het Nieuwsblad, 20 juni 1947. 
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oorlogsmachine, die in het geheim al voorbereidende maatregelen aan het treffen was, werd erdoor 
stopgezet. De volgende ochtend bezorgde de Republikeinse delegatie een schriftelijke bevestiging 
met de zakelijke inhoud van de toespraak bij de Commissie-Generaal. Hierin stond onder andere: ‘De 
besprekingen omtrent de vorm van de interim Regering zoals door Uwe Delegatie voorgesteld als 
“nader overleg” dienen plaats te hebben met vertegenwoordigers van Indonesia Timoer en Borneo. 
Deze besprekingen zullen zo spoedig mogelijk moeten beginnen opdat de interim Regering reeds 
avant medio Juli a.s. kan gaan werken.’67 Het is zeer waarschijnlijk dat het gesprek met de Britse en 
Amerikaanse consuls-generaal Sjahrir hebben beïnvloed om deze belangrijke stap te nemen, maar 
het is ook mogelijk dat het gesprek met zijn Oost-Indonesische collega’s hem verder aan het denken 
hebben gezet. Sjahrirs expliciete verwijzing naar de beide deelstaten zijn hiervoor een aanwijzing. De 
‘bevredigende’ indruk waaraan Nadjamoeddin had gerefereerd was kennelijk wederzijds, want 
Sjahrir pleitte er die avond voor dit ‘inter-Indonesische overleg’ snel te hervatten.  

Oost-Indonesië en West-Borneo in laatste instantie niet betrokken 
De Commissie-Generaal besloot in deze omstandigheden de inmiddels tot stand gekomen 
Nederlandse reactie op de brief van 7 juni toch te versturen, maar daarna in een afzonderlijke brief 
ook te reageren op het Republikeinse gebaar van verzoening. In de tweede brief legde men dit uit 
met de bewering dat de berichten elkaar hadden gekruist. Het concept van de eerste brief was al 
geschreven op 16 juni, de dag na het overleg met de vertegenwoordigers van de deelgebieden. Deze 
brief werd op 20 juni naar de Republikeinse delegatie gestuurd. Ten aanzien van de federale 
structuur sloot de kern van het betoog goed aan bij de voorlopige, afwijzende reactie die de 
Nederlandse regering in het perscommuniqué op 9 juni had geuit. De Republiek wilde, stelde de 
brief, de rest van Indonesië overheersen, en was dus niet werkelijk bereid de federale structuur te 
aanvaarden: ‘Het spreekt vanzelf dat van een vorming van de Verenigde Staten van Indonesië 
moeilijk sprake kan zijn wanneer men bij de voorbereiding daarvan de andere deelnemers daarvan 
niet op gelijke voet plaatst.’ In dit punt is het standpunt uit de verklaringen door Oost-Indonesië en 
West-Borneo te herkennen, hoewel de Commissie-Generaal ervoor had gekozen niet rechtstreeks 
naar de memoranda te verwijzen. De brief besloot met de conclusie dat de Republikeinse reactie 
een afwijzing van de Nederlandse voorstellen inhield en dus werd de vraag ‘wat er verder te 
gebeuren stond’ aan de Nederlandse regering voorgelegd.68  

Hoewel de politieke hoogspanning nog aanwezig was, hadden Sjahrir en de Oost-Indonesische 
regering eraan bijgedragen dat de acute oorlogsdreiging verdwenen leek. Sjahrir zette deze 
verzoeningspoging echter zo ver door dat hij het belang van ruggespraak in eigen Republikeinse 
boezem onderschatte. Op 23 juni 1947 stelde hij zonder met zijn eigen kabinet te overleggen een 
compromis voor aan de Commissie-Generaal over de laatste overgebleven verschillen. Hierop 
keerden de linkse partijen waarop zijn kabinet steunde zich tegen zijn beleid. Het derde kabinet 
Sjahrir viel op 27 juni. Op die dag, waarop ook het Nederlandse ultimatum aan de Republiek 
eindigde, ontving de Commissie-Generaal echter nog een brief van president Soekarno. Zij belegde 
hierop een vergadering met Van Mooks adviseurs en met sultan Hamid, president Soekawati en 
minister Hamelink. Over één ding was volledige overeenstemming op deze vergadering: de brief van 
Soekarno en het aftreden van Sjahrir konden het terugdraaien van de toenaderingspogingen door 
Sjahrir betekenen. Soekawati zag in de brief voldoende elementen van een afwijzing en er moest 
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68 Handelingen Tweede Kamer, 1946-1947. Bijlagen, Kamerstuk 475-7. 
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‘ingegrepen’ worden: ‘Voor land en volk kan deze onzekere toestand niet nog langer voortduren. De 
mensen buiten de Republiek hopen vurig dat de Nederlandse Regering zal ingrijpen, niet om de 
Republiek te vernietigen, maar om de onwilligen aan het verstand te brengen, dat mensen als Sjahrir 
straks weer aan de beurt moeten komen. Met de tegenwoordige machthebbers in de Republiek is 
samenwerking onmogelijk.’69 Waarschijnlijk doelde hij bij ‘land en volk’ en ‘de mensen buiten de 
Republiek’ op het deel van de Oost-Indonesische bevolking dat bereid was samen te werken met de 
Nederlanders. De Oost-Indonesische president gebruikte echter zulke woorden dat hij op zijn minst 
suggereerde dat deze mening ook representatief was voor de bevolking in zijn deelstaat. 
Schermerhorn ergerde zich aan de sfeer in deze vergadering, onder meer omdat sommige 
Nederlandse aanwezigen duidelijk onder invloed van alcohol waren.70 Hij stelde voor dat de 
Commissie-Generaal zelfstandig verder zou vergaderen om een beslissing te nemen. Hierop 
reageerde sultan Hamid met de opmerking dat, zeker na hun persconferentie, Oost-Indonesië en 
West-Borneo recht hadden om hierover mee te beslissen. Schermerhorn hield de boot af door erop 
te wijzen dat de Nederlandse regering alleen zelf de verantwoording kon nemen als ze nu 
consequenties aan haar beslissing zou verbinden. Toen de anderen waren vertrokken, besloot de 
Commissie-Generaal dat de beslissing nu weer bij de regering in Den Haag moest worden gelegd. De 
Nederlandse politici zouden de Indonesische vertegenwoordigers buiten de Republiek hierna geen 
nieuw advies meer vragen. Dit had onbedoeld tot gevolg dat bij deze federale Indonesiërs het 
nationalisme begon te groeien.  

Het laatste Indonesische geluid in het Nederlandse parlement  
In de Republiek trad op 3 juli 1947 het kabinet Amir Sjarifoeddin aan. Een belangrijke rol in de 
onderhandelingen van dit nieuwe kabinet kreeg het voormalige Tweede Kamerlid Setyadjit 
Soegondo. Hij had de Republikeinse delegatie geadviseerd tijdens de Hoge Veluwe conferentie in 
april 1946 en werd nu vicepremier in het Republikeinse kabinet. In de eerste weken van juli kwamen 
de standpunten van de Republiek en Nederland dicht bij elkaar. Het kabinet Beel besloot echter vast 
te houden aan de voorstellen van 27 mei. In de regeringsverklaring die minister-president Beel op 10 
juli 1947 in de Tweede Kamer voorlas, deed hij eerst verslag van de afgelopen periode, waarover hij 
onder andere zei: ‘De Commissie-Generaal meende derhalve, dat de Republikeinse nota haar geen 
mogelijkheid tot verdere onderhandeling bood en heeft overeenkomstig de slotzin van haar nota 
van 27 Mei de vraag, wat er verder te gebeuren stond, aan de Nederlandse Regering voorgelegd. In 
dezelfde geest hebben de Regering van de Staat Oost-Indonesië en het Dagelijks Bestuur van de 
West-Borneo-Raad in hun memorandum getuigd, nadat de Nederlandse Regering om hun oordeel 
had verzocht. Hun oordeel heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het besluit der Nederlandse 
Regering.’ Beel stelde vervolgens dat sinds de meest recente ontwikkelingen er nu uitzicht leek op 
een akkoord. Hij benadrukte echter dat de Nederlandse regering de eis bleef handhaven dat de 
Republiek haar vijandelijke activiteiten moest staken. De Nederlandse regering verwachtte daarom 
van de Republiek ‘de beëindiging der infiltraties en van al wat overigens de andere staten van 
Indonesië miskent of aantast’ en ‘de onmiddellijke verbreking van onregelmatige buitenlandse 
betrekkingen’. De uitspraak over de bijdrage van Oost-Indonesië en West-Borneo deed niet geheel 
recht aan de feiten. Het was waar dat de Commissie-Generaal er bij de Republikeinse delegatie op 
had aangedrongen om tot voorstellen te komen waarin zij een minder overheersende positie zou 

                                                            
69 NIB 9, 476-481. Smit, Dagboek van Schermerhorn, 679-681. 
70 Schermerhorn vermeldt in zijn dagboek die avond dat in ieder geval Van Mooks adviseurs Carel Huibert Valchaire de 
Villeneuve en Idenburg onder invloed waren. Ibidem, 679. 
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hebben over de rest van Indonesië, zoals de deelgebieden in hun memoranda hadden benadrukt. Bij 
de behandeling in de ministerraad waren de memoranda echter inhoudelijk niet ter sprake 
gekomen. Wel was enkele keren genoemd dat de memoranda instemden met de Nederlandse visie 
en had Jonkman op 19 juni in de ministerraad gezegd dat de regering streng moest vasthouden aan 
het ultimatum ook vanwege ‘haar verplichtingen tegenover Oost-Indonesië en Borneo’. In hoeverre 
de andere ministers in hun besluitvorming waren beïnvloed door de memoranda kan op grond van 
de notulen van de ministerraad in deze periode niet worden gezegd.71  

Op 11 juli volgde het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer.72 Hier was in december 
1946 door de motie Romme-Van der Goes van Naters al ingestemd met de federale staatsbouw voor 
Indonesië zoals dit was overeengekomen in het akkoord van Linggadjati. In dit debat speelde een 
principiële keuze voor of tegen een federatie geen rol meer. De regering moest zich met name 
verantwoorden voor de manier waarop zij zelf uitvoering gaf aan het akkoord van Linggadjati en 
specifiek over de situatie van ernstige politieke crisis in Indonesië waarvan op dat moment sprake 
was. De federale opbouw was van groot belang in deze crisis.  

De regeringspartijen KVP en PvdA leverden bijdragen in voordrachten en vragen door respectievelijk 
Romme en Logemann. Romme benadrukte dat de Nederlands-Indonesische Unie als leidraad moest 
gelden, hoewel deze in de regeringsverklaring nauwelijks aandacht had gekregen. Logemann 
waarschuwde dat Nederland minder moest dreigen met oorlog, maar juist zelf de bereidheid moest 
tonen om de afspraken van Linggadjati na te komen, door bijvoorbeeld de snelle instelling van een 
Federale Raad als eerste stap naar de soevereine Indonesische federatie. De eerste spreker voor de 
PvdA in het debat was Nico Palar, de enige overgebleven Indonesiër in het Nederlandse parlement. 
Palar vroeg de leden van de Tweede Kamer te luisteren naar ‘republikeinse argumenten, die ook de 
argumenten zijn van zeer velen in de Malino-gebieden’. Hij citeerde het tweede artikel van 
Linggadjati, waarin staat dat Nederland en de Republiek zouden samenwerken aan de opbouw van 
de Verenigde Staten van Indonesië. In de praktijk was bij de opbouw van Oost-Indonesië en West-
Borneo bijna alleen samengewerkt met groepen die meer aan de Nederlandse dan aan de 
Republikeinse kant stonden. Omdat Nederland de aanhangers van de Republiek bovendien 
tegelijkertijd buiten spel had gezet of zelfs geïnterneerd, kwam volgens Palar een zwakke federatie 
tot stand. Op deze manier zou de kans op een goede samenwerking tussen de Republiek en de 
andere deelstaten verkleind worden, als straks op 1 januari 1949 de Verenigde Staten van Indonesië 
tot stand zou komen. Een voorbeeld dat hij hier noemde was het verbod op de PNI in Zuid-Sulawesi. 
In die regio, die hij zelf onlangs had bezocht, had hij geconstateerd dat zelfs parlementsleden 
radicaliseerden. Dat kwam volgens hem door de staat van oorlog73 en het optreden van het leger: 
‘Het leger, dat in Zuid-Sulawesi en Bali banditisme en radicaal-nationalisme opzettelijk op één hoop 
heeft gegooid om het dan te vuur en te zwaard te bestrijden, dikwijls op een wijze, waarvoor ieder 
fatsoenlijk mens zich heeft te schamen, dit leger is tegelijk een bedreiging van rust en orde.’ Palar 

                                                            
71 Tussen de ontvangst van de memoranda en het besluit over de Republikeinse nota vergaderde de ministerraad drie keer: 
op 18, 19 en 20 juni. NIB 9, 395-397, 401-411, 417-421. Later, in de ministerraad van 28 juni, stelde Jonkman ten aanzien 
van Soekawati dat zijn mening niet zonder meer als representatief voor de bevolking moest worden gezien, omdat hij 
behoorde tot ‘de behoudende Indonesische elementen’. NIB 9, 497. 
72 Handelingen Tweede Kamer, 11 juli 1947. In het citaat van Palar wordt ‘Republikeinse’ met een kleine letter geschreven. 
Dit is echter de politieke keus van de redactie van de Handelingen geweest. Als Palar zijn eigen woorden had 
uitgeschreven, had hij waarschijnlijk een hoofdletter gebruikt. 
73 De staat van oorlog was op 11 december 1946 in vier afdelingen in Zuid-Sulawesi afgekondigd: Makassar, Bonthain, 
Pare-Pare en Mandar. IJzereef, Zuid-Celebes affaire, 93.  
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herinnerde aan het onderzoek naar de excessen dat de regering had toegezegd en vroeg hierbij ook 
aandacht te schenken aan het verbod op de PNI. Hij gaf Nederland gelijk in het verwijt dat het beleid 
van de Republiek ten aanzien van buitenlandse betrekkingen niet strookte met het federale 
uitgangspunt van Linggadjati. Het was volgens hem echter een begrijpelijke reactie van de Republiek 
op een Nederlandse fout. Nederland had in Linggadjati toegezegd zijn troepen in Indonesië te 
verminderen, maar was juist doorgegaan met de opbouw van het leger. De Republiek werd daarom 
min of meer in een positie gedwongen waarbij ze moest zoeken naar alle buitenlandse steun die ze 
kon vinden. Over de instelling van centrale federale organen zei Palar dat Nederland hierin de 
Republiek veel eerder mee zou krijgen als er vanuit de overige deelstaten vertegenwoordigers 
werden opgenomen die meer sympathie hadden voor de Republiek.  

Kort gezegd komt het betoog van Palar erop neer dat Nederland erop kon vertrouwen dat de 
Republiek bereid was werkelijk tot een federatieve structuur te komen. Nederland moest dan die 
bereidheid niet ondermijnen door in zijn beleid de vijandigheid in de overige deelstaten ten opzichte 
van de Republiek te bevorderen.  

Argumenten uit de oppositie tegen het federale beleid 
De bijdrage van de oppositiepartijen was uiterst divers. De communisten, bij monde van Paul de 
Groot, sloten zich aan bij het betoog van Palar. Zij hadden zich in december voor Linggadjati 
uitgesproken, maar verzetten zich nu tegen een politiek van ‘aankleding’. PvdV-woordvoerder Vonk 
had zich destijds al tegen het akkoord verzet en herhaalde zijn bezwaren. Met name de meest 
recente uitspraak van de Republikeinse premier Sjarifoeddin over de totstandkoming van de volledig 
soevereine Verenigde Staten van Indonesië op 1 januari 1949, maakte dat Vonk zich afvroeg of de 
regering de ‘oppersoevereine’ Unie niet vergat. De antirevolutionaire woordvoerder Schouten was 
er niet zeker van of de regering wel rekening hield met de grote aantallen Ambonezen, Timorezen en 
Minahassers die een band met Nederland buiten de deelstaat Oost-Indonesië nastreefden en met de 
Dajaks in Borneo die zich zorgen maakten om overheersing door Banjarmasin. Binnen het 
Republikeinse gebied waren immers velen die de hegemonie van Javanen niet beschouwden als 
vrijheid en zelfstandigheid. Ten slotte wilden in Sumatra de meesten volgens hem ‘hun eigen gang 
gaan’. De ARP handhaafde het belangrijkste argument tegen de federale politiek dat de autonomie 
van de vele volken in Indonesië er niet door werd gegarandeerd.74 Ook CHU-fractievoorzitter Tilanus 
vond dat de Republiek duidelijk de andere deelgebieden wilde overheersen en noemde het vreemd 
dat de regering de staatsgreep van ‘Pasoendan’ niet erkende omdat deze ondemocratisch was, 
terwijl de Republiek zelf door een staatsgreep aan de macht was gekomen die − ook nog gepaard 
met veel bloedvergieten − wel door de regering was erkend. Ondanks deze bezwaren vanuit de 
oppositie bleef er in de Tweede Kamer brede instemming met het uitgangspunt van federatieve 
staatsbouw.  

Oorlog 
De ultieme consequentie van deze parlementaire instemming op 11 juli 1947 met het 
regeringsbeleid hield ook in dat men vond dat de Republiek verplicht was zich naar de Nederlandse 
opvattingen te schikken. Het staatsrechtelijke uitgangspunt was immers dat het Koninkrijk der 
Nederlanden tot de totstandkoming van de federatie de jure het soevereine gezag over de gehele 
Indonesische archipel bezat. Vanuit deze visie werd militair ingrijpen als laatste redmiddel 

                                                            
74 Naast de hier weergegeven voorbeelden noemt Schouten ook nog de Madurezen, de Bataks en Pasoendan. 
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gerechtvaardigd. In de tweede helft van juni 1947 waren de Nederlands-Republikeinse 
onderhandelingen vastgelopen, maar daarbij stond het federale principe niet ter discussie. In de 
ministerraad van 18 juli besloot het kabinet Beel vervolgens dat de luitenant-gouverneur-generaal 
het bevel mocht geven tot een ‘beperkte actie’ op Republikeins gebied. Op 21 juli 1947 begon het 
militaire offensief vanuit de door Nederland bezette gebieden op Java en Sumatra met de codenaam 
‘Operatie Product’. Behalve Banten werd hierbij geheel West-Java bezet. In het oosten van Java 
veroverden Nederlandse troepen het gebied rond Soerabaja en de oostelijke punt van het eiland. Op 
Sumatra bezette Nederland de plantagegebieden rond de stad Medan in het noordoosten en het 
gebied rond Palembang in het zuiden, dat van belang was voor de olieproductie. Hoewel de 
Nederlandse regering de actie omschreef als beperkt en ‘politioneel optreden’, begon vanaf dat 
moment in werkelijkheid een hevige guerrillaoorlog in alle door Nederland bezette gebieden. Nico 
Palar zegde meteen na het Nederlandse besluit zijn lidmaatschap van de PvdA en de Tweede Kamer 
op.75 De Oost-Indonesische regering en sultan Hamid betuigden hun instemming met de 
Nederlandse actie.76 

Twee groepen Indonesiërs op reis 
Negen dagen na het begin van het Nederlandse militaire offensief, op 1 augustus 1947, nam de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) een resolutie aan waarin van Nederland en de 
Republiek werd gevraagd de gewapende strijd meteen te beëindigen en in overleg tot een oplossing 
te komen. Ondanks principiële bezwaren hiertegen van de Nederlandse regering werd zo het 
bestaande conflict in Indonesië definitief een conflict met een brede internationale dimensie.77 

De voormalige premier Soetan Sjahrir had bij de inzet van het Nederlandse offensief van president 
Soekarno de opdracht gekregen internationale steun te zoeken. De contacten die de Republiek 
gelegd had op de Asia Relations Conference in maart kwamen nu goed van pas. Op 22 juli vertrok hij 
met behulp van de Indiase piloot Patnaik naar New Delhi.78 Op 30 juli diende de Indiase premier een 
officieel verzoek in bij de Veiligheidsraad van de VN om de Indonesische kwestie op de agenda te 
zetten.79 Dit werd gehonoreerd, mede omdat Australië als lid van de Veiligheidsraad eenzelfde 
verzoek had ingediend. Via Caïro reisde Sjahrir samen met Agus Salim door naar New York, waar hij 
op 8 augustus arriveerde.80 Niet alleen was de genoemde resolutie aangenomen, de Indonesische 
kwestie bleef voorlopig ook op de agenda van de Veiligheidsraad staan.  

                                                            
75 http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/palar, geraadpleegd op 26 november 2018. 
76 Premier Nadjamoeddin en sultan Hamid verklaarden in radiotoespraken op respectievelijk 23 en 24 juli 1947 dat zij 
achter de militaire actie stonden. Op 3 augustus ontving de Nederlands-Indische regering een brief van de Oost-
Indonesische president en minister-president waarin onder andere werd gesteld: ‘De Oost-Indonesische Regering 
verklaarde bij monde van haar Minister-President Nadjamoeddin dat zij zich kan verenigen met het besluit van de 
Nederlandse Regering om tot politioneel optreden over te gaan tegen die elementen in de Republiek, die de uitvoering van 
de overeenkomst van Linggadjati belemmeren. De Oost-Indonesische Regering, wier taak lange tijd belemmerd werd door 
van de Republiek Indonesia emanerende ordeverstoringen, erkent de rechtmatigheid en de onvermijdelijkheid van het 
Nederlandse optreden …’ NIB 10, 212. Sultan Hamid verklaarde tegenover een journalist dat de Nederlandse militaire 
acties ‘in elk opzicht een zegen voor de Indonesische burgerbevolking’ waren. Friesch Dagblad, 8 augustus 1947. 
77 In februari 1946 werd op initiatief van de Oekraïne het conflict in Indonesië ook al op de agenda van de Veiligheidsraad 
geplaatst. Het verzoek om een onderzoekscommissie in te stellen werd toen afgewezen. De resolutie van 1 augustus 1947 
(nr. 27) was een initiatief van Australië. 
78 De piloot en ondernemer Bijayananda Patnaik had Sjahrir in maart 1947 ook naar de Asian Relations Conference 
gebracht met zijn privévliegtuig. 
79 Security Council Official Records Second Year, Supplement No. 16, Annex 41, Letter dated 30 July 1947 from the 
Permanent Liaison Officer of India addressed to the President of the Security Council, (document S/447).  
80 Mrázek, 349-351. 
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Kaart 7: De situatie na het eerste Nederlandse militaire offensief, 1947 

 

In Indonesië gaf Van Mook op aandringen van de Nederlandse regering op 4 augustus het bevel tot 
staakt-het-vuren. In de ministerraad van die dag uitten verscheidene ministers hun zorgen over de 
manier waarop de zaak in New York werd behandeld. Men meende dat Nederland de 
Veiligheidsraad ervan zou kunnen overtuigen dat het volkomen in zijn recht stond, mits de 
Nederlandse vertegenwoordiger bij de VN, voormalig minister Van Kleffens, met de juiste adviseurs 
zou worden gesteund. Over de keus van deze adviseurs ontstond een felle discussie. Een aantal 
PvdA-ministers vond Schermerhorn de aangewezen persoon, anderen vonden juist dat Indonesiërs 
gestuurd moesten worden en noemden Abdulkadir, Soekawati en Anak Agung. De vergadering 
besloot bij Van Kleffens en Van Mook na te gaan hoe zij hierover dachten. Het advies van Van Mook 
werd al tijdens de vergadering telefonisch verkregen: hij raadde aan Abdulkadir en Idenburg te 
sturen.81 Hoewel Van Kleffens het aanvankelijk eens was met dit advies, veranderde hij de volgende 
dag van mening: als vertegenwoordigers van de Republiek het woord zouden krijgen in de 
Veiligheidsraad, zou Nederland dit op dezelfde gronden ook kunnen vragen voor 
vertegenwoordigers uit Oost-Indonesië en West-Borneo. Een suggestie van minister Hamelink om 
zelf ook mee te gaan, raadde Van Kleffens sterk af. Er moesten geen Nederlanders met het 
gezelschap meereizen ‘aangezien zulks de verdenking zou bevestigen dat het Soekawati-bewind een 
puppet Government is’.82  

Het idee van een internationale campagnereis voor politici uit Oost-Indonesië en West-Borneo 
bestond al langer. Tom Elink Schuurman, die in Indonesië werkzaam was als ambtenaar bij het 

                                                            
81 NIB 10, 225-235. De partijloze minister van Marine, Jules Jacob Adriaan Schagen van Leeuwen noemde de behandeling in 
de Veiligheidsraad tot dusverre ‘het land van Hugo de Groot onwaardig’. 
82 NIB 10, 248. NIB 10, 258.  
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ministerie van Buitenlandse Zaken,83 had op 15 juni al een suggestie in die richting gedaan na het 
overleg van de Commissie-Generaal met de vertegenwoordigers uit deze gebieden. Hij adviseerde 
zijn minister om de Indonesiërs naar ‘Londen en Washington’ te laten reizen om daarmee duidelijk 
te maken ‘dat door de buitengewesten en grote groepen in de Republiek abandonnering door 
Nederlanders wordt gevreesd en dat de buitengewesten en deze grote groepen in de Republiek een 
militair ingrijpen prefereren’.84 Na de inzet van de militaire actie gaf de behandeling in de 
Veiligheidsraad de aanleiding om daadwerkelijk tot een dergelijke missie over te gaan. Het ‘federale’ 
gezelschap dat uiteindelijk vanuit Indonesië naar Amerika reisde, bestond uit president Soekawati, 
minister-president Nadjamoeddin en minister Anak Agung namens Oost-Indonesië en sultan Hamid 
namens West-Borneo. Voor Oost-Sumatra voegde Tengku Dzulkarnain zich bij het gezelschap,  voor 
West-Java Raden Rangga Tirtasoejatna en ten slotte Thio Thiam Tjong als Chinese 
vertegenwoordiger. Boerhanoeddin reisde mee als secretaris en Sajid Abdurachman Almassawa als 
tolk. Als leider van het gezelschap fungeerde Koets, directeur van het kabinet van Van Mook. Ter 
ondersteuning van de delegatie reisden nog drie Nederlanders mee.85 Op 13 augustus, vijf dagen 
later dan Sjahrir, kwam het gezelschap aan in de Verenigde Staten. In een persoonlijke brief vertelde 
Hamid later op luchtige wijze dat Van Kleffens zijn uiterste best had gedaan om de indruk weg te 
nemen dat zij puppets waren, ‘wat niet wegnam dat hij erop stond, dat eerst zijn advies ingewonnen 
werd voordat wij een bad namen’.86 De angst voor negatieve beeldvorming jegens de delegatie was 
onder andere gebaseerd op een artikel in de New York Times, waarin al vóór het vertrek werd 
geschreven over ‘a group shepherded by Koets’.87 

Erkenning en miskenning in de Veiligheidsraad 
Op 12 augustus, de dag voor de aankomst van de ’federale’ delegatie, ontving de Veiligheidsraad 
een brief van Sjahrir waarin hij verzocht een delegatie van de Republiek Indonesië tot de 
Veiligheidsraad toe te laten zonder stemrecht. Er werd mee ingestemd dat de delegatie vanaf 14 
augustus zou kunnen deelnemen. Hierop stelde Van Kleffens voor om vertegenwoordigers van Oost-
Indonesië en Borneo ook toe te laten. Op deze manier zouden meerdere kanten van het verhaal 
worden belicht. Het ‘federale’ gezelschap was echter via de westkust in de VS aangekomen en 
verbleef nog in Los Angeles. Van Kleffens wees erop dat de delegatie onderweg was en mogelijk op 
de volgende vergadering van 14 augustus ook aanwezig kon zijn in New York. Er ontstond een 
discussie waarbij de Syrische voorzitter opmerkte dat deze gebiedsdelen, in tegenstelling tot de 
Republiek Indonesië, geen partij in het conflict waren. Ondanks de bijval van de Belgische 
vertegenwoordiger werd de kwestie van toelating uitgesteld tot de volgende vergadering.88 De 
communicatie tussen Van Kleffens in New York en de delegatie in Los Angeles verliep slecht. Omdat 
Koets en de Indonesische vertegenwoordigers begrepen dat het geen zin had om haast te maken, 
bleven ze eerst drie dagen in Los Angeles en bezochten onder meer in alle rust de filmstudio’s van 
Hollywood.89 Het telegram van de delegatie aan de Veiligheidsraad met het verzoek gehoord te 

                                                            
83 Elink Schuurman was de chef van de Directie Verre Oosten (Dirvo), die gedurende de overgang naar zelfstandigheid van 
Indonesië de buitenlandse betrekkingen moest voorbereiden namens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. 
84 NIB 9, 429.  
85 Deze ondersteuning bestond uit Oscar Willem Paul Mohr, Tine van Mill en ‘mevr.’ Van der Does.  
86 Privécollectie Max Alkadrie, Brief van Hamid Alkadrie aan Andries Cornelis van der Meijde, 10 oktober 1947.  
87 NIB 10, 305. Volgens minister Jonkman had de Nederlands-Indische regering zelf mede schuld aan deze kwalificatie. In 
een Engelstalig persbericht was de formulering namelijk ‘a group of officials, headed by Koets, Chief of Kabinet’. 
88 Security Council Official Records Second Year, No. 74: 180th and 181st meetings 12 August Lake Success, New York, 1947. 
De Syrische voorzitter was Faris Al-Khoury. De Belgische vertegenwoordiger was Joseph Hippolyte Marie Ghislain Nisot. 
89 Privécollectie Max Alkadrie, Brief van Hamid Alkadrie aan Andries Cornelis van der Meijde, 10 oktober 1947. 
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worden, werd zo laat verstuurd dat het niet op tijd was voor de zitting van donderdag 14 augustus. 
De delegatie kwam pas maandag 17 augustus aan in New York. Bij de Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken, Carel van Boetzelaer van Oosterhout, beklaagde Van Kleffens zich over hun 
‘getreuzel’: ‘Het is moeilijk met zulke lieden te werken.’90 Van Kleffens chagrijn is verklaarbaar: de 
beslissende momenten hadden al plaatsgevonden. 

De vergadering van de Veiligheidsraad om drie uur ’s middags op donderdag 14 augustus 1947 was 
van grote historische betekenis.91 Op filmbeelden is te zien hoe de vijf leden van de Republikeinse 
delegatie de vergaderzaal binnenkomen. Sjahrir nam plaats aan de vergadertafel naast de Indiase 
vertegenwoordiger, de andere vier Indonesiërs namen achter hem plaats.92  

De delegatie van de Republiek Indonesië bestond naast Sjahrir uit minister van Buitenlandse Zaken 
Agus Salim, de econoom Soemitro Djojohadikoesoemo en de journalisten Soedjatmoko en Charles 
Thambu. Soemitro was in februari 1946 werkzaam voor de Nederlandse delegatie bij de 
Veiligheidsraad in Londen. Op verzoek van Van Kleffens − destijds minister van Buitenlandse Zaken − 
was hij in maart 1946 naar Indonesië vertrokken. Soemitro schaarde zich daar echter meteen achter 
de regering Sjahrir.93 Soedjatmoko had de conferentie van Malino en het begin van de conferentie 
van Denpasar meegemaakt. Agus Salim had als journalist voor het Bataviaasch Nieuwsblad en als lid 
van de Herzieningscommissie rond 1918 de federale ideeën van Ritsema van Eck en Colijn 
bekritiseerd. Hij was met Sjahrir een van de Republikeinse onderhandelaars in Linggadjati geweest. 
De delegatie was al met al goed op de hoogte van de politieke plannen met betrekking tot 
federatieve staatsvorming in Indonesië.  

Het eerste agendapunt ging over de toelating van de Filippijnen bij de beraadslaging. Een eerder 
verzoek daartoe was afgewezen, maar met nieuwe argumenten werd er opnieuw over gestemd en 
nu werd het verzoek wel gehonoreerd.94 Daarna werd het voorstel besproken om Oost-Indonesië en 
Borneo toe te laten. Omdat het voorstel luidde dat deze vertegenwoordigers op dezelfde gronden 
als de Republikeinse vertegenwoordigers zouden moeten worden toegelaten, ging de discussie er 
met name over in hoeverre de Republiek, Oost-Indonesië en Borneo wel te vergelijken waren. Dat 
de deelstaat Borneo nog niet gevormd was en het hier eigenlijk ging om West-Borneo, speelde 
overigens geen rol in deze discussie.95 Met name de vertegenwoordiger van Colombia liet zich niet 

                                                            
90 NIB 10, 465. Van Kleffens had op 14 augustus in een telefoongesprek met Soekawati er naar eigen zeggen met klem op 
aangedrongen haast te maken met het versturen van het telegram en de overkomst naar New York. Volgens Koets had 
Soekawati van Van Kleffens begrepen ‘dat er nog wel even speling was’. NIB, 10, 594. 
91 Security Council Official Records Second Year, No. 76, 14 August 1947, Lake Success, New York, 1947. De raad vergaderde 
tijdelijk in een onderkomen in Lake Success, aan de rand van New York. 
92 De bedoelde filmfragmenten zijn te vinden in de audiovisuele bibliotheek van de Verenigde Naties. 
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/2066/2066066/. Geraadpleegd op 7 juni 2019. In het fragment van 
ongeveer vijf minuten zijn verder twee gedeelten uit de toespraak van Sjahrir te zien. Ook zijn gedeelten te zien van 
toespraken door Van Kleffens en de Filippijnse vertegenwoordiger Carlos Peña Romulo. De vertegenwoordiger van India 
was Padmanabla Pillai.  
93 NIB 3, 392. 
94 De vergadering waarop het verzoek tot toelating van de Filippijnen aanvankelijk was afgewezen was twee dagen eerder, 
op 12 augustus. Security Council Official Records Second Year, No. 76, 12 August 1947. 
95 Een mogelijke verklaring voor deze onjuiste aanduiding door Van Kleffens is dat hij de zaak voor de leden van de 
Veiligheidsraad probeerde te vereenvoudigen. Er zijn echter ook aanwijzingen dat hij zelf af en toe door de bomen het bos 
niet meer zag. Het welkomsttelegram van 12 augustus aan de federale delegatie was gericht aan ‘de vertegenwoordigers 
der Republiek Oost-Indonesië’ en ‘de vertegenwoordigers der Republiek West-Borneo’. Deze foutieve aanduiding was 
opmerkelijk, omdat de politieke leiders uit deze beide deelgebieden zich expliciet tegen de Republikeinse staatsvorm voor 
hun gebied hadden uitgesproken. NIB 6, 242-243. In de vergadering van de Veiligheidsraad van 14 augustus stelde Van 
Kleffens: ‘I think I can completely reassure (…) that the States of East Indonesia and Borneo, which is called West Borneo at 
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overtuigen dat de verschillende Indonesische staatkundige eenheden goed met elkaar te vergelijken 
waren. Het wezenlijke verschil was volgens hem dat de Republiek de facto door Nederland en een 
aantal andere staten was erkend en dat de overeenkomst van Linggadjati was gesloten. Bovendien 
werd de Veiligheidsraad betrokken bij de Indonesische kwestie vanwege een oorlogssituatie. 
Nederland kon dus wel volhouden dat de staten vergelijkbaar waren, maar dat waren ze, stelde hij, 
voor de Veiligheidsraad niet. De Poolse vertegenwoordiger bracht te berde dat Nederland wel kon 
beweren dat Oost-Indonesië deel zou worden van een Verenigde Staten van Indonesië, maar men 
wist niet of die federatie er wel kwam en of de bevolking daar wel blij mee zou zijn. Ook vond hij de 
manier waarop Van Kleffens in de vorige vergadering uiteen had gezet dat Nederland tegen het 
toelaten van de Republikeinse delegatie in de Veiligheidsraad was, voldoende reden om nu tegen 
het Nederlandse voorstel te stemmen. De vertegenwoordiger van de Sovjetunie gaf aan graag te 
willen luisteren naar de vrije stem van alle volken, maar er niet zeker van te zijn dat men die vrije 
stem zou horen als men de door Van Kleffens bedoelde personen zou uitnodigen. Aan het eind van 
de vergadering citeerde hij ook nog uit het telegram dat Van Kleffens had doorgestuurd naar de 
Veiligheidsraad. Daarin betuigde de regering van Oost-Indonesië haar instemming met de politionele 
actie, wat volgens de Sovjet-vertegenwoordiger neerkwam op instemming met oorlog. In de 
Veiligheidsraad was dit laatste een wezenlijk argument. De Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk en België spraken zich in het debat uit vóór toelating, omdat ook de Republikeinen waren 
toegelaten. Er werd ten slotte gestemd, en het voorstel werd met vier stemmen voor en zeven 
onthoudingen afgewezen.96 De afwijzing betekende een grote nederlaag voor Nederland en de 
federale Indonesische vertegenwoordigers. In dit internationale forum was het niet gelukt de 
meerderheid ervan te overtuigen dat deze naar Amerika gekomen Indonesiërs evenveel recht van 
spreken hadden in deze kwestie als de vertegenwoordigers van de Republiek.  

Sjahrirs pleidooi voor de Veiligheidsraad 
Sjahrirs redevoering van 14 augustus in de Veiligheidsraad97 begon met een geschiedenisles: het 
Indonesische volk, vertelde hij, vormde duizend jaar geleden al het rijk van Majapahit, dat zich 
uitstrekte van Madagaskar tot Papoea. Met de komst van het Westen en het Nederlands 
kolonialisme nam de geschiedenis een tragische wending, het trotse volk werd zwak gemaakt. Maar 
het ontwaken van de Oriënt beïnvloedde ook de Indonesiërs en in 1918 was het verlangen om 
Indonesië te bevrijden van het Nederlandse koloniale gezag universeel. Sjahrir vertelde verder over 
de gewelddadige koloniale onderdrukking van het nationale streven en van de concentratiekampen 
in Nieuw-Guinea. Hij betoogde dat de Indonesische nationalisten kozen voor democratie en 
daardoor hun vertrouwen stelden in de beloften van het Atlantische Handvest. De Republiek 
Indonesië was geen gevolg van ‘een gesprek in Saigon’98 maar de uitkomst van door het volk zelf 
ondernomen actie. Het gewapende conflict tegen Nederland was pas ontstaan nadat Nederlandse 
soldaten in het kielzog van de geallieerde bevrijders naar Indonesië waren gekomen. Over de 

                                                                                                                                                                                         
the present time, are fully co-equal with the Republic of Indonesia.’ Sultan Hamid trad echter zeker niet op als 
vertegenwoordiger van geheel Borneo. Er lijkt in de vergaderingen van de Veiligheidsraad overigens geen aandacht aan 
deze discrepanties te zijn besteed. 
96 Colombia werd vertegenwoordigd door Alfonso López Pumarejo, Polen door Juliusz Katz-Suchy en de Sovjetunie door 
Andrei Andreyevich Gromyko. De Franse vertegenwoordiger, Alexandre Maurice Marie Parodi, nam geen deel aan dit 
debat maar stemde met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en België vóór toelating van de federale 
vertegenwoordigers.  
97 Security Council Official Records Second Year, No. 76, 14 August 1947. 
98 Sjahrir doelde waarschijnlijk op de ontmoeting in Dalat op 11 augustus 1945, waar Hatta, Radjiman en Soekarno te horen 
kregen dat Japan de Indonesiërs de onafhankelijkheid zou ‘schenken’. 
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onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek stelde hij dat deze vooral doorgang hadden 
gevonden door Britse diplomatie. In maart 1946 kwam er een preliminaire overeenkomst, die 
weliswaar voor 90 procent het geesteskind van Van Mook was, maar de Republiek aanvaardde haar 
om snel tot een akkoord te komen. Na de Hoge Veluwe conferentie kwam Van Mook echter met een 
heel andere overeenkomst in Indonesië terug. Dit gebeurde ook bij Linggadjati, toen de Commissie-
Generaal in maart 1947 terugkwam met de ‘Jonkman interpretatie’. Toch volgde op 25 maart de 
ondertekening. Nederland schond echter in veel gebieden in Indonesië het militaire bestand. Na die 
datum creëerde Nederland puppet states: Oost-Indonesië, West-Borneo en andere van Nederland 
afhankelijke bestuurlijke eenheden in de gebieden die zij controleerden. Omdat dit niet gebeurde in 
samenwerking met de Republiek, hield Nederland zich niet aan de Linggadjati overeenkomst. Sjahrir 
zei over deze deelstaten: ‘Het is duidelijk dat deze creaties door Nederland met het uitdrukkelijke 
doel in het leven zijn geroepen om als onderhandelingstroef te dienen tegen de Republiek 
Indonesië. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de vertegenwoordiger van Nederland de Raad 
toestemming heeft gevraagd om beambten van deze zogenaamde Staten hier zijn uitspraken te 
laten onderschrijven. Deze mensen zijn echter vertegenwoordigers van feodale systemen die door 
Nederland in stand worden gehouden. Het zijn slechts beambten die aangewezen zijn door de 
Nederlandse koloniale overheid en aan haar trouw verschuldigd zijn.’99 In het slotgedeelte van zijn 
betoog legt Sjahrir de nadruk op de desastreuze gevolgen van Nederlandse militaire activiteiten voor 
de burgerbevolking in Indonesië vóór, tijdens en na de militaire actie. De Republiek pleitte er dan 
ook voor dat de organisatie van de Verenigde Naties er niet alleen op toe zou zien dat de 
Nederlandse troepen zich zouden terugtrekken achter de bestandslijnen van oktober 1946, maar 
ook dat zij een commissie naar Indonesië zou zenden om toe te zien op de naleving van de 
afspraken. 

De redevoering van Sjahrir in de Veiligheidsraad is van groot belang in verband met de federale 
ontwikkeling in Indonesië. In de eerste plaats bleek hoe de Republiek zich wilde laten zien te midden 
van het krachtenspel van de wereldpolitiek op dat moment. De ‘les’ liet zien hoe Indonesië als natie 
en als staat een eeuwenoude voorgeschiedenis had, met een geboortebewijs in de proclamatie van 
augustus 1945. De Indonesiërs waren niet anti-Nederlands maar wilden niet opnieuw overheerst 
worden. De Republiek was niet alleen familie van de andere naties in het ontwaakte Azië, ze had 
daarnaast uit eigen beweging gekozen om te behoren tot de familie van democratische natiestaten. 
In de tweede plaats is het belangrijk dat Sjahrir het federalisme op zich niet aanviel. In zijn betoog 
neemt het geen belangrijke plaats in, wat erop kan duiden dat volgens de voormalige Republikeinse 
premier federalisme niet relevant was voor de verwezenlijking van het Republikeinse ideaal. Hij zegt 
immers geen enkele keer iets over het federale karakter van de overeenkomsten vanaf maart 1946. 
Evenmin bepleit of benoemt hij zelfs maar de Indonesische eenheidsstaat. Sjahrir gebruikte harde 
woorden ten aanzien van de federale vertegenwoordigers die op weg waren naar New York, maar hij 
bestreed niet de gedachte van het bestaan van deelstaten naast de Republiek op zichzelf. Uit de 
geciteerde passage hierover is eerder de conclusie op zijn plaats dat de Republiek Nederland voor 
het oog van de wereld een spiegel wilde voorhouden. Voorafgaand, tijdens en na de militaire actie 

                                                            
99 Dit fragment luidt in Sjahrirs originele, in het Engels gehouden toespraak als volgt: ‘These creations, it will be clear, were 
brought into being for the express purpose of using them as bargaining counters against the Republic of Indonesia. Because 
of this fact, it is not surprising that the representative of the Netherlands has asked this Council to permit officials of these 
so-called States to be present here to back his statements. These men, however, are representatives of feudal systems 
which are being perpetuated by the Netherlands. These men are mere officials, appointed by and owing allegiance to the 
Netherlands Colonial Government.’ 
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was bij Nederlandse politieke en militaire leiders de overtuiging steeds algemener geworden dat een 
kleine radicale kern in de Republiek het werkelijk voor het zeggen had en dat daardoor de militaire 
en politieke overeenkomsten doorlopend op niets uitliepen. De militaire actie was bedoeld om af te 
rekenen met ‘deze Republiek’. Daarna zouden de ‘goed bedoelende en tot samenwerking bereid 
zijnde’ Indonesiërs vanzelf tevoorschijn komen.100 In het genoemde fragment lijkt hij te willen 
benadrukken dat de Republiek met ‘deze deelstaten’ niet wilde samenwerken. Het was dezelfde 
redenering als in de Republikeinse nota van 7 juni: als Nederland de samenwerking met 
Republikeinse groepen in Borneo en Oost-Indonesië niet bij voorbaat van de hand wees, werd het 
voor de Republiek ook gemakkelijker om deze deelstaten als gelijkwaardige partners te erkennen. 
De Republiek was er dus niet op uit om het federale systeem te gronde te richten, maar paste ervoor 
mee te gaan in een door Nederland gecreëerde zwakke federatie. In de derde plaats laat deze 
gehele toespraak van Sjahrir een enorm contrast zien met de woorden en de houding van de 
Nederlandse vertegenwoordiger Van Kleffens. In dit politieke forum van de wereld kreeg de 
Republiek als belichaming van de Indonesische natie niet alleen het recht van spreken, maar 
vervolgens ook brede sympathie. Piet Schmidt, werkzaam op het secretariaat van de Verenigde 
Naties in New York, stond op goede voet met Sjahrir en een aantal andere Republikeinse leiders. Hij 
schreef op 16 augustus aan de PvdA-fractieleider Van der Goes van Naters dat de toespraak 
‘algemeen een uitstekende indruk’ maakte terwijl de belerende en onverzoenlijke houding van Van 
Kleffens de weerzin van de andere leden in Veiligheidsraad opwekte.101 Wellicht doelde Schmidt op 
Van Kleffens’ woorden waarmee deze Sjahrirs toespraak de volgende dag typeerde: ‘een 
aannemelijk document voor een slecht geïnformeerd publiek’.  Een ander voorbeeld dat Schmidt 
wellicht op het oog had, was een retorische vraag van Van Kleffens. Nadat hij betoogd had dat de 
regering van de Republiek onwillig of onmachtig was om het gebruik van geweld door de 
Republikeinse strijdkrachten tegenover de burgerbevolking te beteugelen, vroeg hij aan de leden 
van de Veiligheidsraad: ‘Welke mensen wilt u nu helpen? Deze mensen of de fatsoenlijke mensen 
die wij steunen?’102 Schmidt had in ieder geval gelijk met zijn suggestie dat de woordvoerder voor 
Nederland op dat moment geen vrienden maakte. Sjahrir kwam door dit contrast als de sympathieke 
partij naar voren. De federale zaak was daarentegen slecht gediend met deze ‘pleitbezorging’ door 
Van Kleffens tegenover de wereldleiders. 

Pogingen van de federale leiders om hun imago te verbeteren 
De federale vertegenwoordigers werden ondanks herhaalde verzoeken niet toegelaten tot de 
Veiligheidsraad. De Chinese vertegenwoordiger Tsiang Tingfu verdedigde zijn opstelling hierbij op 19 
augustus 1947 als volgt: ‘Ik dacht dat het hoogst ongelukkig zou zijn als vertegenwoordigers van de 
verschillende regio’s in Indonesië hier aan de raadstafel elkaar openlijk zouden beschuldigen, 
tegenspreken en veroordelen. Het zou kwaad bloed hebben gezet tussen broeders.’103 Na een 

                                                            
100 Redeneringen in deze trant bestonden onder de militaire autoriteiten (Pinke, Spoor en Conrad Emile Lambert Helfrich), 
bij de Nederlands-Indische regering (Van Mook) en in de Commissie-Generaal (Schermerhorn). NIB 9, 430, 707. NIB 10, 24, 
102, 168, 252. Er waren trouwens ook politieke leiders die tegen de genoemde redenering waarschuwden: minister Drees 
stelde dat bij een poging van Nederland om bepaalde groepen in de Republiek uit te schakelen, de bereidheid tot 
samenwerking bij de goedwillende leiders zou kunnen verdwijnen. NIB 10, 116. 
101 NIB 10, 460-463. Ook al was Schmidts kwalificatie een subjectieve waarneming van één persoon, Schermerhorn en Van 
der Goes van Naters hechtten er veel waarde aan. De oud-premier kreeg net als een aantal andere PvdA-leiders van de 
fractievoorzitter een kopie van deze brief en nam een groot gedeelte eruit, waaronder dit gedeelte, letterlijk over in zijn 
dagboek. Smit, Dagboek van Schermerhorn, 840-842. 
102 Security Council Official Records Second Year, No. 77, 15 August 1947. 
103 Security Council Official Records Second Year, No. 79, 19 August 1947. 
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tweede stemming werd de toelating opnieuw afgewezen met dezelfde stemverhoudingen als de 
eerste keer. De delegatie van federale Indonesiërs woonde enkele vergaderingen bij op de publieke 
tribune en voerde in de wandelgangen enkele gesprekken met vertegenwoordigers in de 
Veiligheidsraad. Naast de vergeefse pogingen om gehoor te vinden bij de Veiligheidsraad 
ondernamen ze tijdens hun verblijf in Amerika verschillende pogingen om de beeldvorming in de 
pers te beïnvloeden. Het karikaturale beeld van puppets in handen van Nederland, moest 
plaatsmaken voor het beeld van Indonesiërs met een eigen stem en een onafhankelijke politiek, 
gebaseerd op een eigen overtuiging. Soekawati en Nadjamoeddin verklaarden in een 
persconferentie onder meer dat ze veel bezwaren hadden tegen het voormalige Nederlandse 
bestuur omdat het veel te centralistisch was. Toen werd gevraagd of Koets de leider was van de 
delegatie, ontkenden ze dit. Sultan Hamid noemde het samen reizen met Koets een ‘kwestie van 
toeval’.104 Op een persconferentie in Washington zei de sultan dat de delegaties uit Oost-Indonesië 
en West-Borneo samen twintig miljoen mensen vertegenwoordigden ‘terwijl het twijfelachtig is of 
een derde van de bevolking, die op Republikeins gebied woont, de regering van deze Republiek 
steunt’.105  

Tijdens het verblijf werd voor de voorlichting en de beeldvorming op langere termijn besloten een 
contract aan te gaan met Randolph Feltus, een adviseur op het gebied van pers en public relations. 
Hij moest ervoor zorgen dat in de Verenigde Staten de kennis over Indonesië in het algemeen en de 
federatieve ontwikkeling in het bijzonder werd vergroot. Verder moest hij helpen het imago van de 
federale politici bij het Amerikaanse publiek te verbeteren. Het idee om dit contract aan te gaan was 
mede afkomstig van Van Kleffens, maar het contact tussen Feltus en de Indonesiërs verliep 
rechtstreeks. De adviseur trainde hen bijvoorbeeld in het omgaan met persconferenties. Ook raadde 
hij hun aan zelf een brief te schrijven aan de Verenigde Naties. Koets was van dit laatste wel op de 
hoogte, maar Van Kleffens niet. Toen de federale vertegenwoordigers Van Kleffens hiermee 
confronteerden nadat ze de brief al aan de pers hadden gestuurd, maar nog niet aan de 
geadresseerden, kon hij dat absoluut niet waarderen. Sultan Hamid legde uit dat ze het expres zo 
hadden gedaan zodat Van Kleffens daarna oprecht kon verklaren er geen verantwoordelijkheid voor 
te dragen. Maar volgens de laatste bleek hieruit dat de Indonesiërs niet meer zelfstandig te werk 
mochten gaan.106 Van Kleffens, die duidelijk zijn best deed om naar buiten toe het beeld van 
marionetten te bestrijden, wilde de federale vertegenwoordigers toch graag kort houden.107 De 
gebeurtenis laat echter ook zien dat er bij de federale politici een grote behoefte was om zelfstandig 
te handelen, in ieder geval onafhankelijk van Nederland.  

De keuze om de brief te publiceren is een voorbeeld van autonoom handelen van de 
vertegenwoordigers van de niet-Republikeinse Indonesische deelstaten. De brief had geen direct 
effect op de Veiligheidsraad. De inhoud liet echter wel zien welk beeld de schrijvers over 
federatievorming in Indonesië naar buiten wilden brengen. Het eerste punt in de brief, gedateerd 27 
augustus 1947, hield in dat er met de Republiek geen onenigheid was over het te bereiken doel: 
volledige onafhankelijkheid. De deelstaten verklaarden ook tegen elke vorm van militaire actie te 
                                                            
104 Algemeen Handelsblad, 22 augustus 1947. Algemeen Indisch Dagblad, 25 augustus 1947. De uitspraak van sultan Hamid 
over Koets was niet juist. Koets was gedurende het gehele verblijf in Amerika leider van de delegatie, maar moest zo veel 
mogelijk op de achtergrond blijven. Anak Agung, die ook deel uitmaakte van de delegatie, noemt in zijn beschrijving van de 
reis Koets delegatieleider. Anak Agung, From the Formation, 272.  
105 De Volkskrant, 29 augustus 1947.  
106 NIB 10, 677. 
107 Van Mook had deze zelfde inconsequentie bij Van Kleffens al opgemerkt in een andere situatie. NIB 10, 516.  
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zijn, of deze nu kwam van Nederland of de Republiek. Ze wilden daarentegen een vreedzame 
uitvoering van het akkoord van Linggadjati. Na een uitleg hoe met behulp van de conferenties en 
Denpasar de deelstaten tot stand waren gekomen als gevolg van het streven naar een democratisch 
federaal Indonesië, kwam men tot de kern. De brief legde uit hoe vrede, federalisme en 
onafhankelijkheid samenhingen: ‘Het is dit verlangen naar een federale Regering in plaats van een 
sterk gecentraliseerde Regering die onze mening in het bijzonder kenmerkt. Onze lange reis naar de 
Verenigde Staten werd ondernomen in het belang van vrede in ons deel van de wereld. Ons volk 
heeft de stabiliteit van vrede en veiligheid nodig als zij onafhankelijke staten wil vormen. Wij menen 
dat geheel Indonesië − Oost Indonesië en West Borneo net zo goed als de eilanden die de Republiek 
vormen − haar nagestreefde onafhankelijkheid verliest als het geweld aanhoudt.’108  

Mislukte verzoeningspogingen in New York 
Het optreden van de federale delegatie in Amerika en bij de Verenigde Naties zorgde niet voor meer 
begrip voor de federatieve staatsbouw in Indonesië. Het imago van de Republiek Indonesië was 
daarentegen in dezelfde periode door het optreden van haar vertegenwoordiging enorm verbeterd. 
De Republiek was het gezicht van Indonesië naar de wereld en sinds zijn optreden op 14 augustus 
was Sjahrir hiervan de belangrijkste verpersoonlijking. De oud-premier vertegenwoordigde ook de 
Republikeinse stroming die bereid was gebleken tot het aangaan van de federale preliminaire 
overeenkomst en het federale Linggadjati. Dit betekende dat de Republikeinse ‘overwinning’ in New 
York niet ongunstig hoefde te zijn voor de kansen op een succesvolle totstandkoming van een 
Indonesische federatie. De eerdergenoemde VN-medewerker Schmidt had op 15 augustus 1947 een 
gesprek van ongeveer drie uur met Sjahrir. Op de vraag van Schmidt of de oud-premier nog steeds 
achter de grondslagen van Linggadjati stond, was het antwoord positief.109 Het was echter wel de 
vraag hoeveel invloed Sjahrir of zijn gelijkgezinden nog op de Republikeinse politiek hadden. Wat 
betreft de vertegenwoordiging in New York gaf Sjahrir al snel het stokje over. Hij nodigde Nico Palar 
uit om hem in New York bij te staan en deze arriveerde half augustus. Koets en Van Kleffens 
besloten heel voorzichtig gebruik te maken van de eerste contacten die Schmidt had gelegd. Op een 
informele manier zetten Dzulkarnain, de vertegenwoordiger van Oost-Sumatra, en Almassawa, die 
als tolk mee was gereisd, het contact met de Republikeinen voort. Er werd met Palar en 
Soedjatmoko gesproken, maar gezien de eerdere hoopgevende berichten van Schmidt waren de 
gesprekken teleurstellend. De inzet van de militaire actie van juli had bij Palar de deur naar 
samenwerking met Nederland dichtgedaan en de Republiek achtte zich daardoor niet meer 
gebonden aan Linggadjati. Soedjatmoko stelde bovendien dat samenwerking met Oost-Indonesië en 
West-Borneo onmogelijk was geworden, doordat de vertegenwoordigers van deze deelstaten zich 
voor de militaire actie hadden uitgesproken. De uitspraak van Soedjatmoko laat zien dat de 
Nederlandse militaire actie indirect tot gevolg had dat het draagvlak bij de Republikeinen voor een 
federatie aanzienlijk was verkleind.110 

Feestelijkheden en een onverwacht einde 
Voordat de delegatie van federale Indonesiërs terugkeerde naar huis, bracht ze een bezoek aan 
Nederland. Op 7 september 1947 werd het gezelschap op Schiphol verwelkomd door onder anderen 

                                                            
108 Privécollectie Max Alkadrie, Brief van de vertegenwoordigers van Oost-Indonesië en West-Borneo aan de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties en de leden van de Veiligheidsraad, 27 augustus 1947. 
109 NIB 10, 463. 
110 NIB 11, 10-11. Palar gaf te kennen alleen nog in ‘een deel van de PvdA’ vertrouwen te hebben. 
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minister-president Beel en minister Van Boetzelaer. De Oost-Indonesische minister Hamelink, die 
ook bij de ontvangst aanwezig was, had het bezoek van de Indonesische delegatie aan Nederland 
voorbereid. Gedurende de daaropvolgende weken werd het gehele gezelschap voortdurend met 
veel eerbetoon behandeld. Hierbij hoorde ook de symbolische adoptie van steden in Oost-Indonesië 
en West-Borneo door verschillende Nederlandse steden. Naast de symbolische waarde werden er 
daadwerkelijk comités opgezet om de door de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen steden te 
helpen. Ook Philips sloot zich aan, het bedrijf ‘adopteerde’ geheel Oost-Indonesië en West-
Borneo.111 

Een hoogtepunt van het bezoek aan Nederland was de ontvangst op paleis Huis ten Bosch door 
koningin Wilhelmina op 17 september. Er werd een groepsfoto gemaakt van het gehele federale 
gezelschap met de vorstin in hun midden. De volgende dag hield de delegatie een afscheidsreceptie 
in kasteel Oud-Wassenaar, waarbij onder anderen minister-president Beel, een aantal ministers, Van 
Mook en Schermerhorn aanwezig waren. Bij deze gelegenheid deed premier Nadjamoeddin in 
aanwezigheid van de pers een paar belangrijke uitspraken over de verhouding tussen Oost-Indonesië 
en Nederland. Om te beginnen wilde Oost-Indonesië een eigen overeenkomst met Nederland, in 
dezelfde geest als Linggadjati. Voor de besprekingen hierover zouden enkele ministers van Oost-
Indonesië in Nederland achterblijven. Op zich was dit standpunt niet nieuw, want het was een van 
de pijlers van zijn regeringsverklaring in april geweest. Hij had daarin herinnerd aan de toezegging 
van Schermerhorn in november 1946. Op de receptie in Oud-Wassenaar herinnerde Nadjamoeddin 
er aan dat deze overeenkomst er nog steeds niet was, een ernstig verzuim van Nederlandse kant. 
Het was volgens hem zelfs de belangrijkste reden dat de delegatie in New York niet was gehoord 
door de Veiligheidsraad. De de facto erkenning die de Republiek op papier had staan, had de 
Republiek ‘een zekere soevereiniteit gegeven’ die de andere deelstaten ontbeerden. Dat was ook 
een oorzaak van het feit dat velen hen typeerden als marionetten. Nadjamoeddin beoordeelde het 
geheel als een ‘politieke fout’ van Nederland. Als mogelijke oorzaak opperde hij dat ambtenaren 
binnen de Nederlands-Indische regering opzettelijk de gang van zaken vertraagden, terwijl Van 
Mook zelf het aangaan van een overeenkomst ondersteunde. Verschillende kranten gaven de 
uitspraken van de premier een prominente plek.112 Was er in de voorafgaande dagen op een 
positieve manier aandacht besteed in de pers aan de Indonesische politici, na de feestelijke 
activiteiten was er nu sprake van een schril contrast.  

De boodschap was helder en deed herinneren aan een bekend fenomeen: het verwijt van 
verwaarlozing van de buitengewesten dat in Nederlands-Indië voor 1942 zo vaak had geklonken. 
Toch waren toon en bewoordingen van de kant van de Oost-Indonesische premier gezien de 
feestelijkheden van de afgelopen weken opvallend negatief. Het is goed mogelijk dat dit samenhing 

                                                            
111 De Volkskrant, 10 september 1947. De Tijd 18 en 19 september 1947. Ambon, Koepang en Makassar werden door 
Amsterdam en Rotterdam gezamenlijk geadopteerd. Den Haag adopteerde Pontianak. De ‘adoptie’ door Philips was een 
vervolg op het bezoek van Soekawati aan de fabrieken van dat bedrijf in februari. In het verslag dat Soekawati over het 
bezoek aan Nederland schreef, besteedt de president relatief veel aandacht aan de bemoeienis door Philips. Hij benadrukt 
dat directeur Pieter Franciscus Sylvester Otten niet alleen zakelijke, maar vooral ook ideële belangen had, omdat hij door 
de samenwerking een ‘brug tussen Oost en West’ wilde bouwen. Soekawati wees erop dat Philips al diverse keren reizen 
voor studenten uit Oost-Indonesië had georganiseerd, waarbij ook veel andere bedrijven werden bezocht. Philips zou op 
die manier een voortrekkersrol vervullen. AS NA, 2487. Over het Comité Adoptie Oost-Indonesië werd in 2018 een 
doctoraalscriptie geschreven door David Knaap. Deze is waardevol als inventarisatie van primair bronnenmateriaal. 
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/369132/David%20Knaap%203999882%20thesis.pdf?sequence=2&isAll
owed=y, geraadpleegd op 29 mei 2019. 
112 Trouw, Algemeen Dagblad en Het Vrije Volk, 19 september 1947. Het Parool, 20 september 1947.  



205 
 

met een ontwikkeling die al weken gaande was achter de schermen en die op het punt stond naar 
buiten te komen. 

Het einde van het eerste Oost-Indonesische kabinet 
Tijdens het verblijf in de Verenigde Staten was er in Indonesië op ambtelijk niveau in het geheim 
druk gecommuniceerd over een misstand op het gebied van corruptie. Steeds meer aanwijzingen 
kwamen boven tafel die verband hielden met Nadjamoeddin, die naast premier ook minister van 
Economische Zaken was. Nederlandse ambtenaren in Makassar meldden dit bij Brouwer, de 
commissaris van de Kroon. Brouwer meldde op 18 augustus 1947 het hele verhaal aan Van Mook in 
Jakarta. Vijf dagen later, terwijl de federale delegatie nog in New York was, werd ook Koets per 
telegram op de hoogte gesteld door Van Mooks adviseur Idenburg. Idenburg raadde Koets aan toe 
te zien op ‘enige matiging’ bij de Oost-Indonesiërs, maar eventueel ingrijpen werd aan Van Mook 
overgelaten.113 Dit laatste gebeurde echter niet. Kennelijk vonden de hoogste Nederlands-Indische 
autoriteiten dat de internationale reputatie van de hele delegatie op het spel stond. Bovendien was 
een schandaal in New York in algemene zin riskant voor het verloop van de behandeling van de 
Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad. Het gerechtelijk onderzoek ging echter gewoon door en 
geruchten die hierover de ronde deden, gaven onrust in de Oost-Indonesische hoofdstad. Het 
kabinet onder leiding van plaatsvervangend minister-president Warouw vergaderde op 3 september 
1947 over de kwestie. Besloten werd dat minister van Justitie, Chris Soumokil, een grondig 
onderzoek zou instellen. Op 16 september schreef Idenburg aan Brouwer dat de Oost-Indonesische 
regering de zaak intern diende op te lossen. Dit kon wat hem betreft twee zaken betekenen: of 
Warouw moest het ontslag van het hele kabinet indienen, of hij moest Nadjamoeddin ontslaan. Hij 
berichtte tevens dat haast geboden was, omdat Nadjamoeddin de volgende dag al naar Indonesië 
zou vertrekken. Idenburg stuurde een kopie van het telegram naar premier Beel met het verzoek het 
meteen aan president Soekawati door te geven. Toen Beel diezelfde dag aan Idenburg meldde dat er 
minder haast bij was, omdat Nadjamoeddins vertrek drie dagen was uitgesteld en dat er in overleg 
met Soekawati en Van Mook een beslissing moest worden genomen, was het al te laat. Op 17 
september berichtte Brouwer uit Makassar dat Kaharuddin als waarnemend president van Oost-
Indonesië, de premier al had ontslagen. Op diezelfde dag was Nadjamoeddin op audiëntie bij 
koningin Wilhelmina geweest en had hij stralend naast haar op de foto gestaan.114 

                                                            
113 NIB 480-481 en 588-589. De zaak werd aan Brouwer gerapporteerd door Eduard Muller en Jacob Barendrecht, beiden 
officier van Justitie in Makassar. Hubert Henri Antoine Crevels, secretaris-generaal op het ministerie van Economische 
Zaken van Oost-Indonesië, leverde gegevens aan.  
114 NIB 11, 105-106, 109-110. Idenburg nam in Indonesië de functie van Van Mook waar tijdens diens verblijf in Nederland. 
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Afbeelding 5.1. De federale delegatie met koningin Wilhelmina voor Huis Ten Bosch, 17 september 1947. 
v.l.n.r. Dzulkarnain, Hamelink, Anak Agung, Soekawati, Wilhelmina, Hamid, Nadjamoeddin, Almassawa, 
Thio, Tirtsoejatna.  

 

Soekawati verzond op 19 september een bericht aan Warouw dat hij Nadjamoeddin op de hoogte 
had gesteld van diens ontslag. De volgende ochtend vertrok Nadjamoeddin naar Indonesië.115 Het is 
niet zeker op welk moment Nadjamoeddin het precies te horen heeft gekregen, maar als het was 
vóór de afscheidsreceptie, zou het een verklaring kunnen zijn van de scherpe bewoordingen naar de 
Nederlandse regering bij die gelegenheid. In een persbericht van het Republikeinse persbureau 
Antara werd het verband in omgekeerde zin gelegd met de suggestie dat het ontslag een gevolg zou 
zijn van Nadjamoeddins beschuldigingen aan het adres van Nederland. Dat kan niet het geval zijn 
geweest, want het ontslag was toen immers al voltrokken. Het Nederlandse persbureau ANP 
verspreidde direct een persbericht waarin op grond van ‘welingelichte bronnen’ werd gesteld dat de 
Nederlandse en Nederlands-Indische autoriteiten in het geheel geen invloed hadden uitgeoefend op 
het ontslag of het daaraan voorafgaande onderzoek. Ook dit was onjuist.116 Nadjamoeddin 
verklaarde bij aankomst in Indonesië enkele dagen later dat hij zich niet bewust was van enige 
schuld. Wel was hij ervan overtuigd dat er sprake was van politieke motieven achter de beslissing 
over zijn ontslag. Het werd hem door de Nederlands-Indische autoriteiten overigens voorlopig 
verboden om terug te keren naar Makassar.117 In de rechtszaak, die in oktober 1948 begon, werd hij 
schuldig bevonden aan malversaties en uiteindelijk veroordeeld tot drieënhalf jaar 
gevangenisstraf.118  

                                                            
115 NIB 11, 110. 
116 Algemeen Indisch Dagblad, 23 september 1947. 
117 Algemeen Indisch Dagblad, 25 september 1947. 
118 De Locomotief, 19 oktober 1948 en 14 maart 1949. Vanwege een ernstige ziekte werd hem eind 1949 toegestaan om 
naar huis te gaan, waar hij op 3 januari 1950, op de leeftijd van 42 jaar overleed. De Telegraaf, 7 januari 1950. Anak Agung, 
From the Formation, 306.  
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De gehele affaire rond het ontslag van Nadjamoeddin laat een uiterst wankel politiek evenwicht in 
de Oost-Indonesische deelstaat zien. Het is duidelijk dat de Nederlands-Indische autoriteiten in 
Jakarta en de Nederlandse ambtenaren in Oost-Indonesië een grote sturende rol hadden in deze 
zaak. Met name Idenburgs telegram waarin hij zegt dat de zaak aan de Oost-Indonesische regering 
moest worden overgelaten, terwijl hij vervolgens toch vertelde wat er zijns inziens moest gebeuren, 
is exemplarisch. Het lijkt erg op Van Kleffens’ houding tegenover het federale gezelschap in New 
York. De vraag is niet alleen of de nieuwe bezems in Makassar schoon zouden vegen, maar vooral 
ook in hoeverre de nieuwe Oost-Indonesische bestuurders daartoe zelf beslissingen zouden nemen. 

Een politieke hadj: erkenning van ‘het andere Indonesië’ 
Terwijl Van Mook en het merendeel van de federale politici kort na Nadjamoeddin ook vanuit 
Nederland naar Indonesië terugkeerden, besloot sultan Hamid in overleg met de Nederlands-
Indische autoriteiten tot een voortzetting van zijn reis. Na een bezoek aan Engeland, gedeeltelijk 
verzorgd door Philips, was zijn belangrijkste reisdoel een bezoek aan de Arabische wereld. De sultan, 
voluit Syarif Abdul Hamid Alkadrie, was een telg uit een belangrijke Arabische familie met een 
directe afstammingslijn van de profeet Mohammed.119 De tot dan toe succesvolle pogingen van Agus 
Salim om contact te leggen tussen de Republiek en verscheidene Arabische landen, waren een steen 
des aanstoots voor de Nederlandse en de Nederlands-Indische autoriteiten. Dat dit ook grote 
negatieve gevolgen had voor de niet-Republikeinse Indonesische gebieden bleek wel uit de houding 
van de Syrische voorzitter van de Veiligheidsraad. Deze maakte er geen geheim van de Republikeinse 
zaak volledig te steunen. Egypte, dat in de Arabische Liga de leiding nam, was een andere belangrijke 
bondgenoot van de Republiek. Mede vanwege de aanwezigheid van grote groepen Indonesische 
studenten in Caïro was steun aan de Indonesische vrijheidsstrijd hier min of meer vanzelfsprekend. 
Saoedi-Arabië ten slotte was vooral belangrijk vanwege de aanwezigheid van Mekka en de jaarlijkse 
hadj. Tot de Tweede Wereldoorlog was de kolonie Nederlands-Indië het gebied waar de meeste 
islamitische pelgrims vandaan kwamen. Ook bestond er een relatief grote gemeenschap van 
permanent in Mekka verblijvende Indonesiërs, de zogenaamde Mukimers. In verband met de hadj 
had Nederland in Djeddah een eigen consulaat. Zowel Agus Salim als Abdulkadir Widjojoatmodjo 
hadden jarenlang als secretaris op dit consulaat gewerkt. 

Voordat Hamid zijn reis naar het Midden-Oosten ondernam, had de Oost-Indonesische regering ook 
al een missie naar Mekka ondernomen. In het in juni 1947 gereconstrueerde kabinet was speciaal 
voor de organisatie van de bedevaart een minister aangesteld: Achmad Bachmid.120 De maand van 
de bedevaart begon in 1947 op 16 oktober. Het plan werd opgevat om deze minister zelf mee te 
laten reizen en op die manier een eremissie namens Oost-Indonesië te vormen die de hadj zou 
begeleiden. Behalve Mekka zou hij dan de Saoedische koning kunnen bezoeken en wellicht ook 
‘staatsbezoeken’ in de regio afleggen. Het idee voor deze politieke propaganda kwam waarschijnlijk 
van Elink Schuurman, die destijds ook al met de eerste ideeën voor het bezoek aan Amerika was 
gekomen met hetzelfde doel: internationale propaganda voor het federale Indonesië. Een reis van 
Bachmid kon volgens hem ‘nuttig als tegen vertoon en contrast met de houding van de Regering der 
Republiek en Salim’ zijn. Elink Schuurmans leidinggevende, minister Van Boetzelaer, had echter 

                                                            
119 Dingemans, F., Hamid II Alkadrie, Sultan van Pontianak: Zijn rol tijdens de Indonesische revolutie, 1945-1950, Utrecht, 
1989, 5. 
120 Een van de redenen voor de aanstelling van deze speciale minister in het gereconstrueerde kabinet was blijk te geven 
van aandacht voor de islamitische gemeenschap. Er bestond kritiek op het feit dat de meeste ministers in het kabinet 
christen waren. AS ANRI, 755.  
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ernstige reserves. Het belangrijkste bezwaar was zijns inziens de kans dat het een tot mislukking 
gedoemde actie zou zijn, vanwege de al bestaande overduidelijke sympathie in die regio voor de 
Republiek Indonesië. Vergeleken met de Republikeinse minister van Buitenlandse Zaken Agus Salim 
zou Bachmid volgens Van Boetzelaer ‘als Nica-man’ belachelijk worden gemaakt.121 De reis werd 
echter toch doorgezet. De Nederlandse consul, Herman Dingemans, beschrijft in zijn memoires het 
bezoek als een ‘Oost-Indonesische operette’ waarvan de bedoeling hem aanvankelijk ontging. In dit 
licht vermeldt hij ook op ironische wijze hoe Bachmid van de Saoedische vorst een gouden ‘moslim 
zwaard’ kreeg, bestemd voor de ‘Hindoe Balinees’ Soekawati.122 

Later in de hadj verscheen sultan Hamid in Saoedi-Arabië. De Nederlandse consul beschrijft hoe hij 
destijds met verbazing het geheel had meegemaakt. De reis was slecht voorbereid en verliep 
daardoor erg chaotisch. Zo was de consul niet op de hoogte van het bezoek, werd sultan Hamid aan 
de verkeerde kant van het land afgezet en had de Saoedische koning geen idee wie zijn ongenode 
gast was. De sultan was echter een innemende persoonlijkheid en zijn charmes deden zowel bij de 
Nederlandse gezant als bij de Saoedische koning en diens zoon het ijs breken. Voor een niet 
praktiserend moslim als sultan Hamid was het nog een hele onderneming om de verplichte rituele 
tradities die bij de hadj horen, te ondergaan. Hamid beschouwde het geheel echter als een bijzonder 
avontuur en de drankvoorraad van de Nederlandse consul maakte het helemaal goed.123 Uit een 
rapport dat de sultan zelf na de reis opstelde, blijkt dat hij serieus aandacht vroeg voor de politieke 
situatie. Hij constateerde een gebrek aan kennis over de situatie in Indonesië en een grote 
sympathie voor de Republiek. Dit verklaarde hij uit de Arabische voorkeur voor de mentaliteit van 
het vechten zoals de Republiek dat deed, in plaats van het praten door de Malino staten. Daarnaast 
voerde de Republiek een actieve propaganda, terwijl die vanuit de Malinogebieden tot dusverre 
ontbrak. Ook noemde Hamid het bezoek van onder anderen Agus Salim en Sjahrir aan de Arabische 
landen als een verklaring. Met name onder de jongeren bespeurde sultan Hamid een vijandigheid 
tegenover Nederlanders. Dat was er ook een oorzaak van dat hij moeilijk politieke contacten kon 
leggen: ‘Positief politiek contact werd mij moeilijk gemaakt aangezien ik meebracht een 
“beruchtheid” van pro-Nederlandse en pro-Westerse sympathieën.’ Het rapport besluit met enkele 
politieke adviezen. Er moest een intensieve propaganda komen voor het federale bestel, er moest in 
ruime mate aandacht worden besteed aan het leggen van contacten met behulp van geschenken en 
de consulaire vertegenwoordiging moest worden gereorganiseerd. Er moest een einde komen aan 
de situatie dat Indonesiërs alleen ondergeschikte functies konden bekleden.124 

Van het voorgenomen bezoek aan andere Arabische landen kwam daarna niets terecht. Egypte, 
Syrië en Libanon weigerden de sultan een visum te verstrekken. Nadat hij vergeefse pogingen in 
Pakistan en India had gedaan om ook daar politieke contacten te leggen, keerde hij op 9 november 
in Indonesië terug. De reis om de wereld van drie maanden was ten einde.125 Consul Dingemans, die 
zich aanvankelijk kritisch tegenover het bezoek van minister Bachmid en het onverwachte bezoek 
van sultan Hamid had opgesteld, merkte op dat het bezoek toch een succes werd, voor een groot 
gedeelte dankzij de persoonlijke kwaliteiten van de sultan. Dit zag hij ook als een politieke 
overwinning voor het federalisme. ‘Het optreden in Saoedi-Arabië van de Oostindonesische 

                                                            
121 NIB 10, 516. 
122 H.H. Dingemans, Bij Allah’s buren, Rotterdam, 1973, 212. 
123 Ibidem, 214. 
124 Privécollectie Max Alkadrie, ‘Rapport verblijf in Arabië over tijdvak 20 oktober tot en met 2 november 1947’. 
125 NIB 11, 412-413, 491-492. 
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eremissie en van sultan Hamid was meer dan een persoonlijk succes geweest. Beiden hadden bij de 
koning en te Mekka bevestigd dat er nog een ander Indonesië was dan dat door de Republiek 
voorgesteld. Dat andere was door Saoedi-Arabië duidelijk au sérieux genomen. Dit hield een 
erkenning in van het federatieve Indonesië …’126  

Deze erkenning merkten ook de pelgrims uit de Republiek op tijdens de bedevaart. Zij beklaagden 
zich dat de delegaties uit West-Borneo en Oost-Indonesië met zoveel eerbetoon waren ontvangen, 
terwijl de Republiek met zijn grotere bevolking veel meer pelgrims zou kunnen leveren. Zij eisten 
erkenning voor ‘hun’ Indonesië, zoals ook de andere Arabische Staten hadden gedaan. De 
Saoedische viceminister van Buitenlandse Zaken was hiervoor ontvankelijk. Op 29 november 
erkende Saoedi-Arabië de Republiek Indonesië. Voortaan zou de Republikeinse vertegenwoordiger 
in Egypte tijdens de hadj ook een eigen vertegenwoordiger krijgen. Dingemans stelde dat het 
federale bezoek een boomerang-effect had: net als minister Van Boetzelaer zag hij de erkenning van 
de Republiek als een gevolg van de bezoeken van minister Bachmid en sultan Hamid.127  

 

De rekening 
De reis van sultan Hamid en de overige federale Indonesiërs had veel tijd gekost. De Oost-
Indonesische leiders hadden zich twee maanden lang niet met het bestuur van hun gebied bezig 
kunnen houden en voor sultan Hamid was dat zelfs drie maanden het geval. De reis was ook 
financieel een kostbare aangelegenheid geworden. Kennelijk werden de vertegenwoordigers 
behoorlijk vrijgelaten in hun budget. In de Verenigde Staten hadden de leden van de Oost-
Indonesische delegatie 20.000 dollar opgenomen. In totaal waren de onkosten ruim 71.000 gulden. 
De rekening werd neergelegd bij het departement van Financiën van de Nederlands-Indische 
regering,128 de voorloper van de federale regering van de Verenigde Staten van Indonesië. Daardoor 
diende de vraag zich aan of op deze manier een federale structuur in de toekomst nog betaalbaar 
kon zijn. Tijdens de reis hadden Nederlands-Indische bestuurders zich verbaasd over de manier 
waarop met geld werd omgegaan. Zo liet een van de vertegenwoordigers zichzelf in kleur 
fotograferen en kreeg hij een rekening van 150 dollar per afdruk.129 Premier Nadjamoeddin kocht 
onderweg een auto voor 8.500 dollar.130 De hiergenoemde bedragen werden tijdens de reis zo hoog 
geacht dat opgeroepen werd tot matiging. In 1948 zou in de begroting van de deelstaat Oost-
Indonesië het grote tekort op de balans voor een belangrijk deel verklaard worden uit de hoge 
bedragen die aan dit soort ‘dienstreizen’ waren uitgegeven. In een artikel in Het Dagblad werd de 
deelstaat beschuldigd van ‘Groszstaatterei’. Het was in een tijdperk van zuinigheid en wederopbouw 
een zware aantijging.131 

De investering in tijd en geld was het misschien waard geweest als er ook positieve politieke 
resultaten waren geboekt. Wat betreft de reis naar de Verenigde Staten was daar geen sprake van. 
Het federale Indonesië was er weliswaar in geslaagd enige aandacht in de Amerikaanse pers te 
krijgen maar politiek gezien bleef elke vorm van erkenning uit. Eigenlijk was het zo dat de Republiek 
                                                            
126 Dingemans, Allah’s buren, 213-215. 
127 NIB 12, 19. Dingemans, 214-215. De Saoedische viceminister van Buitenlandse Zaken was Yusuf Yasin. De genoemde 
vertegenwoordiger voor de Republiek tijdens de hadj was Hadji Mohamad Rasjidi. 
128 AS ANRI, 519. 
129 NIB 10, 676. 
130 Brief van Hamid, 10 oktober 1947, Privécollectie Max Alkadrie. 
131 Het Dagblad, 7 mei 1948. 
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er op het internationale podium sterker uitkwam, mede door het falen van de federalen in de 
Veiligheidsraad. De slechte naam voor de niet-Republikeinse deelstaten was een bijkomend gevolg 
geweest van het internationale gezichtsverlies door de militaire actie die in juli 1947 was ingezet. 
Ook het bezoek aan Nederland was geen politiek succes. Het belangrijkste doel dat Nadjamoeddin 
zich had gesteld, was erkenning van de deelstaat door een eigen overeenkomst met Nederland. Ook 
dit werd niet bereikt. Anak Agung, die als minister van Binnenlandse Zaken in de delegatie 
meereisde, noemde later in zijn monografie over de geschiedenis van de deelstaat het niet 
toegelaten worden in de Veiligheidsraad een ‘blessing in disguise’, omdat de Indonesische broeders 
anders openlijk tegen elkaar hadden moeten getuigen. Het was beter geweest als de federale politici 
daarna meteen naar Indonesië waren teruggekeerd. Het overdreven eerbetoon dat hun in 
Nederland ten deel viel, omschreef hij als een goedmakertje van de Nederlandse regering. Anak 
Agung wees er ook op dat het onderzoek in de corruptieaffaire die tot de val van Nadjamoeddin 
leidde onbelemmerd doorgang kon vinden, juist omdat deze zo lang uit zijn ambtsgebied weg was. 
Enerzijds noemde hij het een daad van politieke moed van het kabinet in Makassar, dat de beslissing 
tot het ontslag nam. Hij meende stellig dat Oost-Indonesië hierdoor verder gevrijwaard zou blijven 
van corruptie. Anderzijds veroordeelde hij de houding van Nederlandse ambtenaren als een teken 
van gebrek aan loyaliteit naar hun Indonesische meerderen, omdat er aanvankelijk geheel buiten de 
organen van de deelstaat om en direct naar de Nederlands-Indische overheid in Jakarta werd 
gerapporteerd. Bij deze stellingname die Anak Agung in retrospectief nam, moet wel bedacht 
worden dat hij indertijd ook zelf in veel zaken een belangrijke rol had. Ook hij had zich van tevoren 
voorstander van het Nederlands militair ingrijpen verklaard, was lid van het kabinet dat achteraf zijn 
instemming ermee betuigde en nam deel aan de delegatie naar Amerika. Geen enkele keer benoemt 
hij in zijn historische verhandeling echter zijn eigen rol in deze gebeurtenissen.  

Samenvatting 
In het begin van 1947 probeerde de PRP in West-Java als reactie op het federale principe van 
Linggadjati tevergeefs een Sundanese deelstaat op te richten. De Nederlands-Indische regering en 
de Commissie-Generaal weigerden deze partij als een representatieve en democratische 
volksbeweging te erkennen. Wel kreeg de beweging steun van lokale Nederlandse 
bestuursambtenaren en legerleiders, met grote politieke instabiliteit als gevolg. Bovendien kwam 
door deze ‘inofficiële’ Nederlandse steun het federale beginsel in de kwade reuk te staan van 
rekolonisatie in een nieuw jasje. In dezelfde periode bleek dat de vorming van een deelstaat in 
Borneo veel moeizamer zou verlopen dan in Oost-Indonesië, met name vanwege pro-Republikeinse 
groepen in het oosten en zuidoosten. De Nederlands-Indische regering besloot hierom dat 
federatieve ontwikkeling in Borneo ‘van onderop’ moest worden uitgevoerd: eerst daerahs en later 
een negara. In samenwerking met sultan Hamid van Pontianak werd West-Borneo als daerah 
istimewa in mei 1947 door het Nederlands-Indische gezag erkend.  

Van mei tot en met juli 1947 verslechterden de Nederlands-Republikeinse verhoudingen in een zeer 
snel tempo. Nederland verweet de Republiek zich niet aan het federale principe van Linggadjati te 
houden door bijvoorbeeld steun te geven aan gewapend verzet in Borneo en Oost-Indonesië. De 
Republiek van haar kant stelde juist dat Nederland, tegen de afspraken van Linggadjati in, eenzijdig 
de federatieve staatsvorming in Indonesië ter hand nam. De Indonesische politieke leiders in Oost-
Indonesië en West-Borneo bleven tegen de Nederlanders hun vurige wens herhalen om zelf mee te 
mogen praten over de toekomstige staatkundige ontwikkeling van Indonesië. Dit nationalisme leidde 
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ertoe dat deze deelgebieden allebei een politiek memorandum uitbrachten, waarin zij hun 
standpunt aangaande het Nederlands-Republikeinse conflict uiteenzetten. In de context van de 
escalatie van het Nederlands-Republikeinse conflict werden deze politieke verklaringen echter door 
de Nederlandse overheid gebruikt om Indonesisch draagvlak te suggereren voor een militaire aanval 
tegen de Republiek. Een poging ter elfder ure van de Oost-Indonesische premier Nadjamoeddin om 
met Sjahrir als Indonesiërs onderling de politieke crisis te bezweren, mislukte. 

Toen Nederland in juli 1947 met Operatie Product een grootschalig militair offensief inzette tegen de 
Republiek op Java en Sumatra, verklaarden zowel sultan Hamid als het kabinet Nadjamoeddin hun 
instemming met het Nederlandse besluit. In het debat in de Tweede Kamer dat aan de beslissing 
voorafging, trok het enige Indonesische lid, Nico Palar, zich teleurgesteld uit het Nederlandse 
parlement en de PvdA terug. De aanval kwam ook vrijwel meteen op de agenda van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Nederlands-Indische regering besloot hierop een 
delegatie van federale Indonesische politici naar de Verenigde Staten te laten reizen om in de 
Veiligheidsraad te kunnen uitdragen dat er naast de Republiek nog een ‘ander Indonesië’ was, dat 
bereid was mee te gaan in de manier waarop Nederland Indonesië van plan was te helpen bij de 
opbouw van een zelfstandige federatieve staat. Deze poging mislukte volledig. In plaats daarvan 
kreeg Sjahrir de gelegenheid om een pleidooi voor de leden van de Veiligheidsraad te houden. De 
federale Indonesiërs werden niet toegelaten. De Republiek verwierf hierdoor brede internationale 
erkenning en de federale politici werden vooral gezien als marionetten van Nederland.  

Na het bezoek aan de Verenigde Staten deed de groep federale Indonesiërs Nederland aan. Wat als 
een feestelijk bezoek begon, eindigde met een verrassing. Nadjamoeddin uitte zich in zeer scherpe 
bewoordingen naar de Nederlandse regering. Het falen in Amerika was vooral het gevolg van een 
Nederlandse fout: Nederland had zelf wel de Republiek Indonesië erkend door met haar in 
Linggadjati een overeenkomst te sluiten, maar had dit niet met Oost-Indonesië gedaan. Wellicht was 
deze openhartige kritiek ingegeven doordat Nadjamoeddin zelf weinig meer te verliezen had. 
Wegens een corruptieschandaal besloten de in Oost-Indonesië achtergebleven kabinetsleden dat hij 
moest worden afgezet. 
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Hoofdstuk 6  De federale revolutie (oktober 1947 – december 1948) 
 

Op 23 september 1947 sprak premier Beel voor het eerst na de militaire actie de Tweede Kamer toe 
over de situatie in Indonesië.1 Nadat hij had betoogd dat de ‘politionele actie’ eigenlijk in al zijn 
doelstellingen was geslaagd, stelde hij dat Nederland zich ondanks het ‘onrechtvaardige en 
onrechtmatige optreden van de Veiligheidsraad’ constructief had opgesteld tegenover een blijvende 
rol voor de Verenigde Naties in het Indonesische vraagstuk. Nederland zou samenwerken met de 
door de Veiligheidsraad ingestelde Commissie van Goede Diensten (CGD).2 Tegelijk stelde Beel dat 
wat de Nederlandse regering betreft niet meer het de facto gezag van de Republiek gold in de 
gebieden die tijdens de actie waren veroverd. In die gebieden zou het regeringsbeleid worden 
doorgezet van ‘het staatkundig hervormingsplan’ volgens Linggadjati. Ondanks de omfloerste taal 
van de premier was duidelijk dat de regering hierbij ook dacht aan de opzet van nieuwe deelstaten: 
‘De consolidatie in deze gebieden is inmiddels reeds begonnen. De zorg voor orde en veiligheid zal 
worden opgedragen aan een gemengd, voornamelijk Indonesisch politie-apparaat, hetgeen thans 
reeds in opbouw is. Deze consolidatie zal voortgang vinden door de opbouw van een eigen voorlopig 
bestuur in deze gebieden.’ Een stap die meteen al gezet moest worden, aldus Beel, was de opzet van 
een voorlopige federale regering voor Indonesië.3  

In dit hoofdstuk zal duidelijk worden hoe de Nederlands-Indische regering de vorming van een 
centrale federale regering voor geheel Indonesië probeerde te ontwikkelen en uitvoering gaf aan de 
plannen om in de veroverde gebieden deelstaten op te zetten. In hoeverre waren Indonesiërs bereid 
hieraan mee te werken? Tenslotte ontwikkelde zich ook de in het vorige hoofdstuk beschreven 
‘federale roep om erkenning’ en inspraak op een onverwachte manier. Slaagden de federale 
Indonesische politici erin om zelfstandig een bijdrage te leveren aan de Indonesische revolutie, of 
vormden zij een hindernis in de nationale vrijheidsstrijd?  

West-Java 
In de militaire actie die in augustus 1947 was beëindigd, had Nederland een groot gedeelte van 
West-Java bezet. De Nederlands-Indische regering was hierna niet meteen enthousiast over de 
vorming van een deelstaat in West-Java, los van de Republiek. Zowel Van Mook als Idenburg hielden 
vast aan de voorkeur voor één deelstaat voor geheel Java, omdat deze de beste overlevingskans zou 
hebben. Eind augustus hielden ze nog steeds rekening met een voortzetting van de militaire actie 
naar Yogyakarta. Teneinde het bestaande bestuur van de Republiek te vervangen door een nieuwe 
deelstaatregering, wilden ze liever wachten tot kon worden samengewerkt met ‘welwillende 
Indonesiërs’ in Midden-Java.4 Zeer negatief reageerde Van Mook op het bericht dat met behulp van 
het Nederlandse leger op 16 september pamfletten boven het gebied waren uitgestrooid, afkomstig 
van de PRP. Onder de verspreide teksten bevond zich onder meer de proclamatietekst van 4 mei en 
in andere pamfletten werd verwezen naar de recente bezetting door Nederlandse troepen. 
Gesuggereerd werd dat er sindsdien sprake was van een ‘Republiek Pasoendan’ met Soeria 
Kartalegawa aan het hoofd van de voorlopige regering. Van Mooks adviseur Abdulkadir was in het 
gebied aangesteld als regeringscommissaris voor bestuurlijke aangelegenheden (recomba). Hij had 
                                                            
1 Handelingen Tweede Kamer, 23 september 1947. 
2 Na de eerste resolutie van 1 augustus 1947 waarin tot de beëindiging van de vijandelijkheden was opgeroepen, was het 
belangrijkste concrete resultaat van de bemoeienis van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 1947 de instelling 
van deze commissie, waarin de Verenigde Staten, Australië en België elk met een vertegenwoordiger samen een bijdrage 
zouden leveren aan de vreedzame oplossing van het conflict tussen Nederland en de Republiek Indonesië. 
3 Handelingen Tweede Kamer, 23 september 1947. 
4 NIB 10, 644 en 653. 
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Van Mook al sinds het ontstaan van de PRP gewezen op de gebrekkige representativiteit en vond dat 
ook andere partijen met de Nederlands-Indische bestuurders moesten kunnen overleggen over de 
politieke toekomst van het gebied.5  

De Nederlandse resident die Abdulkadir terzijde stond, Johan Morsink, ondernam tussen oktober 
1947 en maart 1948 echter diverse pogingen om te komen tot een West-Javaanse deelstaat. Drie 
conferenties met vertegenwoordigers van verschillende bevolkingsgroepen bespraken de vraag óf 
men deze deelstaat wilde en in het geval van een positieve uitslag, hoe men hieraan gevolg wilde 
geven. De eerste conferentie in oktober 1947 leidde tot de verkiezing van een contactcommissie die 
een selectie voor een volgende conferentie moest voorbereiden. Deze contactcommissie kwam 
onder leiding van Hilman Djajadiningrat te staan, een ervaren bestuurder in West-Java uit een 
invloedrijke familie.6 Rangga Tirtasoejatna, die als West-Javaanse vertegenwoordiger deel had 
uitgemaakt van de delegatie naar de Verenigde Staten, behoorde ook tot de commissie.7 Op de 
tweede conferentie werd deze commissie uitgebreid met onder anderen Wisaksono Wirjodihardjo, 
Male Wiranatakusumah en Oto Koesoema Soebrata.8 Raden Temenggung Djoewarsa werd de 
nieuwe voorzitter, omdat Hilman Djajadiningrat recomba van West-Java was geworden.  

Volgens Morsink waren de 154 deelnemers van de conferentie representatief te noemen voor de 
bevolking van West-Java. Het doel van deze conferentie was te komen tot een ‘eigen organisatie 
voor West-Java’. Een deel van de vertegenwoordigers trok de representativiteit van de conferentie 
echter ernstig in twijfel. Male Wiranatakusumah, zelf een van de vertegenwoordigers, gebruikte 
zelfs de term ‘marionetten’.9 In de discussie over de toekomstige status legde de voorzitter de keuze 
voor tussen een daerah istimewa (zoals West-Borneo) of een negara (zoals Oost-Indonesië). Een 
deel van de vertegenwoordigers verzette zich hiertegen omdat ze vonden dat er gewacht moest 
worden op de uitkomst van de politieke onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek 
Indonesië. Bovendien zou volgens hen elke uitspraak over de toekomstige politieke status door een 
plebisciet bepaald moeten worden. Uiteindelijk werd besloten een derde conferentie te organiseren 
in februari 1948.10 Niet alleen op de conferentie zelf ontstond zo verzet tegen de voortvarendheid 
waarmee Morsink en Hilman Djajadiningrat de staatsvorming ter hand hadden genomen. Van Mook 
maande de organisatoren om de representativiteit van de vertegenwoordigers bij de selectie van de 
derde conferentie serieus te nemen en niet bij voorbaat een uitspraak over de toekomstige status 
van de Nederlands-Indische regering te vragen.11  

                                                            
5 NIB 10, 20-21.  
6 Hilman was de jongste broer van Achmad, Hoessein, Hasan en Loekman Djajadiningrat. Achmad (1877-1943) was lid van 
de Volksraad en regent van Serang en Batavia geweest. Hoessein was de eerste gepromoveerde Indonesiër en professor 
geweest aan de Rechtshogeschool, lid van de Raad van Nederlands-Indië, sanyo tijdens de Japanse bezetting en in 1945 lid 
van de BPUPK. Loekman (1891-1944) vergezelde Van Mook in 1942 toen hij naar Australië vertrok om het bestuur voor 
Indonesië na de Japanse bezetting voor te bereiden. 
7 NIB 11, 335-343. 
8 Wisaksono Wirjodihardjo was een uit Oost-Java afkomstige bodemkundige en vóór de Japanse bezetting wethouder in 
Bogor. Begin augustus 1947 werd hij geïnstalleerd als burgemeester van Bogor. Male Wiranatakusumah was de oudste 
zoon van de oud-regent van Bandung Muharam Wiranatakusumah. Tot de militaire actie van juli 1947 was hij hoofd van de 
Republikeinse politie in West-Java. Oto Koesoema Soebrata was een van de oprichters van de vooroorlogse Pagoejoeban 
Pasoendan. 
9 De conferentie werd in het Indonesisch gehouden. Waarschijnlijk gebruikte de spreker het woord ‘boneka’. 
10 NIB, 257-269. 
11 NIB 12, 450. Van Mook waren berichten ter ore gekomen over ‘zonderlinge manipulaties’ bij de aanwijzing van de 
vertegenwoordigers voor de conferentie. Yong, H.J. van Mook, 145. Volgens Yong zette Morsink de conferenties zo naar 
zijn hand dat de ‘keuze’ voor een status van een negara bij voorbaat vastlag.  
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De plebiscietbeweging 
De Republiek Indonesië liet zich vanzelfsprekend zeer negatief uit over de staatsvorming in het 
gebied dat sinds 1945 in zijn geheel een provincie van de Republiek was geweest en waarover 
Nederland het de facto gezag in de overeenkomst van Linggadjati had erkend. Vlak voor de derde 
conferentie begon, hield vicepresident Hatta een radiotoespraak waarin hij stelde dat de manier 
waarop de conferentie was samengesteld, duidelijk maakte dat de Nederlanders erop uit waren ‘om 
verdeeldheid te bewerkstelligen in onze Republiek, in ons bewind en onder ons volk’. De selectie van 
de deelnemers aan de conferentie was daarvan een bewijs, omdat ze waren geselecteerd op hun 
overtuiging dat West-Java moest worden afgescheiden van de Republiek.12 Er was ook een beweging 
in Republikeinse kringen waarneembaar, die een nieuwe strategie voorstond. Dat had onder meer te 
maken met de oprichting van het Komite Indonesia Serikat13 (KIS), op 1 december 1947, als eerste 
stap in de vorming van een centrale federale regering. Hierop wordt later uitvoeriger ingegaan. 
Zowel de deelstaatvorming in het bezette gebied als de oprichting van het KIS konden volgens deze 
Republikeinse stroming het beste worden beantwoord door de Republiek zelf te veranderen. De 
Republiek zou federaal gereorganiseerd moeten worden en de grondwet moest in die zin worden 
aangepast. Tot deze stroming behoorden onder anderen Adil Poeradiredja, Tadjuddin Noor, 
Djoeanda Kartawidjaja en Ong Eng Die.14 Abdoelmadjid Djojoadiningrat en Mohamad Roem, die ook 
behoorden tot Republikeinse onderhandelingsdelegatie, bekeken deze stroming in de Republiek 
kritisch. Zij benadrukten dat deze nieuwe ideeën een reactie waren op het door Nederland gevoerde 
verdeel-en-heersbeleid en het separatisme dat Van Mook in Indonesië aanwakkerde. Toch stelde de 
Republikeinse delegatie voor de CGD een memorandum op dat was gebaseerd op dit nieuwe 
‘Republikeinse federalisme’. Voor geheel Indonesië was men bereid een federale structuur te 
accepteren. Op Java, Sumatra en de bijbehorende eilanden wilde men meer ruimte voor autonomie, 
maar alleen nadat er een plebisciet in deze gebieden was gehouden. Alles moest onder toezicht van 
de CGD worden georganiseerd en niet onder Nederlands toezicht. De Republikeinse strategie voor 
de derde West-Java conferentie sloot aan bij deze uitgangspunten. Om de vorming van een 
deelstaat West-Java tegen te houden moesten Republikeinen zich op deze conferentie inzetten.15 

Renville  
Tussen de tweede en derde West-Java conferentie vond een belangrijke ontwikkeling plaats in de 
onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek Indonesië. Door bemiddeling van de CGD werd 
op het Amerikaanse marine-transportschip USS Renville op 17 januari 1948 een wapenstilstand en 
een politiek akkoord gesloten. Een belangrijke knieval voor de Republiek was dat ze zich voorlopig 
neerlegde bij de status quo van het door Nederland bezette gedeelte van Java, Sumatra en Madura. 
Daartegenover stond dat in het politieke akkoord was vastgelegd dat in al deze gebieden een 
plebisciet zou worden gehouden, op zijn vroegst zes maanden na de ondertekening en uiterlijk een 

                                                            
12 NIB 13, 112. 
13 Comité Verenigd Indonesië. Het Dagblad, 3, december 1947.  
14 NIB 12, 180-183. Adil Poeradiredja was een journalist. In augustus 1945 werd hij benoemd in de Commissie van 
onderzoek naar de opvattingen in Nederland omtrent de plaats van de overzeesche gebiedsdelen in het Koninkrijk. Nadat 
hij in 1946 naar Indonesië was teruggekeerd werkte hij voor het Republikeinse ministerie van Voorlichting. Hij was 
bovendien geselecteerd als een van de vertegenwoordigers voor de derde West-Java conferentie. Tadjuddin Noor, de oud-
voorzitter van het Oost-Indonesische parlement, was sinds 1 oktober benoemd als adviseur van de Republikeinse 
onderhandelingsdelegatie. Djuoenda was Republikeins minister van Transport en lid van de Republikeinse 
onderhandelingsdelegatie. Ong Eng Die was de Republikeinse onderminister van Financiën. Djoeanda en Poeradiredja 
waren van Sundanese afkomst. 
15 NIB 12, 345-348. Het ontstaan van deze stroming werd opgemerkt in een rapport van de inlichtingendienst van de 
Nederlands-Indische politie in Jakarta. Deze zag de plannen van Republikeinse kant om hieraan deel te nemen als 
‘infiltratie’. 
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jaar erna. De strijd zou veranderd worden ‘from the bullet to the ballot’.16 De kern van het politieke 
akkoord was dat Nederland en de Republiek zich opnieuw bereid verklaarden samen te werken aan 
de totstandkoming van een Indonesische federale staat. Tot de totstandkoming van de Verenigde 
Staten van Indonesië gold de Nederlandse soevereiniteit over het gehele gebied. Na de 
totstandkoming zouden Nederland en Indonesië blijven samenwerken in de Nederlands-
Indonesische Unie. Het einde van de overeenkomst verwees specifiek naar artikel 3 en 4 van 
Linggadjati, waarin de bevolking van elk gebiedsdeel zou kunnen besluiten om voor een andere 
verhouding te kiezen tot de Verenigde Staten van Indonesië of Nederland.17 De samenstelling van de 
onderhandelingsdelegatie bij de besprekingen op de Renville verschilde van die van de voorgaande 
onderhandelingen met de Republiek. Aan het hoofd van de onderhandelingsdelegatie stond 
Abdulkadir Widjojoatmodjo en verder waren onder meer lid de Oost-Indonesische minister 
Soumokil, Pangeran Kartanegara uit Oost-Borneo en Tengkoe Dzoelkarnin uit Oost-Sumatra.  

Pasoendan 
Aan de derde West-Java conferentie, die plaatsvond in Bandung van 23 februari tot en met 5 maart 
1948, namen honderd vertegenwoordigers deel, van wie er 36 waren benoemd. De uit Jakarta 
afkomstige Raden Soejoso en Adil Poeradiredja gaven leiding aan de pro-Republikeinse fractie op de 
conferentie. Voorzitter Djoewarsa probeerde aan het begin van de conferentie al de status van 
negara als een voldongen feit te presenteren door mee te delen dat de Nederlands-Indische regering 
de negara al had erkend. In werkelijkheid had Van Mook nadrukkelijk aangegeven dat hij het oordeel 
van de conferentie wilde afwachten. De Republikeinsgezinde deelnemers deden een aantal 
pogingen om een debat te houden over de wenselijkheid van deelstaatvorming, maar vergeefs. De 
voorzitter wist dit tegen te houden. Een belangrijke beslissing op de conferentie was de benoeming 
van de vertegenwoordigers tot leden van het voorlopig parlement van de te vormen deelstaat. Veel 
discussie was er over de vraag of men het parlement of de president het laatste woord moest geven 
in de staatsregeling. Uiteindelijk werd gekozen voor een parlementaire verantwoordelijkheid. De 
pro-Republikeinse fractie verzette zich hiertegen omdat ze de samenstelling van de conferentie nog 
onvoldoende representatief achtte. De Republikein Wiranatakusumah werd verkozen tot wali 
negara (staatshoofd), de andere kandidaat, Hilman Djajadiningrat, was de verliezer. Ook werd 
besloten de naam voor de deelstaat van West-Java te veranderen in Pasoendan. Aan het eind van de 
conferentie werd een motie aangenomen waarin instemming werd betuigd met de Renville-
afspraken, waarbij men met name de bepaling over het te houden plebisciet op het oog had.18 De 
Nederlands-Indische regering gaf weliswaar te kennen grote bezwaren te hebben tegen de manier 
waarop op de conferentie beslissingen waren genomen, maar legde zich uiteindelijk bij de 
voorlopige vorming van een deelstaat en de overige resultaten neer.19 Frans Goedhart, lid van de 
Tweede Kamer voor de PvdA, stelde naar aanleiding van de conferentie kritische vragen aan minister 
Jonkman: bracht het Nederlands-Indische beleid waarin ‘kleine staten’ werden gecreëerd de 
Renville-overeenkomst niet in gevaar? En ging het doel van de West-Java conferentie niet in tegen 
Linggadjati, waardoor de verhouding met de Republiek werd verslechterd? De minister ontkende dat 
de Nederlands-Indische regering kleine staten wilde creëren en het doel van de West-Java 
conferentie was volgens hem te luisteren naar de ‘wensen van de bevolking’.  

                                                            
16 De beroemde zinsnede wordt toegeschreven aan het Amerikaanse lid van de CGD, Frank Porter Graham, die in het 
bergplaatsje Kaliurang op 13 januari de Republikeinen probeerde te overtuigen de voorstellen te aanvaarden. 
Waarschijnlijk heeft de andere beroemde uitspraak van Graham tijdens deze bijeenkomst echter veel meer 
overtuigingskracht gehad op de Republikeinse leiders, toen hij hun verzekerde: ‘You are what you are.’ P.F. Gardner, 
Shared Hopes, Separate Fears: Fifty Years of U.S-Indonesian Relations, Boulder 1997, 51. 
17 NIB 13, 847-855. 
18 NIB 13, 110-114 en 150-160. 
19 NIB 13, 160-162. 
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De kwestie kwam ook ter sprake in de VN Veiligheidsraad. De Republikeinse minister Ali 
Sastroamidjojo, op de Renville de vicevoorzitter van de Republikeinse delegatie, sprak namens de 
Republiek in Lake Success al voor het begin van de derde conferentie zijn zorgen uit over het 
Nederlandse beleid. Ondanks Republikeinse protesten gingen de Nederlanders volgens hem door 
met de opzet van een deelstaat in West-Java, zonder voorafgaand plebisciet. Hij herinnerde de 
Veiligheidsraad eraan dat de uiteenlopende interpretaties van Linggadjati uiteindelijk tot oorlog had 
geleid. Ook hier bestond volgens hem dat gevaar.20 Tijdens de conferentie werd de discussie in de 
Veiligheidsraad voortgezet. De Republiek kreeg onder meer bijval van de vertegenwoordiger van de 
Filippijnen21, die stelde dat hier overduidelijk de oude Romeinse tactiek van verdeel-en-heers werd 
toegepast. Ali Sastroamidjojo wees er bovendien op dat de Nederlands-Indische overheid met twee 
maten mat, omdat ze onlangs zelf een plebisciet had georganiseerd op Madura, terwijl procureur-
generaal Felderhof een plebisciet in Jakarta had tegengehouden omdat het in strijd met de Renville-
overeenkomst zou zijn. Op 28 februari 1948 nam de Veiligheidsraad een resolutie aan waarin de 
CGD werd opgedragen speciaal toe te zien op de politieke ontwikkelingen in West-Java en Madura 
en hierover periodiek te rapporteren.22 Ondertussen begonnen de deelnemers aan de West-Java 
conferentie in samenwerking met Nederlands-Indische ambtenaren na afloop van de conferentie de 
eerste hand te leggen aan de deelstaat Pasoendan. Wiranatakusumah was op het moment van zijn 
verkiezing tot staatshoofd nog in dienst van de Republiek. Dat de Republikeinse autoriteiten en 
hijzelf instemden met de benoeming sluit aan bij de eerdergenoemde koerswijziging binnen het 
Republikeinse kamp, waarbij geprobeerd werd het nationale onafhankelijkheidsstreven te bereiken 
juist door mee te werken met een federatieve staatsvorm.  

Op 24 april 1948 werd Wiranatakusumah in Bandung beëdigd als staatshoofd en benoemde hij Adil 
Poeradiredja tot formateur van het kabinet.23 Hoewel in veel opzichten de schijn overheerste dat de 
Nederlandse regering en de Nederlands-Indische bestuurders zich definitief hadden neergelegd bij 
de instelling van de deelstaat, was dit niet het geval. Het staatsvormingsproces werd doorgezet, 
maar of Pasoendan zou blijven bestaan, werd afhankelijk gesteld van het in de toekomst te houden 
plebisciet.24 Tegelijk had de uiteindelijke verkiezing van Wiranatakusumah en diens benoeming van 
Adil Poeradiredja laten zien dat er, net zoals in Oost-Indonesië, een sterke stroming onder leidende 
politici was om de federale staatsbouw in samenwerking met de Republiek ter hand te nemen. Over 
de aanvaarding van zijn functie van staatshoofd verklaarde Wiranatakusumah dan ook dat hij 
‘gewoon Republikein’ bleef.25 

Oost-Sumatra 
Bij de militaire actie in juli en augustus 1947 waren ook de omringende gebieden van Medan in Oost-
Sumatra en Palembang in Zuid-Sumatra door Nederland bezet. Met name omdat vanuit Oost-
Sumatra een belangrijke invloed uitging op de latere ontwikkelingen van de Indonesische 
federatieve structuur, verdient de totstandkoming van deze deelstaat apart de aandacht. In 1948 
kwamen daarnaast nog drie negara’s tot stand in het gebied waarvan het de facto gezag van de 

                                                            
20 Security Council Official Records Third Year, 252nd meeting, 21 February 1948, 236-255. 
21 Carlos Peña Romulo. 
22 Security Council Official Records Third Year, 259th meeting, 28 February 1948, 367-393. Op 23 januari 1948 was op 
Madura een plebisciet georganiseerd. Met een ruime meerderheid werd gestemd vóór een negara status met aan het 
hoofd de voormalige Republikeinse resident R.A.A. Tjakraningrat. Onder andere omdat deze volksstemming kort na de 
Nederlandse militaire bezetting werd georganiseerd en het Nederlandse leger nog steeds het gezag handhaafde, zou 
volgens Republikeinse kritiek de uitslag niets zeggen over de volkswil. Yong Mun Cheong, Van Mook, 138-141. 
23 Het Dagblad, 26 april 1948. 
24 NIB 13, 171. 
25 Rapportage Indonesië, 37. 
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Republiek door Nederland was erkend in Linggadjati: Madura, Zuid-Sumatra en Oost-Java. Hieraan 
besteed ik verder geen gedetailleerde aandacht.26  

Terwijl de militaire actie nog gaande was werd op 31 juli 1947 in Medan een verzoekschrift aan 
recomba Van der Velde aangeboden in aanwezigheid van een paar duizend personen. In het 
verzoekschrift, afkomstig van het Comité Daerah Istimewa Sumatra Timoer27, werd aangedrongen 
op onafhankelijkheid voor Oost-Sumatra op grond van de beginselen van Linggadjati en los van de 
Republiek Indonesië. De gehele manifestatie maakte duidelijk dat men in de staatkundige plannen 
wilde samenwerken met het Nederlandse gezag. Voorzitter van het comité was de arts Tengkoe 
Mansoer28 en tot de leden behoorden onder anderen Tengkoe Dzoelkarnin. In zijn verslag aan de 
Nederlands-Indische regering uitte Van der Velde aanvankelijk zijn twijfels over de representativiteit 
van het comité, omdat het voornamelijk leek te bestaan uit familieleden van de Maleise 
zelfbestuurders.29 Toch lijkt het erop dat Van Mook op dit initiatief al snel minder terughoudend 
reageerde dan bij de situatie in West-Java. Uit de samenstelling van het comité kan worden 
opgemaakt dat een belangrijke drijfveer was om af te rekenen met de gewelddadige geschiedenis 
van de ‘sociale revolutie’ in Oost-Sumatra in maart 1946. Daarbij waren grote aantallen slachtoffers 
onder de sultansfamilies gevallen. De kritiek vanuit Republikeinse kringen was dat het ging om een 
‘kliek’, die er slechts op uit was de feodale verhoudingen te herstellen. Bij een bezoek aan de regio 
raadde Van Mook de sultans af om in de organisatie op de voorgrond te treden.30 Tegen premier 
Beel zei hij dat de anti-Republikeinse beweging die door het comité geleid werd in het gebied ‘zeer 
sterk’ was. Als aanwijzing voor de representativiteit merkte hij op dat in het comité ook Chinezen en 
Bataks waren opgenomen. Op grond van zijn bezoek besloot hij begin oktober 1947 toestemming te 
geven tot de vorming van een Daerah Istimewa Sumatra Timoer (DIST) en het comité te erkennen als 
Raad die de voorbereiding hiervan ter hand mocht nemen.31  

Veelzeggend voor de aspiraties van de DIST-raad was dat de voorzitter Mansoer de titel wali negara 
kreeg. Om de kans te verkleinen dat Oost-Sumatra later alsnog een deelgebied (daerah) van de 
Republiek werd, maar ook omdat de politici ernaar streefden op gelijke hoogte met de negara Oost-
Indonesië te komen, namen zij geen genoegen met de status van daerah istimewa.32 Van de Velde, 
die in zijn functie van adviseur voor politieke zaken de Nederlands-Indische bestuurders in een 
eerder stadium ook al had gewaarschuwd niet te hard van stapel te lopen met plannen inzake 
staatsvorming voor het grote en etnisch zeer ingewikkeld samengestelde eiland Sumatra, probeerde 

                                                            
26 Van deze negara’s werd Madura het eerst opgericht in februari 1948. Zie noot 22. Tjakraningrat, oud-Volksraadlid en 
voormalig Republikeins resident van Madura werd van deze deelstaat de wali negara (staatshoofd). In september volgde 
Zuid-Sumatra met als wali negara Abdul Malik. In november werd ook in Oost-Java een negara opgezet met Achmad 
Kusumonegoro als wali negara.  
27 Comité Bijzonder Deelgebied Oost-Sumatra. 
28 Mansoer was familie van de sultan van Asahan. Hij was een van de oprichters in 1917 van de Jong Sumatranen Bond, 
waartoe later ook Mohamad Amir, Hatta en Yamin behoorden. Tussen 1917 en 1920 was hij van deze vereniging de 
voorzitter. In 1940 werd hij de voorzitter van de Persatoean Soematra Timoer, een oorspronkelijk progressieve beweging 
die volgens Reid onder Mansoers leiding veranderde in een conservatieve vereniging. Reid, A.J.S, The Blood of the People: 
Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra, Kuala Lumpur, 1979, 83. 
29 NIB 10, 183. Het Dagblad, 4 augustus 1947. De bereidheid tot samenwerking met de Nederlanders blijkt uit het feit dat 
men zich tot de Nederlandse bestuurders richtte, Nederlandse vlaggen meedroeg en ‘leve de koningin’ riep. Volgens Kahin 
was de Oost-Sumatraanse samenleving in de periode tot aan de Japanse bezetting sterk etnisch gelaagd, waarbij de 
Europeanen overheersten met daaronder een kleine elite gelieerd aan de Maleise sultanaten. Naast de Maleise 
bevolkingsgroep beschouwden de Bataks zich als oorspronkelijke bewoners van het gebied. De over het algemeen 
islamitische Maleise bevolkingsgroep genoot meer privileges dan de Bataks, die merendeels christelijke waren. De 
meerderheid van de bevolking in Oost-Sumatra bestond uit Javaanse en Chinese arbeiders en hun families. Van 
Langenberg, ‘East Sumatra’, 114-116. 
30 Yong Mun Cheong, Van Mook, 136. 
31 NIB 11, 230. 
32 Van de Velde, Brieven, 197. NIB 11, 729. 
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als hoogste Nederlandse bestuurder in het gebied ook nu op de rem te trappen. Van Mansoer wist 
hij dat hij als arts grote populariteit genoot in Medan en door zijn ervaring binnen de nationalistische 
beweging verschillende Republikeinse leiders goed kende. Met Dzulkarnain had hij samen 
gestudeerd en hij vermoedde dat de jurist van grote waarde voor de Indonesische politiek kon zijn. 
Toch was Van de Velde bang dat de bestuurders in Jakarta zich te gemakkelijk lieten imponeren door 
Mansoer en zijn beweging, die volgens hem hooguit 30 procent van de bevolking 
vertegenwoordigde.33  

Premier Beel, die in december 1947 Medan bezocht, luisterde niet naar Van de Veldes 
waarschuwingen. In plaats daarvan hield hij voor Radio Sumatra een toespraak waarin hij duidelijk 
zijn enthousiasme over de staatkundige opbouw liet merken.34 Een week later besloot de 
Nederlands-Indische regering Oost-Sumatra als negara te erkennen.35 De toelating van de Batakse 
arts F.J. Nainggolan als minister van Gezondheid was in de door Maleise aristocraten gedomineerde 
deelstaat een uitzondering.36 

Het Komite Indonesia Serikat 
Tegelijk met de beschreven deelstaatvorming in West-Java en Oost-Sumatra voerden het kabinet 
Beel en de Nederlands-Indische regering een beleid waarin de vorming van de centrale federale 
regering over de Verenigde Staten van Indonesië werd voorbereid. De eerste stap hiertoe was de 
vorming van het al eerdergenoemde Komite Indonesia Serikat. Op 1 december 1947 kwam in het 
voormalige Volksraadgebouw, dat in 1945 ook door de BPUPK was gebruikt, een groep van twaalf 
Indonesische vertegenwoordigers van de diverse deelgebieden buiten de Republiek bijeen.37 De 
ontmoeting vond plaats onder leiding van Van Mooks adviseur Abdulkadir Widjojoatmodjo, die 
tegelijk voorzitter was van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie bij de CGD. Ook de overige 
aanwezigen hadden in verschillende samenstellingen deelgenomen aan deze delegatie.38  

Bij de samenkomst op 1 december 1947 waren ook twee vertegenwoordigers aanwezig die niet tot 
de Nederlandse delegatie behoorden: de Oost-Sumatranen Mansoer en Bahrioen. Van de twaalf 
personen in totaal was de vertegenwoordiging van dit gebiedsdeel met vier aanwezigen onevenredig 
groot. Dit zou erop kunnen wijzen dat het initiatief tot de vorming van het comité ook bij deze 
vertegenwoordigers vandaan kwam. Bijna een maand eerder had de regering van Oost-Indonesië 
echter ook al een verzoek gedaan om tot een gezamenlijk overleg te komen met de 
vertegenwoordigers van de deelgebieden.39 Op grond van het feit dat alle aanwezigen Indonesiërs 
                                                            
33 Van de Velde lijkt de getallen te hebben ontleend aan de volkstelling van 1930, waarbij hij de aantallen van de 
Semeloengoen Bataks en Maleiers bij elkaar optelde als potentiële aanhang van het comité. Van de Velde, Brieven 181. 
Volkstelling 1930, Batavia, 1933-1936. 
34 Idem, 189-190, 201. Algemeen Indisch Dagblad, 20 december 1947. 
35 Het Dagblad, 27 december 1947. 
36 De Toba Batak Nainggolan stond in het verleden bekend als anti-Nederlands. Waarschijnlijk hebben de gruwelen van de 
sociale revolutie, waarbij hij zijn vrouw en dochter verloor, een belangrijke rol gespeeld bij zijn overgang naar het ‘federale’ 
kamp. Beb Vuijk, ‘De oudste waardigheid’, Tirade 6 (1962) nr. 64 (april), 184-200. 
37 Algemeen Indisch Dagblad, 3 december 1947. NIB 12, 123. De vertegenwoordigers waren Raden  
Moehtadi, Mohammad Arif (Midden-Java), Bahrioen, Dzulkarnain, Mansoer, Nainggolan (Oost-Sumatra) Pangeran 
Kartanegara (Oost-Borneo), M.A. Machmoed, Masjarif Gelar Datoek Lelo Bandaharo, (Riau, Bangka en Belitung), Kunraad 
Kun Ranti (Oost-Indonesië), Tirtasoejatna (West-Java) en namens de Nederlands-Indische regering Abdulkadir 
Widjojoatmodjo. 
38 Anak Agung heeft later de Renville-overeenkomst getypeerd als keerpunt in de Nederlands-Indonesische 
onderhandelingen. Volgens hem was het feit dat de Nederlandse ‘delegatie’ in meerderheid uit Indonesiërs bestond, 
bedoeld om aan te geven dat de Indonesische kwestie in zijn geheel een binnenlandse aangelegenheid was. Anak Agung, 
Renville, 63. Anak Agung noemde in dit verband ook het standpunt binnen de Nederlandse ‘delegatie’ dat zij geen 
delegatie waren. De Nederlandse premier Beel gebruikte de term ‘Nederlandse delegatie’ echter wel. NIB 12, 403.  
39 NIB 11, 676. Volgens Soekawati hadden de Oost-Indonesische regeringsleden bij hun bezoek aan Nederland in 
september 1947 er ook al bij de Nederlandse regering op aangedrongen om snel tot een Voorlopige Federale Regering te 
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waren, zou het een zuiver Indonesisch initiatief genoemd kunnen worden. Abdulkadir, de voorzitter, 
was daarnaast vertegenwoordiger van de Nederlands-Indische overheid, waardoor duidelijk was dat 
Nederland in elk geval invloed op de totstandkoming wilde blijven uitoefenen. Het gezelschap 
besloot zich ‘Komite Indonesia Serikat’ te noemen en de vergaderplaats kreeg tegelijk ook een 
nieuwe naam: Gedung Indonesia Serikat (Verenigd Indonesië Gebouw). Serikat, dat met ‘verenigd’ 
vertaald kan worden, was een verwijzing naar de Indonesische naam van de toekomstige 
onafhankelijke staat zoals deze in Linggadjati was overeengekomen: Negara Indonesia Serikat. In de 
vergadering werd een oproep aan de vertegenwoordigingen van alle deelgebieden in Indonesië 
opgesteld, waarin een ‘spoedige opbouw van de Verenigde staten van Indonesië’ op democratische 
en federatieve grondslag werd bepleit.40  

Een nieuwe federalistische Republikeinse stroming? 
Zoals genoemd hield de oprichting van het Komite Indonesia Serikat (KIS) verband met de 
onderhandelingen die onder leiding van de CGD plaatsvonden. Alle aandacht ging op dat moment 
vooral naar de Renville, het marineschip dat een dag na de oprichting van het comité in de baai van 
Jakarta verscheen. Toch kreeg ook de oprichting van het KIS veel aandacht. Na één week al hadden 
vertegenwoordigende raden in West-Borneo, Groot Dajak, Zuidoost-Borneo, Madura en Oost-Java 
instemmend gereageerd op deelname aan het overleg. Bijzonder was ook dat Hoessein 
Djajadiningrat op 6 december accepteerde het voorzitterschap van het KIS op zich te nemen. Hoewel 
ook niet verwonderlijk, omdat deze prominente rechtsgeleerde in de vooroorlogse Raad van Indië 
intensief had samengewerkt met de Nederlands-Indische autoriteiten. Gedurende de Japanse 
bezetting bekleedde hij de functie van sanyo (adviseur), daarna was hij als lid van de BPUPK 
betrokken geweest bij de oprichting van de Republiek Indonesië. Sindsdien had hij echter niet meer 
actief deelgenomen aan de Republikeinse politiek.41 Het voorzitterschap van een gerespecteerde 
persoonlijkheid als Hoessein Djajadiningrat was een succes te noemen voor de federale Indonesische 
nationalisten.  

Van Republikeinse kant werd negatief gereageerd op de vorming van het KIS. Premier Sjarifoeddin 
beklaagde zich op 21 december bij de CGD dat het comité onder protectie stond van de 
Nederlanders en geholpen werd door de Nederlands-Indische regering. Een ander bezwaar van de 
Republikeinse premier was dat het KIS weliswaar een onafhankelijk Indonesië nastreefde, maar dat 
de meerderheid van de leden van het comité in het verleden geen deel hadden genomen aan de 
nationale beweging.42 Met dit laatste punt bracht Sjarifoeddin reliëf in de tot dan toe gebruikte 
stereotypering van ‘marionetten’, omdat hij de suggestie wekte dat het nationalisme van de 
‘federalen’ gebaseerd zou zijn op pragmatisme in plaats van op een diepgewortelde overtuiging. 
Naast dit officiële Republikeinse commentaar was er onder de oppervlakte waarschijnlijk veel 
minder eensgezindheid over de te volgen koers. Bij de bespreking van de West-Java conferenties 
noemde ik al het ontstaan van een ‘federale stroming’ in de boezem van de Republiek zelf, waartoe 
de ministers Djoeanda en Ong Eng Die behoorden en waarin ook Tadjuddin Noor en Adil 
Poeradiredja een rol speelden. Het ontstaan van deze stroming was een verdedigingsmechanisme 

                                                                                                                                                                                         
komen. Dat in de regeringsverklaring hierover nog geen duidelijkheid werd gegeven, noemt Soekawati ‘teleurstellend’. AS 
NA, 2487. 
40 Algemeen Indisch Dagblad, 3 december 1947. 
41 Hoessein Djajadinigrat werd als lid van de BPUPK in augustus 1945 benoemd tot lid van het eerste KNIP. Op de ledenlijst 
van het KNIP in februari 1946 komt zijn naam niet meer voor. Archief PGNI, 192. 
42 NIB 12, 277-278. De reactie gaf delegatieleider Abdulkadir pas op 29 januari 1948. In een memorandum gericht aan de 
CGD beredeneerde hij dat de Republikeinse kritiek op de vorming van het KIS en de West-Java conferentie onterecht was. 
Tot de totstandkoming van de Verenigde staten van Indonesië had Nederland de soevereiniteit over geheel Indonesië. 
Daarmee was Nederland er dus ook verantwoordelijk voor dat de bevolking in dit gebied zich vrij mocht uitspreken over de 
toekomst van het gebied. NIB 12, 647-648. 
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tegen de verdeeldheid die dreigde te ontstaan. Dat er sprake was van verschuivingen was ook al aan 
het licht gekomen door de samenstelling van het KIS. Onder anderen Dzoelkarnin en Tirtasoejatna 
maakten al vroeg de overstap van het Republikeinse bestuur naar het KIS en ook bij de oprichting 
van nieuwe deelstaten waren personen betrokken die eerder onder de Republiek hadden gediend.43 
Dat de vorming van het KIS werd opgevat als een Nederlandse actie ‘tegen’ de Republiek, sloot 
overigens ook aan bij de verwachtingen binnen rechtse kringen in Nederland. In een 
toonaangevende behoudende krant werd het een ‘nieuwe stap in de richting van een federatie 
buiten Djokja om’ genoemd.44 Hoewel de Republiek niet expliciet werd vermeld in het 
beginselprogramma van het KIS, was de uitnodiging van het comité gericht aan alle staatkundige 
eenheden in Indonesië en dus ook aan de Republiek. In de Nederlandse ministerraad van 8 
december 1947 toonde minister Jonkman zich positief over de oprichting en noemde het een ‘actie 
van constructief denkende Indonesiërs’.45  

Nederland met het KIS in zee 
De Nederlandse regering was zo enthousiast over deze recente staatkundige ontwikkelingen dat ze 
besloot om de ministers Beel, Drees en Jonkman naar Indonesië te laten reizen. Samen met de al in 
Indonesië verblijvende minister Neher betekende dit een belangrijke afvaardiging.46 Bij aankomst in 
Jakarta gaf premier Beel te kennen dat hij bij het te voeren overleg in het bijzonder dacht aan de 
‘spoedige opbouw van federale organen’, ‘mede in het licht van het Komite Indonesia Serikat’.47 Hij 
reisde een dag later door naar Sumatra, waar hij zoals eerdergenoemd zeer positief was over de 
activiteiten van de groep van Mansoer. In de radiotoespraak in Medan ging hij ook in op de federale 
constructie voor geheel Indonesië en deed daarbij een ultimatieve oproep aan de Republiek om deel 
te nemen aan de federale opbouw zoals deze door het KIS was uitgedragen:  

‘De Nederlandse regering vertrouwt met U, dat ook de Republiek te Djocja thans het daadwerkelijk 
bewijs zal willen leveren, bereid te zijn om met U en ons tezamen de voorgenomen staatkundige 
opbouw mede te voltooien. Nederland wenst met U, dat ook de Republiek de haar toekomende 
plaats in het nieuwe staatsbestel zal innemen, doch moet met U ten sterkste aandringen op een 
spoedige beslissing, omdat te grote, te vitale belangen voor de volkeren van Indonesië en Nederland 
en uiteindelijk van de gehele wereld op het spel staan en verdere vertraging niet verantwoord is. Het 
zou ten zeerste zijn te betreuren indien dit appèl, dit laatste appèl, niet werd verstaan.’48 

Nadat de Nederlandse premier met minister Neher de kerstdagen had doorgebracht bij de 
Nederlandse troepen in Semarang en omgeving, vonden in het laatste weekend van 1947 twee 
ontmoetingen plaats tussen de vertegenwoordigers van het KIS en de Nederlandse ministers. In het 
Gedung Indonesia Serikat vond een kennismakingsbijeenkomst plaats, waarbij gezamenlijk een 
rijsttafel werd genuttigd. Een gebeurtenis de volgende dag, op zaterdag 27 december, trok echter 
veel meer aandacht. Het imposante, gloednieuwe passagiersschip Willem Ruys, dat voor het eerst 
Jakarta aandeed, vormde het decor van de ontmoeting. Te midden van de feestelijkheden vonden 
op het schip ontmoetingen plaats tussen de Nederlandse regeringsleden en de leden van de CGD, 

                                                            
43 Andere voorbeelden waren Oto Koesoema Soebrata in West-Java en R.A.A. Tjakraningrat in Madura. 
44 Algemeen Handelsblad, 3 december 1947. 
45 NIB 12, 119. Op een intern overleg op zijn eigen ministerie voegde Jonkman hier nog aan toe dat hij ook juist zo blij was, 
omdat bij het KIS sprake was van ‘de opkomst van constructieve Indonesiërs’, in tegenstelling tot de opstand van de 
republiek. NIB 12, 166. 
46 Vanwege onder andere de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer konden de ministers niet tegelijk naar 
Indonesië afreizen. Beel, Drees en Jonkman arriveerden respectievelijk op 17, 21 en 23 december 1947. Ze vertrokken 
gezamenlijk op 6 januari 1948. 
47 Algemeen Indisch Dagblad, 18 december 1947. 
48 NIB 12, 278. 
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maar ook verscheidene leden van het KIS waren aanwezig. Republikeinse vertegenwoordigers en 
journalisten waren niet uitgenodigd voor de rondvaart.49 Een belangrijke bijeenkomst aan boord van 
de Willem Ruys was een besloten vergadering tussen de Nederlandse ministers, de voorzitter en 
ondervoorzitter van de Nederlandse delegatie50 en Van Mook. De Nederlanders voerden een ernstig 
pleidooi voor een snelle vorming van een federale regering voor Indonesië, zoals door het KIS was 
voorgesteld. Beel en Van Mook betoogden dat de Nederlandse politiek nog steeds in lijn was met de 
opzet van Linggadjati en Van Mook zei hierbij: ‘Nobody has the intention to break up this country; to 
the contrary. But there is a fact, which is actual. There are in Indonesia different islands, different 
parts. In such a case, the federal form is necessary. The nature of the country excludes the unitarian 
conception.’ Vervolgens stelde Van Mook dat het de intentie van Nederlanders was om de 
soevereiniteit nu over te dragen aan een federale interim-regering, bestaande uit Indonesiërs, met 
inbegrip van de Republiek. Beel voegde hieraan toe: ‘In the interest of Indonesia, of Holland and of 
the world, we must obtain a quick solution. We cannot wait.’51 Met deze woorden leken zowel Beel 
als Van Mook zich tegenover de CGD vooral te verdedigen tegen de kritiek die onder anderen de 
Republikeinse premier Sjarifoeddin recent had geuit naar aanleiding van de West-Java conferenties 
en de oprichting van het KIS. 

Een federale eis: directe instelling van een interim-regering 
Een week later, op 4 januari 1948, vond in het Gedung Indonesia Serikat een uitgebreid overleg 
plaats tussen de Nederlandse ministers, de Nederlands-Indische regering en de vertegenwoordigers 
van de deelgebieden. De laatste groep bestond voor een deel uit dezelfde personen die enkele 
weken ervoor het KIS hadden gevormd, maar was aanzienlijk uitgebreid. De delegatie van Oost-
Indonesië bestond nu uit drie leden, uit West-Java namen zes vertegenwoordigers deel en ook van 
een aantal andere gebieden was de delegatie uitgebreid. Bij het overleg was premier Beel de 
voorzitter en ook de voorzitter van het KIS, Hoessein Djajadiningrat, was aanwezig.52  

De vertegenwoordigers van de deelgebieden hadden de dag ervoor al vergaderd en daarbij twee 
gemeenschappelijke resoluties opgesteld, waarvan de ene was gericht aan de Nederlandse regering 
en de andere aan de regering van de Republiek Indonesië. Beide resoluties vormden ook het 
onderwerp van gesprek met de Nederlandse ministers en de Nederlands-Indische regering. In de 
resolutie gericht aan de Nederlandse regering werd geëist dat onmiddellijk tot instelling van een 
federale interim-regering werd overgegaan. Deze zou onder andere bevoegdheden ten aanzien van 
de strijdkrachten moeten krijgen. De Nederlandse grondwet zou op deze punten moeten worden 
aangepast. Hoessein Djajadiningrat gaf in de toelichting op de resolutie aan dat de formulering van 
de resolutie in een eis voortkwam uit de door alle vertegenwoordigers gedeelde mening, dat de 
snelle vorming van de Verenigde Staten van Indonesië de hoogste prioriteit bij de Nederlandse 
regering moest krijgen. Een aantal vertegenwoordigers had nog steeds het gevoel dat Nederland 
meer bezig was met het oplossen van het conflict met de Republiek Indonesië. De resolutie gericht 

                                                            
49 Volgens een dagboekaantekening van Drees waren er meer dan 500 gasten aanwezig. Onder de genodigden bevonden 
zich ook buitenlandse consulaire vertegenwoordigers. De gehele activiteit, die door Het Dagblad gekscherend werd 
aangeduid als ’spelevaren’ zal ongetwijfeld een propagandistisch doel hebben gehad, waarbij het dichtbij gelegen kleinere 
Amerikaanse schip Renville in de schaduw verdween. NIB 12, 327. Het Dagblad, 29 december 1947. In 1985 kreeg dit schip 
trouwens enorme internationale belangstelling, omdat het, inmiddels onder de naam Achille Lauro, door aanhangers van 
de Palestijnse bevrijdingsorganisatie (PLO) werd gekaapt. 
50 Voorzitter was Abdulkadir Widjojoatmodjo, ondervoorzitter was Hendrik Frederik Lodewijk Karel van Vredenburch. 
51 NIB 12, 328. 
52 NIB 12, 415-428. Uit West-Java namen vertegenwoordigers deel die ook een rol hadden gespeeld in de tweede West-
Java conferentie: Hilman Djajadiningrat, Djoearsa, Tirta Soejatna, Soenarja, Oesman Aldjoefri en Wisaksono Wirjodihardjo. 
Oost-Indonesië was vertegenwoordigd door drie ministers van het kort tevoren geformeerde kabinet onder leiding van Ide 
Anak Agung Gde Agung. De premier werd vergezeld door de ministers Hamelink en Hoesain Puang Limboro.  
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aan de Republiek hield in dat de vertegenwoordigers van de deelgebieden de Republiek uitnodigden 
om deel te nemen aan de interim-regering die in de eerste resolutie bedoeld werd. Hoessein 
Djajadiningrat verklaarde dat men dacht aan het aanwijzen van zes van de negen leden van deze 
interim-regering door de aanwezige deelgebieden, de overige plaatsen zou dan de Republiek kunnen 
innemen. Als de Republiek niet in zou gaan op de uitnodiging zouden de meeste afgevaardigden 
toch tot instelling willen overgaan. Alleen de delegatie van Oost-Indonesië wilde hierover nog geen 
uitspraak doen, omdat ze eerst met de overige leden van het kabinet in Makassar wilde overleggen. 
Premier Beel liet weten dat de Nederlandse ministers konden instemmen met de essentie van de 
resolutie gericht aan de Nederlandse regering. In zijn toelichting noemde hij als taak van de in te 
stellen interim-regering het adviseren van de luitenant-gouverneur-generaal. Met name sultan 
Hamid van West-Borneo en Bahrioen van Oost-Sumatra lieten hierop duidelijk blijken dat ze hier 
toch veel meer van verwachtten. De interim-regering zou wat hen betreft werkelijke 
verantwoordelijkheid moeten dragen.  

Op de vergadering werd verder gesproken over de datum waarop de Verenigde staten van Indonesië 
gevormd zouden moeten zijn. Bij de vertegenwoordigers van de deelstaten was er overeenstemming 
over dezelfde datum die ook bij Linggadjati was aangehouden: 1 januari 1949. Deze zou nog steeds 
als richtsnoer dienen. Een volksvertegenwoordiging zou pas na algemene verkiezingen kunnen 
worden samengesteld. Wel kon alvast een senaat worden ingevoerd, doordat elk deelgebied twee 
vertegenwoordigers zou afvaardigen. Hieruit blijkt dat men over het algemeen streefde naar een 
staatsinrichting naar het model van de Verenigde Staten van Amerika. Zo was er ook een voorkeur 
voor een systeem met een sterke president.  

Opvallend in de bespreking was dat de Nederlandse ministers weinig blijk gaven van hun 
persoonlijke mening over de voorstellen van de Indonesische vertegenwoordigers. Drees had zijn 
bedenkingen bij het opdelen van Java in verschillende deelstaten. In de Nederlandse ministerraad en 
in een afzonderlijk overleg voorafgaand aan de vergadering op 4 januari had hij zich in deze zin 
uitgelaten. In het voorstel over de samenstelling van een senaat vond hij dat de Republiek ernstig te 
kort werd gedaan.53 Hoewel hij in de Nederlandse ministerraad zeker niet de enige was met deze 
kritiek, uitte hij deze niet in de vergadering met de Indonesische vertegenwoordigers van de 
deelstaten. Kennelijk was van tevoren afgesproken dat de Nederlandse ministers in het overleg met 
de vertegenwoordigers van de deelstaten hun eigen overtuiging niet naar voren brachten. Het 
Republikeinse persbureau Antara reageerde aanvankelijk zeer vijandig op het initiatief om over te 
gaan tot de instelling van een interim-regering: bij voorbaat werd gesteld dat alleen ‘quislings’ 
medewerking zouden verlenen.54 Enkele dagen later, toen de Republikeinse 
onderhandelingsdelegatie aan boord kwam van de Renville om besprekingen te voeren, publiceerde 
Antara echter een heel ander bericht: de Republiek was bereid deel te nemen aan de Indonesische 
federatie. Op 9 januari kreeg ook het secretariaat van het KIS hetzelfde bericht officieel 
toegezonden.55  

Ondanks deze Republikeinse ommezwaai ging de Nederlands-Indische regering kort nadat de 
Nederlandse ministers waren vertrokken, over tot de selectie van wat zij noemde een Voorlopig 
Federale Raad, zonder deelname van de Republiek. Op 13 januari 1948 werd deze geïnstalleerd. Het 
belangrijkste doel van deze raad was het verder voorbereiden van een Voorlopige Federale 

                                                            
53 NIB 12, 71-72, 293, 431. In de ministerraad liet minister Hein Vos zich ook kritisch uit over een opdeling van Java. NIB 12, 
295. Minister Neher gaf zelfs tegenover Sjarifoeddin toe dat een indeling van Indonesië in vier deelstaten zijn voorkeur 
had. NIB 12, 183.  
54 Het Parool, 5 januari 1948.  
55 Nieuwe Courant, 10 januari 1948. 
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Regering, waartoe de Republiek ook kon toetreden. De raad telde negen leden en bestond uit Van 
Mook als voorzitter en als leden Abdulkadir, Hoessein Djajadiningrat, Soeria Santoso en vijf leden uit 
de belangrijkste niet-Republikeinse deelgebieden: Dzulkarnain voor Oost-Sumatra, Wisaksono voor 
West-Java, Kartanegara voor Oost-Borneo, en Jean Eduard Karamoy en Antonius Maximiliaan 
Semawi voor Oost-Indonesië.56 De Oost-Indonesische deelname is opvallend vanwege het duidelijke 
voorbehoud dat premier Anak Agung op de vergadering met de Nederlandse ministers had gemaakt. 
Het besluit was het resultaat geweest van een kabinetsvergadering waarin de politieke 
tegenstellingen in Oost-Indonesië hard hadden gebotst. Het resultaat was een compromis waarbij 
Oost-Indonesië onvoorwaardelijk medewerking aan de vorming van een Voorlopige Federale 
Regering toezegde, maar waarbij tegelijk werd uitgesproken dat dit onder andere gebaseerd was op 
het feit dat de Republikeinse regering de uitnodiging tot deelname ‘in beginsel’ had aanvaard.57  

Het plebisciet als Republikeinse voorwaarde voor een federaal Renville 
Op 13 januari, de dag van de installatie van de Voorlopige Federale Raad, in Jakarta, voerde de 
Republikeinse delegatie in het bergdorpje Kaliurang bij Yogyakarta overleg met de CGD. Een 
belangrijk onderwerp van gesprek vormden de nieuwe deelstaten die in de door Nederland 
veroverde gebieden werden opgezet. De CGD had er in een ‘kerstboodschap’ eind 1947 al voor 
gepleit dat Nederland en de Republiek zich voorlopig op Java en Sumatra zouden onthouden van 
activiteiten van staatsvorming.58 De Nederlandse pogingen om aan boord van de Willem Ruys de 
leden van de CGD te overtuigen waren echter niet geslaagd. Zowel het Amerikaanse lid Frank Porter 
Graham als de Australiër Thomas Kingston Critchley konden zich vinden in de kritiek van 
Sjarifoeddin, dat de Nederlanders in feite de onderhandelingen met de CGD probeerden te 
omzeilen. In Kaliurang vroegen zowel Sjarifoeddin als Setyadjit hoe de commissieleden dachten dat 
een plebisciet mogelijk was in deze ‘disputed states’. De CGD wilde de Republikeinen van enkele 
‘politieke principes’ overtuigen. Een van deze principes hield in dat de Republiek Indonesië op het 
moment van de toetreding tot de VSI een deelstaat zou zijn op gelijk niveau met de overige 
deelstaten. De Republikeinse delegatieleden vroegen zich af of dit zou betekenen dat de Republiek 
daarmee gelijkgesteld werd aan die deelstaten waarvan zij het bestaansrecht ontkenden. De CGD-
leden stelden echter dat de status van die ‘disputed states’ pas na een plebisciet vastgesteld kon 
worden en dat dit plebisciet pas kon plaatsvinden nadat de Nederlandse militairen zich uit het 
gebied hadden teruggetrokken. De status van de Republiek in de overgangstijd, dus tot het moment 
dat de Verenigde Staten van Indonesië tot stand zou zijn gekomen, zou ongewijzigd blijven.59  

Het resultaat van deze bespreking was dat de Nederlandse en de Republikeinse delegatie op 17 
januari het ‘Renville-akkoord’ ondertekenden. Doordat tegelijk werd overeengekomen dat de 
Republikeinse strijdkrachten zich uit de gebieden zouden terugtrekken die in juli en augustus door 
Nederland waren bezet, beschouwden velen het akkoord echter als een verlies voor de Republiek. 
Premier Sjarifoeddin trok de politieke consequenties en diende zes dagen na de ondertekening het 
ontslag van zijn kabinet in. Op 29 januari kwam het kabinet Hatta tot stand, dat voornamelijk 
bestond uit leden van de PNI en de Masjoemi, allebei partijen die bekendstonden als zeer kritisch 
tegenover het federale beginsel.60 

                                                            
56 Het Dagblad, 14 januari 1948. 
57 Nieuwe Courant, 10 januari 1948. 
58 NIB 12, 322. 
59 NIB 12, 529-537. 
60 De Masjoemi had, net als bij Linggadjati, ernstige bedenkingen geuit tegen het federale principe. Op 16 januari 1948, een 
dag vóór de ondertekening op de Renville, stapten alle Masjoemi-ministers uit het kabinet. 
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De val van het Republikeinse kabinet Sjarifoeddin zou kunnen worden uitgelegd als een nieuwe 
mislukking in de Nederlands-Republikeinse betrekkingen. Toch was het aantreden van Hatta als 
premier juist een verandering die perspectief bood voor het vinden van een federale oplossing van 
het bestaande conflict. Mohammad Hatta was vanaf de geboorte van de Republiek Indonesië 
invloedrijk geweest als grondlegger, proclamator en vicepresident. Door zijn functie als premier was 
hij nu officieel de belangrijkste politicus in het bepalen van het Republikeinse beleid. In de periode 
voorafgaand aan de Japanse bezetting was van Hatta al bekend dat hij voorstander was van een 
federale onafhankelijke Indonesische staat. Bij de totstandkoming van de Republiek had Hatta zijn 
federalisme echter duidelijk van minder belang geacht, teneinde de eenheid binnen de 
Republikeinse leiding te bewaren. Nu er zoals gezegd begin 1948 een stroming was waar te nemen 
onder leidende Republikeinse politici die een federalistische strategie voorstonden, lag het voor de 
hand dat Hatta in zijn premierschap zijn oude overtuiging weer zou laten blijken. In het nieuwe 
kabinet had Hatta bovendien aan Soekiman, de leider van Masjoemi, het ministerschap van 
Binnenlandse Zaken toebedeeld. Net als Hatta had Soekiman vroeger een federalistisch standpunt. 
Ook had Hatta een van de belangrijkste aanhangers van deze Republikeinse federalistische stroming, 
Djoeanda, gehandhaafd als minister. 

De vorming van een Voorlopige Federale Regering 
Op 9 februari 1948 schreef Hatta aan Van Mook dat zijn regering graag mee wilde werken aan de 
vorming van een interim-regering en snel met de Nederlands-Indische regering in overleg wilde 
treden.61 Inmiddels hadden de Nederlandse en Nederlands-Indische bestuurders echter te kennen 
gegeven dat de manier waarop de Republiek ‘Renville’ had geaccepteerd voor Nederland 
onaanvaardbaar was. De Republikeinse delegatie had op 19 december 1947 namelijk verklaard dat 
ze een deel van de politieke principes alleen aanvaardde zoals deze hun door de CGD op 13 januari 
in Kaliurang was uitgelegd. Nederland weigerde deze voorwaarde te accepteren.62 Wat betreft de 
toetreding van de Republiek tot de interim-regering antwoordde Van Mook daarom aan Hatta dat 
deze kon plaatsvinden zodra er een volledig politiek akkoord was gesloten.63 De Voorlopige Federale 
Raad, die op 13 januari was geïnstalleerd, ging echter verder met het voorbereiden van de interim-
regering. Op 21 februari werd in een gezamenlijke vergadering van de Voorlopige Federale Raad en 
de Nederlands-Indische regering besloten tot een nieuwe indeling van departementen en 
bevoegdheden en daarmee tot een voorstel voor de samenstelling van een Voorlopige Federale 
Regering (VFR). Alle leden van de Voorlopige Federale Raad en alle departementshoofden kregen 
hierbij een functie. Aan het hoofd van een departement stond doorgaans een staatssecretaris. Van 
Mook werd de voorzitter en Abdulkadir staatssecretaris voor Algemene Zaken. De VFR, die inofficieel 
‘interim-regering’ kon worden genoemd, werd geïnstalleerd op dinsdag 9 maart 1948 in Paleis 
Rijswijk in Jakarta. Een jaar eerder was op dezelfde plaats het akkoord van Linggadjati ondertekend. 
Het grote verschil was dat de Republiek toen de overeenkomst medeondertekende en nu door de 
Nederlandse regering van deelname was uitgesloten. De delegatie van de Republiek was weliswaar 
uitgenodigd maar niet aanwezig.64 In de ontwikkeling vanaf de vorming van het KIS, via de 
Voorlopige Federale Raad, tot en met de vorming van de VFR, valt op dat het aandeel van de 
federale vertegenwoordigers was afgenomen. In het oorspronkelijke KIS waren afgezien van 
Abdulkadir elf ‘federale’ vertegenwoordigers opgenomen. In de Voorlopige Federale Raad waren vijf 

                                                            
61 NIB 12, 720. 
62 NIB 12, 529-537, 563, 622. Algemeen Handelsblad, 26 januari 1948. Op de Renville waren op 17 januari een 
bestandsovereenkomst en twaalf politieke beginselen ondertekend. Bij deze gelegenheid maakte de CGD zes ‘additionele 
beginselen’ bekend. Voor de acceptatie van deze zes principes stelde de Republiek de voorwaarde zoals hier is bedoeld.  
63 NIB 12, 760-761. 
64 De Tijd, 9 maart 1948. Het Dagblad, 12 maart 1948. NIB 13, 190. 
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van de negen leden door de deelgebieden afgevaardigd. In de VFR maakten dezelfde vijf 
vertegenwoordigers deel uit van een gezelschap van achttien leden. Tien leden waren Nederlands.65 

Federale koers van het kabinet Hatta 
Op 9 maart 1948, dezelfde dag dat de VFR werd geïnstalleerd, vergaderde het kabinet Hatta met de 
Republikeinse delegatie ’s avonds in het presidentieel paleis in Yogyakarta.66 Het belangrijkste 
onderwerp op de agenda was een voorstel van het delegatielid Soepomo inzake de Verenigde Staten 
van Indonesië, de Nederlands-Indonesische Unie en de interim-regering. Deze jurist had zich in 1945 
in de BPUPK een voorstander getoond van een eenheidsstaat en bovendien een belangrijke rol 
gespeeld bij de totstandkoming van de Republikeinse grondwet. Het feit dat op dezelfde dag in 
Jakarta de Voorlopige Federale Regering werd geïnstalleerd kreeg in de vergadering natuurlijk veel 
aandacht. Bij de toelichting op zijn advies67 stelde Soepomo dat er bij de Republikeinse regering nog 
weinig gedachten bestonden over de federale structuur ‘omdat wij aanvankelijk stellig niet van plan 
waren, een federale staat etc. te vormen’. Nu kreeg de strijd echter ‘een nieuwe koers’ volgens 
Soepomo, en moest de regering een duidelijk standpunt innemen. Het advies zou het uitgangspunt 
moeten vormen voor de toekomstige onderhandelingen met Nederland. In Soepomo’s opvatting 
bestonden er ‘in feite’ in Indonesië op het moment alleen de Republiek en Nederlands-Indië. De 
essentie van een federatie was dat deze haar soevereiniteit ontleende aan de deelstaten. Omdat 
Oost-Indonesië een ‘maaksel van Nederland’ was, vormde dit een onderdeel van Nederlands-Indië. 
De interim-regering moest dus gevormd worden door Nederlands-Indië en de Republiek. Bij 
deelname aan de interim-regering zou een deel van de bevoegdheden van de regering van de 
Republiek aan de interim-regering worden overgedragen en zou de Republiek zeggenschap krijgen 
over de gebieden buiten de Republiek. Uitgangspunt van het voorstel was dat de Republiek drie van 
de twaalf of vijf van de vijftien zetels in de interim-regering zou krijgen. Dit noemde Soepomo een 
bescheiden eis. Omdat de Republiek de Nederlandse soevereiniteit over Indonesië al had erkend, 
moest ze zich erbij neerleggen dat de interim-regering juridisch gezien haar macht ontleende aan 
Nederland. Om te voorkomen dat de onderhandelingen weer zouden vastlopen, moest de Republiek 
aanvaarden dat de luitenant-gouverneur-generaal aan het hoofd van de interim-regering kwam te 
staan.  

Na deze toelichting stelde Hatta voor om Soepomo’s voorstel over de vorming van de interim-
regering nu eerst gedetailleerd te bespreken, omdat deze het meest actueel was. De van Manado 
afkomstige minister Maramis vond in Soepomo’s voorstel te weinig benadrukt dat de Republiek met 
de andere deelstaten samen behoorde te werken aan de vorming van de Verenigde Staten van 
Indonesië. Hij herinnerde eraan dat Oost-Indonesië ook in de interim-regering was 

                                                            
65 Niet alle functionarissen in de VFR kregen aanvankelijk de titel staatssecretaris, maar bekleedden dezelfde functie als ze 
in de Nederlands-Indische regering hadden gedaan. Dit gold bijvoorbeeld voor Spoor (Oorlog) en Pinke (Marine), die als 
‘hoofd’ werden aangeduid. Later werd hun titel alsnog veranderd in staatssecretaris. Felderhof behield de functie van 
procureur-generaal. Bij de achttien functionarissen zijn niet meegeteld Roelof Willem van Diffelen en Abram Herman 
Cornelis Gieben, die in de Nederlands-Indische regering directeur waren van respectievelijk Justitie en Onderwijs en 
Eredienst. Zij werden als adviseur-generaal toegevoegd aan respectievelijk de staatssecretaris van Justitie (Dzulkarnain) en 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Djajadiningrat). 
66 NIB 13, 172-187. Ik heb gebruikgemaakt van de Indonesische notulen en de Nederlandse vertaling, zoals deze beide in de 
Officiële bescheiden zijn opgenomen. 
67 De tekst van dit advies van Soepomo heb ik niet kunnen achterhalen. Maar het ligt voor de hand dat de uitgangspunten 
overeenkomen met de elf artikelen die hij hierover publiceerde in het tijdschrift Mimbar Indonesia tussen 22 november 
1947 en 17 april 1948. Deze artikelen zijn in gebundelde vorm gepubliceerd: Soepomo, Raden, Soal: Negara indonesia-
serikat dan uni belanda − indonesia. Djakarta, 1948. Op 22 maart diende de Republikeinse delegatie twee working papers 
in. Een hiervan bevatte een voorstel voor de staatsinrichting van de toekomstige Verenigde Staten van Indonesië. Het 
eerste artikel hiervan luidt: ‘The U.S.I. shall be a Sovereign, Independent and democratic Republic on a federal basis.’ NIB 
13, 276-279. 
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vertegenwoordigd en deze de Republiek waarschijnlijk zou steunen. Soepomo stelde dat van het 
Republikeinse belang was uitgegaan en niet van het belang van de ‘marionettenstaten’ (negara 
boneka). Volgens Soepomo zou de Republiek overigens omgekeerd de belangen van de 
deelgebieden verdedigen.  

Het onderwerp van de discussie verschoof daarna snel naar de actualiteit: de recente instelling van 
de VFR. Volgens Hatta was het feit dat Van Mook zijn brief tot deelname hieraan afwijzend had 
beantwoord te verklaren doordat de Nederlandse leiders zich zo strikt gebonden achtten aan de 
grondwet. Voor een interim-regering zoals deze, waarbij de bevoegdheden van de luitenant-
gouverneur-generaal niet werden gewijzigd, was geen grondwetswijziging nodig. De ministers 
Soesanto en Maramis wezen er daarna op dat de vorming van de interim-regering in het geheel niet 
volgens de Renville-afspraken was en dat de Republiek deze daarom ook niet mocht accepteren. 
Vervolgens werd een regeringsverklaring opgesteld waarin dit standpunt werd verwoord:  

‘De regering van de Republiek Indonesië betreurt het zeer dat dr. van Mook een regeerorgaan, 
geheten ‘voorloopige federale regeering’ heeft ingesteld dat naar vorm en inhoud niet de minste 
overeenkomst vertoont met de ‘provisional federal government’ waarop gedoeld wordt in de 
Renville-overeenkomst (art. 1 en 2 van de zes beginselen). Goed beschouwd is deze nieuwe creatie 
niets anders dan een hervormde Nederlandsch-Indische Regeering. De provisional federal 
government volgens de Renville-overeenkomst is er nog niet en moet nog gevormd worden als 
resultaat van overeenstemming met de Republiek Indonesië.’68 

Ten slotte werden in deze vergadering de bevoegdheden besproken die de Republiek zou afstaan 
aan een interim-regering, namelijk de buitenlandse betrekkingen en de financiële en militaire 
bevoegdheden. Volgens Hatta zou voor de financiën het probleem niet spelen, omdat de begroting 
van de Republiek er niet door zou worden beïnvloed. De militaire bevoegdheden zouden aan een 
gemeenschappelijke leiding van KNIL en TNI moeten worden overgedragen. Roem, de voorzitter van 
de Republikeinse delegatie, voorzag wel moeilijkheden voor de ‘overdracht’ van de buitenlandse 
betrekkingen. Nederlands-Indië had namelijk nooit eigen buitenlandse betrekkingen gehad. De 
Republiek had deze inmiddels wel.  

Tussen het bezoek van de Nederlandse ministers in december en januari en de installatie van de VFR 
op 9 maart 1948 was de Republiek Indonesië alleen officieel betrokken bij de voorbereiding van een 
interim-regering voor zover dat aan de orde kwam in de besprekingen tussen hun delegatie en de 
CGD. In bovenstaande beschrijving blijkt dat de Nederlandse en de Nederlands-Indische regering 
volkomen los van de besprekingen met de CGD een eigen politiek voerden, die uiteindelijk 
resulteerde in de VFR. Naast deze officiële gang van zaken waren er echter wel degelijk informele 
gesprekken over de Republikeinse deelname aan de interim-regering. In twee onafhankelijk van 
elkaar geschreven verslagen, beide gedateerd 10 maart 1948, blijkt dat de voormalige minister van 
Gezondheid van de Republiek, Darmasetiawan Notohatmodjo, en het delegatielid Mas Hermani 
spraken met Van Mooks adviseur De Villeneuve. De gesprekken die op 2 en 3 maart plaatsvonden, 
gingen onder andere over de denkbeelden van Hatta en andere Republikeinse leiders inzake de 
interim-regering.69 Hieruit bleek dat er veel bereidheid bestond aan Republikeinse kant om samen te 

                                                            
68 NIB 13, 186. In het citaat heb ik voor een beter begrip de interpunctie aangepast en twee keer een lidwoord veranderd. 
De vertaalde verklaring werd in geparafraseerde vorm weergegeven in Nederlandstalige kranten. Het Dagblad, 11 maart 
1948. 
69 In de eerste plaats schreef De Villeneuve zelf een verslag over deze gesprekken voor Van Mook. Hierin stelt hij dat hij 
met Hermani speekt, omdat deze van Hatta de opdracht had om de komende gesprekken met Van Mook voor te bereiden. 
Hij refereert ook zijdelings aan de gesprekken die hij met Darmasetiawan voerde. NIB 13, 192-195. In de tweede plaats 
schreef Johannes Henricus Ritman, het onderhoofd van de Regeringsvoorlichtingsdienst, een persoonlijke brief aan Van 
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werken in een interim-regering. Uiteindelijk vond zelfs een gesprek plaats tussen Van Mook en 
Darmasetiawan dat ertoe leidde dat Van Mook Hatta op 3 maart uitnodigde om 10 of 11 maart een 
informele bespreking te houden. Hatta antwoordde dat hij op 11 maart in Jakarta hoopte te 
arriveren en de dag erna graag met Van Mook zou spreken.70 Ondertussen was echter al bekend 
geworden dat de VFR op 9 maart geïnstalleerd zou worden. De namen waren al op 28 februari 
gepubliceerd. Het enthousiasme bij zowel Hatta als Van Mook om desondanks toch met elkaar te 
praten over Republikeinse deelname aan een federaal bestuur klinkt wel in deze gespreksverslagen 
door, maar kwam officieel niet naar buiten.  

Ook Nehers adviseur Hendrik Buurman van Vreeden voerde in deze periode ‘onderhandse’ 
besprekingen met verschillende Republikeinse politici over Republikeinse deelname aan een 
federale interim-regering. In deze gesprekken leek het beeld bevestigd te worden dat in de 
Republiek veel bereidheid bestond om een federale structuur te aanvaarden. Ook leken de federale 
nationalisten, die in de propaganda als ‘marionetten’ werden afgeschilderd, in de onderhandse 
gesprekken voor een groot deel aanvaardbaar voor de Republikeinse leiders waarmee men sprak. 
Wel was men zeer negatief over het grote Nederlandse aandeel in de op 9 maart 1948 gevormde 
VFR.71 Wat dit laatste betrof stemde het beeld overeen met de genoemde regeringsverklaring die de 
Republikeinse regering had uitgegeven. Daarnaast verstuurde de Republikeinse delegatie op 15 
maart een brief aan de CGD waarin hetzelfde standpunt uiteen werd gezet. De Republiek was bereid 
mee te werken aan de totstandkoming van de federatie, maar was slechts bereid eigen 
bevoegdheden uit handen te geven als de interim-regering voor die federatie in gezamenlijk overleg 
tot stand kwam, zoals op de Renville overeen was gekomen.72 Op 12 maart 1948 vond het geplande 
overleg tussen Hatta en Van Mook plaats, maar van de inhoud kwam niets naar buiten. 

De verslagen van de gevoerde informele gesprekken tussen Republikeinen en vertegenwoordigers 
van de Nederlands-Indische regering tonen naast de Republikeinse bereidheid om mee te gaan met 
het federalisme ook nogmaals dat het Van Mook en zijn naaste adviseurs ernst was om toe te 
werken naar een soevereine Indonesische staat. Het middel hiertoe was een federatief systeem. 
Deze wederzijdse toegeeflijkheid mocht dan hoopvol lijken, in de uitwerking stond er nog heel veel 
in de weg. Dit blijkt zeer duidelijk in Hatta’s analyse van het probleem in de genoemde 
kabinetsvergadering. Hij wees op het strikte vasthouden van de Nederlanders aan de grondwet. Zijn 
bewoordingen laten zien dat de kern van het probleem nog een diepere laag bevatte. Hatta stelde 
dat ‘de Nederlandse stappen, in casu de vorming van de huidige interimregering, mogelijk alleen 
maar zetten op het psychologische vlak zijn, om voor de zoveelste keer de wereld erop te wijzen dat 
alle veranderingen in Indonesië op hun initiatief tot stand worden gebracht’.73 Samen met de 
officiële regeringsverklaring en de brief aan de Veiligheidsraad was duidelijk dat de Republiek 
federalisme an sich wilde aanvaarden, maar dan wel een Indonesisch federalisme voor en door 
Indonesiërs tot stand gebracht.  

                                                                                                                                                                                         
Mooks voormalige adviseur Idenburg, waarin hij verslag doet van de gesprekken die De Villeneuve met beide Indonesiërs 
voerde. NIB 13, 187-192.  
70 NIB 13, 132. 
71 Buurman van Vreeden was als secretaris met minister Jonkman naar Indonesië gereisd in december 1947. Hij was in 
Indonesië gebleven om minister Neher te ondersteunen. Op 20 januari sprak Buurman van Vreeden met Budiardjo en op 3 
februari sprak hij met Maramis. NIB 12, 808-812. In de periode tussen 9 en 22 maart sprak hij met Latuharhary, Hermani en 
Tadjuddin Noor. NIB 13, 256-260. 
72 United Nations Security Council, Committee of Good Offices on the Indonesian Question, Second Interim Report of the 
Committee to the Security Council, S/787, 26 May 1948, 34-36. 
73 NIB 13, 184. 
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Federaal bezoek aan Yogyakarta 
Dat de Republiek de VFR niet aanvaardde was geen afwijzing van federalisme of van de federale 
nationalisten. Dit werd duidelijk door het bezoek dat een ‘federale’ delegatie bracht aan de 
Republiek in februari 1948. Deze zogenaamde goodwillmissie werd ondernomen namens het Oost-
Indonesische parlement. Het voornemen om een vriendschappelijk bezoek te brengen was al 
meteen bij de eerste parlementszitting in 1947 geopperd. De Oost-Indonesische politieke situatie 
was echter ingrijpend veranderd. Na de val van het kabinet Nadjamoeddin had minister van 
Gezondheid Warouw een kabinet gevormd dat niet bestand bleek tegen de oppositie in het 
parlement. Op 15 december 1947 kwam het kabinet Anak Agung tot stand, dat weliswaar acht 
ministers uit het kabinet Warouw handhaafde, maar ook een aantal belangrijke oppositieleden zoals 
Binol, Pelenkahoe en Tatengkeng aanstelde.74 Tahija keerde niet als minister terug in het nieuwe 
kabinet. Hij werd politiek vertegenwoordiger van Oost-Indonesië in Jakarta. Aan de andere kant 
behielden ook twee fel anti-Republikeinse Ambonese ministers, Soumokil en Metekohy, hun 
ministerspost.  

Het gehele kabinet kon vanwege deze brede samenstelling op een grotere aanhang in het parlement 
rekenen. De nieuwe premier, Anak Agung, was al betrokken bij de opzet van de federale 
staatsvorming in Indonesië vanaf de Malino conferentie. In alle Oost-Indonesische kabinetten 
bekleedde hij de functie van minister van Binnenlandse Zaken. Vanuit deze functie voerde hij zoals 
eerder al is beschreven van meet af aan een strijd tegen Nederlandse inmenging in de Oost-
Indonesische politiek. Tegelijk was hij als vorst van het Balinese Gianyar een vertegenwoordiger van 
de zelfbestuurdersgroep. Waar de kabinetten van Nadjamoeddin een democratische ontwikkeling 
van Oost-Indonesië hadden voorgestaan, was in zijn opvatting juist de samenwerking met de 
zelfbestuurders in Oost-Indonesië van groot belang. Het zelfbestuur moest niet worden afgeschaft, 
maar moest gemoderniseerd worden. Anak Agung was getrouwd met een dochter van president 
Soekawati. Dit betekent niet automatisch dat de twee politici een gelijke politiek voorstonden: 
terwijl de president voortdurend in persoonlijk contact met Van Mook stond, was er tussen Anak 
Agung en Van Mook alleen een zakelijke relatie. De nieuwe premier was als zesentwintigjarige 
bovendien van een andere generatie, waarvan een nieuwe politiek verwacht kon worden. 

Deze vernieuwing van de Oost-Indonesische politiek liet niet lang op zich wachten. Hiervoor is al 
genoemd dat Anak Agung in de vergadering met Nederlandse ministers benadrukte dat de deelstaat 
groot belang hechtte aan samenwerking met de Republiek Indonesië. Voorafgaand aan de 
vergadering sprak hij met Mohamad Roem en Tadjuddin Noor, respectievelijk voorzitter en adviseur 
van de Republikeinse delegatie. Op grond van de door mij geraadpleegde bronnen is moeilijk te 
bepalen in welke mate dit gesprek invloed heeft gehad, maar het laat de bereidheid zien ook van 
Republikeinse kant om Oost-Indonesië als bondgenoot te aanvaarden.  

Nog vóór de installatie van de Voorlopige Federale Raad op 13 januari ontving Anak Agung een 
uitnodiging van premier Sjarifoeddin om naar Yogyakarta te komen voor besprekingen ter 
voorbereiding van de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië. De Oost-Indonesische 
premier had echter te maken met een grote verdeeldheid in eigen huis. Zoals beschreven was in de 
ministerraad tot een compromis besloten waarbij Oost-Indonesië verklaarde mee te doen met de 
vorming van de interim-regering vanuit de overtuiging dat de Republiek er ook aan zou mee doen. 

                                                            
74 Omdat de leden van het Oost-Indonesische parlement niet vanuit een politieke partij waren verkozen of benoemd, 
groepeerden zij zich in zogenaamde fracties, die elk een eigen politiek programma vaststelden. De hoeveelheid en de 
samenstelling van deze fracties veranderde gedurende de bestaansperiode van het parlement voortdurend. Begin 1948 
was er sprake van een progressieve, een democratische en een nationale fractie. De progressieve fractie nam altijd een 
pro- Republikeins standpunt in. 
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De uitnodiging van Sjarifoeddin sloeg Anak Agung waarschijnlijk om dezelfde reden af. Mogelijk is er 
ook vanuit de andere deelgebieden druk uitgeoefend. In ieder geval tekende het voorlopige bestuur 
van Oost-Sumatra bezwaar aan tegen een afzonderlijk overleg in Yogyakarta.75 De pro-Republikeinse 
stroming in Oost-Indonesië had echter nog een andere troef achter de hand: de goodwillmissie naar 
de Republiek vanuit het parlement.  

In april 1947 was het idee van een missie geopperd in een motie van de Balinese vertegenwoordiger 
I Made Mendra. Tijdens de eerste zitting was door het chaotische verloop geen gevolg aan deze 
motie gegeven. Begin december werd de motie in geamendeerde vorm echter aangenomen met één 
stem tegen.76 Daarna werd besloten dat Mononutu, de leider van de progressieve fractie, de leider 
van de missie zou worden. De samenstelling van de groep was een brede afspiegeling van het 
parlement, naast de progressieve leden zoals Mononutu waren ook de meer behoudende groepen 
vertegenwoordigd. Henny Bergema, die het amendement had geformuleerd, werd een van de 
deelnemers.77 Het besluit tot instelling van de missie laat zien dat Oost-Indonesië ondanks de 
deelname aan de interim-regering en ondanks de afwijzing van Sjarifoeddins uitnodiging, vast bleef 
houden aan een toenaderingsbeleid ten opzichte van de Republiek. Dit signaal werd door de 
Republiek duidelijk gewaardeerd. Dit werd heel concreet op 19 januari 1948, door een officiële 
verklaring van de Republikeinse regering waarin zij de deelstaat Oost-Indonesië erkende.78 Dit lijkt 
na de overeenkomst van Linggadjati misschien overbodig, maar de Nederlandse militaire actie van 
1947 en de Oost-Indonesische stellingname die daarop volgde hadden tot grote schade aan de 
verhoudingen geleid. Enkele dagen later werd de brief met de erkenning ook persoonlijk aan 
premier Anak Agung overhandigd door de delegatieleden Hermani en Latuharhary.79  

De deelnemers van de parlementaire goodwillmissie vanuit Oost-Indonesië aan de Republiek 
kwamen op 16 februari 1948 in Jakarta aan. Daar hadden ze onder meer ontmoetingen met de 
Republikeinse delegatie en de leden van Voorlopige Federale Raad. Abdulkadir vroeg aan de 
vertegenwoordigers of het bezoek niet uitgebreid kon worden naar Oost-Sumatra, Borneo en West-
Java.80 Voorlopig hield de missie echter vast aan het voorgenomen programma. Op 18 februari 
vertrok de groep naar Yogyakarta waar ze werden verwelkomd door onder anderen Ki Hadjar 
Dewantoro, minister Leimena, het parlementslid Pello en Tadjuddin Noor. Het eerste 
programmaonderdeel was een officiële ontmoeting met president Soekarno in zijn paleis en een 
bezoek aan het Republikeinse kabinet. In de dagen die volgden bezocht het gezelschap onder andere 
het werkcomité van het KNIP, een kamp voor Oost-Indonesische evacuees, fabrieken, ziekenhuizen 

                                                            
75 Nieuwe Courant, 12 januari 1948. 
76 De Heerenveensche koerier, 8 december 1947. Het Nederlandse katholieke parlementslid Van Emstede stemde tegen de 
motie. 
77 Anak Agung, From the Formation, 347. Naast Mononutu en Bergema bestond het gezelschap uit Adrianus Conterius, 
Andi Gappa, Andi Massarappi, Ajoeba Wartabone en als secretaris Tjan Tjoen Tik. Later werd Mohamed Jahja toegevoegd.  
78 Nieuwe Courant, 26 januari 1948. De erkenning werd op 19 januari aan de Oost-Indonesische politieke 
vertegenwoordiger Tahija overhandigd door de Republikeinse minister van voorlichting Sjahboedin Latif, het delegatielid 
Latuharhary en de adviseur van de delegatie Zainal Abidin Alting. Vooral de aanwezigheid van Latuharhary was hierbij van 
grote betekenis. Vanwege zijn functie van Republikeins gouverneur van de Molukken stond hij symbool voor het verschil in 
opvatting tussen federalisme en unitarisme. In deze bijeenkomst werd duidelijk hoe ingrijpend de politieke verdeeldheid 
zelfs tot in persoonlijke familiebanden doordrong. Latuharhary was immers een oom van Tahija. Het gebaar van verzoening 
kreeg hierdoor extra dimensie. 
79 Anak Agung, From the Formation, 346-347. 
80 Archief Bergema, journalen, 16 en 17 februari 1948. De goodwillmissie was naar het eerste initiatief van I Made Mendra 
specifiek gericht op de Republiek. Voor de vergroting van het draagvlak binnen het Oost-Indonesisch parlement was het 
doel van de missie echter tweeledig: de missie moest de algemene situatie in de Republiek onderzoeken en de 
vriendschappelijke band met de Republiek versterken. Daarnaast moesten ook de gebieden onder Nederlandse controle 
worden bezocht, de omstandigheden in die gebieden worden onderzocht en er moest contact gelegd worden met de 
Nederlands-Indische autoriteiten en de Voorlopige Federale Raad. Anak Agung, From the Formation, 348.  
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en tentoonstellingen. De Oost-Indonesische parlementsleden brachten niet alleen een bezoek aan 
Yogyakarta, maar reisden ook rond in de rest van het Republikeinse gebied. Ze bezochten onder 
andere zelfbestuurders in Solo en in de steden Madiun en Klaten.  

Hoewel het vanzelfsprekend in de bedoeling van de Republikeinse autoriteiten lag om de bezoekers 
een goede indruk te geven door feestelijke ontvangsten en hen van alles te laten zien, was er tijdens 
het elfdaagse bezoek volop gelegenheid voor de leden van de missie om zelfstandig persoonlijke 
contacten te leggen en gesprekken te voeren. Dit blijkt duidelijk uit de dagboekaantekeningen die 
het parlementslid Bergema van het bezoek maakte. Door zijn ervaring in de zending op Java en in 
Oost-Indonesië was hij in staat heel gemakkelijk met allerlei mensen contact te leggen. Bijvoorbeeld 
met Republikeinse christenen, die veelal van Oost-Indonesische oorsprong waren, maar ook met 
overtuigde islamieten lukte het hem goede gesprekken te voeren. Daarbij bleef hij kritisch en hij 
merkte op dat er ook bij de inwoners van de Republiek zelf ruimte was voor zelfspot.81 Ook 
constateerde Bergema dat de toestand in de kampen voor Oost-Indonesische en Indo-Europese 
evacuees nog erg slecht was.82 Wat betreft Bergema’s positieve ervaringen met Republikeinse 
politici en burgers is het tekenend dat de gereformeerde krant Trouw het bezoek al van tevoren 
omschreef als ‘de verkeerde weg’.83 De eveneens gereformeerde zendingsman Bergema was 
daarentegen steeds gericht op mogelijkheden voor samenwerking en opbouw. Leidende 
Nederlandse zendingsmensen in Indonesië ondervonden veel meer waardering van de Republiek 
Indonesië dan de leiders van het gereformeerde volksdeel in Nederland. Dat het federatieve 
systeem in algemene zin en de deelstaat Oost-Indonesië in het bijzonder een middel kon zijn om alle 
Indonesiërs uiteindelijk te verenigen in één vrije staat, werd door mensen als Bergema wel 
voorgestaan, maar door de politieke en kerkelijke gereformeerde leiders in Nederland bestreden.84  

Het Tugu-incident en de ‘Federalisten’ 
Het feestelijke en eervolle onthaal dat de Oost-Indonesische bezoekers in februari ten deel viel, staat 
in schril contrast met een gebeurtenis die in hetzelfde Yogyakarta plaatsvond op de avond van 12 
april. Leden van de CGD en de Nederlandse onderhandelingsdelegatie arriveerden toen met de trein 
op het Tugu-station om de onderhandelingen in Kaliurang voort te zetten. In het gezelschap 
bevonden zich onder anderen de delegatievoorzitter Abdulkadir en het delegatielid Hoessein 
Djajadiningrat, beiden ook lid van de Voorlopige Federale Regering. Toen de trein binnenliep, bleek 
een grote menigte jongens zich op het station te hebben verzameld die om de beurt ‘Merdeka’ en 
‘Boneka’ riepen. Met name Abdulkadir kreeg bovendien allerlei persoonlijke beledigingen naar zijn 
hoofd geslingerd. Op een gegeven moment kwamen de delegatieleden in het gedrang, ze werden 
geslagen en bespuwd en er werden verschillende voorwerpen gestolen. Op het station waren te 
weinig politiemensen aanwezig om de menigte in bedwang te kunnen houden. Enkele aanwezige 
Republikeinse leiders, zoals de sultan van Yogyakarta en minister Leimena, probeerden de 
aangekomen gasten nog enigszins te beschermen. Alles bij elkaar geen eervolle ontvangst. Toen de 
delegatieleden er uiteindelijk in slaagden het station te verlaten, werd alles weer rustig.  

                                                            
81 Bergema gaat bijvoorbeeld een aantal keer specifiek in op het gebruik van de ‘staatsgroet’ Merdeka! Zo beschrijft hij dat 
het door kinderen wordt geroepen die nog nauwelijks kunnen praten en hij parafraseert een mopje dat de ronde deed, 
waarbij iemand reageerde op de begroeting (letterlijk vertaald: ‘vrij!’) met de zin: ‘Het spijt me, ik ben al getrouwd.’ Archief 
Bergema, journalen, 20 februari 1948. 
82 Jong, Chr.G.F. de, ‘Henny Bergema: een anti-Revolutionair in het parlement te Makassar (Indonesië), 1947-1948’, in: De 
Jong. Bergema, I. en Jong, C. de (red.), Een rechtvaardig mens plant een levensboom: Over het leven en werk van Hendrik 
Bergema, Zoetermeer, 2006, 155. 
83 Trouw, 17 februari 1948. 
84 Huizenga, R., ‘Dr. Henny Bergema en de koloniale politiek’, in: Bergema, I. en Jong, C. de (red.), Een rechtvaardig mens 
plant een levensboom: Over het leven en werk van Hendrik Bergema, Zoetermeer, 2006, 181-185. 
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Meteen na het incident kwam een stroom van − deels tegenstrijdige − telegrammen tussen 
Yogyakarta en Jakarta op gang. Ook Abdulkadir stuurde een persoonlijk verslag door aan Van Mook, 
die inmiddels al had besloten dat de delegatie vanwege het incident moest worden teruggeroepen. 
Roem, de voorzitter van de Republikeinse delegatie, sprak dezelfde avond zijn verontschuldigingen 
uit in een radiotoespraak, maar de Nederlandse delegatie eiste een schriftelijk excuus. Dit kwam er, 
maar het werd door de Nederlandse leden van de delegatie inhoudelijk onvoldoende geacht. Het 
conflict werd uiteindelijk op 18 april bijgelegd en in een gemeenschappelijke verklaring deelden 
Abdulkadir en Roem mee dat de onderhandelingen weer zouden worden voortgezet.85  

Het contrast met de goodwillmissie maakte het Tugu-incident opvallend. Abdulkadir en 
Djajadiningrat mochten dan leden van de Voorlopige Federale Regering zijn, ze bezochten de 
Republikeinse hoofdstad niet als federalist. Het ligt eerder voor de hand dat de beschimpingen die 
de Indonesiërs ten deel vielen, gericht waren tegen hun hechte samenwerking met Nederland dan 
tegen hun medewerking aan de opzet van een federatief politiek stelsel. Ten tijde van het Tugu-
incident werden Indonesiërs die aan de VFR deelnamen in de Nederlandstalige pers en in de 
correspondentie van Nederlandse politici en diplomaten steeds vaker aangemerkt als ‘Federalisten’, 
vaak geschreven met een hoofdletter.86 Dit gegeven laat zien dat een opvallende verandering had 
plaatsgevonden in de beeldvorming over ‘federalisme’ in Indonesië. Onder de Indonesische leden 
van de VFR bevonden zich verscheidene nationalisten die, bijvoorbeeld vanuit negatieve ervaringen 
met de Republiek, er in een later stadium voor hadden gekozen om met de Nederlands-Indische 
autoriteiten samen te werken. Door deze groep als ‘federalisten’ te bestempelen werd vanuit 
bepaalde Nederlandse instanties het federalisme als een anti-Republikeinse stroming neergezet, 
juist in de periode dat er in de Republiek meer ruimte kwam voor federalisme. Het incident op en 
rond het Tugu-station ging in werkelijkheid over het Nederlands-Republikeinse conflict en had niets 
te maken met de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van een federatieve staatsvorming. 

In het kader van de voortzetting van de onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek vond 
op 21 april een uitgebreid gesprek plaats tussen Abdulkadir en president Soekarno. Het 
Republikeinse kabinet was in de eerste plaats verantwoording aan het KNIP schuldig. Toch was 
Soekarno, onder meer vanwege zijn charismatisch leiderschap, van grote invloed op de 
Republikeinse politiek. Rond de proclamatie van 17 augustus 1945 had Hatta het niet willen laten 
aankomen op een breuk in de ‘twee-eenheid’ en zich neergelegd bij Soekarno’s voorkeur voor een 
eenheidsstaat. In april 1948 lijkt de situatie omgedraaid. Voorzichtig zette Hatta een meer federale 
koers in en was het de vraag in hoeverre Soekarno bereid was mee te gaan. Abdulkadir 
concludeerde uit het gesprek dat de president niet met zakelijke argumenten was te overtuigen, 
evenals de andere Republikeinse leiders. Soekarno zou vooral uitgaan van gevoelsargumenten, hij 
noemde bijvoorbeeld de Republiek de motor van de Republikeinse vrijheidsstrijd. Abdulkadir leek 
echter over het hoofd te zien dat juist de beleving van de Indonesische bevolking de realiteit 
betekende waarmee de Republikeinse leiders te maken hadden. De Indonesische leider van de 
Nederlandse delegatie noemde tegenover Soekarno het leiderschap van Mansoer, 
Wiranatakusumah en Tjakaraningrat ‘democratischer’ en de totstandkoming van hun deelstaten 
‘meer constitutioneel’ dan de Republiek. Soekarno vond een plebisciet in het voormalige 
Republikeinse gebied op Sumatra, Java en Madura echter onaanvaardbaar. Zijn voorkeur ging nog 

                                                            
85 NIB 13, 458-461, 477. De Tijd, 19 april 1948. Nieuwe Courant, 23 april 1948. Rapportage Indonesië, 37. 
86 Het gebruik van de gedigitaliseerde versie van de bronnenpublicatie Officiële bescheiden maakte me dit door middel van 
een eenvoudige zoekvraag duidelijk. In de gehele serie (augustus 1945 tot 31 december 1949) komt het woord 
‘federalisten’ 370 keer voor. In de bronnen tussen 10 augustus 1945 en met 31 augustus 1947 komt het niet voor. Vier keer 
wordt het woord gebruikt tussen 1 september 1947 en 19 februari 1948. De overige 366 keer wordt het woord gebruikt in 
de periode tussen 20 februari 1948 en 31 december 1949. 
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steeds uit naar de indeling van Linggadjati, waarin werd uitgegaan van drie grote deelstaten. De 
vorming van een federale interim-regering leek Soekarno te willen aanvaarden, maar de 
Nederlandse Indische regering moest volgens hem in de overgangsperiode wel bevoegdheden 
overdragen aan de VFR. Een voorbeeld dat hij hierbij noemde, waren bevoegdheden op het gebied 
van de buitenlandse betrekkingen.87  

Abdulkadirs verslag van het gesprek geeft vooral inzicht in de grote mate waarin hij zichzelf 
committeerde aan het officiële Nederlandse standpunt. Wanneer hij het begrip ‘constitutioneel’ 
gebruikte, doelde hij waarschijnlijk in de eerste plaats op de Nederlandse grondwet. De Republiek 
had op dat moment echter evenzeer een constitutioneel kader. Dit punt was duidelijk te berde 
gebracht in de eerder besproken vergadering van het Republikeinse kabinet met de Republikeinse 
delegatie. Hatta had toen ook al benadrukt hoezeer de Nederlanders ‘vastzaten’ aan hun eigen 
grondwet. Soepomo, die bij het schrijven van de Republikeinse grondwet in 1945 van het principe 
van een eenheidsstaat was uitgegaan, toonde zich in diezelfde vergadering pragmatisch. Hij gaf toe 
dat het, gegeven de omstandigheden van begin 1948, beter was om open te staan voor een 
herziening van het Republikeinse staatsrecht. Hierin lijken de standpunten van Hatta, Soepomo en 
dus ook Soekarno niet ver van elkaar te liggen.  

De Federale conferentie in Bandung 
Op 24 april werd in Bandung een plechtige ceremonie voltrokken waarbij Wiranatakusumah werd 
beëdigd als staatshoofd van de West-Javaanse deelstaat Pasoendan. In een toespraak verklaarde 
Van Mook onder meer dat Pasoendan het waard was om zijn eigen plaats in de Verenigde Staten 
van Indonesië in te nemen. Ook kondigde hij een conferentie aan van vertegenwoordigers van 
deelstaten, deelstaten in opbouw en vertegenwoordigers van minderheden om in overleg te treden 
met de VFR, teneinde samen de opbouw van de Verenigde Staten van Indonesië voor te bereiden en 
bij te dragen aan de onderhandelingen met de Republiek.88 Dit plan was al eens door Van Mooks 
adviseur Enthoven aan de orde gesteld in een vergadering van de VFR, nadat een eerder plan 
verworpen was om al vóór de soevereiniteitsoverdracht een senaat in te stellen. Enthoven had 
daarna het idee geopperd om een permanente conferentie samen te roepen die de werkzaamheden 
van de VFR en de Nederlandse delegatie zou kunnen ondersteunen.89 Van Mook kondigde aan dat 
was besloten de conferentie medio mei in Bandung te laten beginnen. Zo begon op 27 mei de 
Federale conferentie. 

Van verschillende kanten kwam er kritiek op het initiatief voor deze conferentie. In Oost-Indonesië 
ontstond onenigheid in de Gaboengan Perdjoeangan Kemerdekaan (Gapki) Indonesia90, het 
samenwerkingsverband van progressieve partijen in Oost-Indonesië. Nadat de Gapki een resolutie 
had aanvaard waarin de conferentie in Bandung strijdig met de Renville-principes was verklaard, 
traden twee leden van het Oost-Indonesische kabinet, Tan Tek Heng en Doko, af als Gapki-lid.91 Een 
aantal Republikeinen die in West-Java betrokken waren bij de opzet van een ‘plebisciet-beweging’ 
besloten in Jakarta een eigen, unitarische conferentie te organiseren. De Nederlands-Indische 
                                                            
87 NIB 13, 489-492. 
88 Het Dagblad, 26 april 1948. 
89 NIB 13, 488-489. In een voorbereidende commissie van de Voorlopige Federale Raad was het oorspronkelijke idee van 
een senaat, waarbij elk deelgebied evenveel vertegenwoordigers zou afvaardigen, verworpen omdat het in de huidige 
situatie onevenwichtigheid zou geven. Er zou pas een dergelijke senaat kunnen worden georganiseerd in combinatie met 
een soort huis van afgevaardigden, met vertegenwoordiging naar inwonertal. Deze kon pas worden ingesteld na het 
houden van verkiezingen. 
90 Strijdverbond voor de Indonesische Vrijheid. Het samenwerkingsverband was op 30 december 1947 opgericht in 
Makassar. Voorzitter was Mononutu, vicevoorzitter Tatengkeng, secretaris Henk Rondonuwu en penningmeester 
Boerhanoeddin. 
91 Algemeen Handelsblad, 24 mei 1948. 
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overheid verbood echter om uitvoering aan de plannen te geven en bij verschillende 
initiatiefnemers, onder wie Ali Budiardjo en Rosihan Anwar, werden huiszoekingen verricht.92 De 
Regeringsvoorlichtingsdienst liet weten dat de unitarische conferentie werd verboden omdat het, zo 
stelde men, kennelijk in de bedoeling van de organisatoren lag om onrust te veroorzaken.93 De 
officiële Republikeinse reactie op de voorgenomen Federale conferentie kwam in twee brieven van 
de delegatie op 23 mei: een korte brief aan de CGD en een uitgebreide brief aan de voorzitter van de 
Veiligheidsraad. In de brief aan de CGD werd uitgelegd waarom er een brief direct naar de 
Veiligheidsraad was verstuurd. De Republiek wilde namelijk dat de kwestie zo snel mogelijk op de 
agenda van de Veiligheidsraad kwam en men vreesde dat het via de CGD veel vertraging zou 
geven.94 

‘We want a federation in the interest of Indonesia’ 
Op een vergadering van de stuurgroep van de CGD werd het initiatief van de VFR voor een Federale 
conferentie besproken nadat de conferentie al geopend was. Namens de delegaties van Nederland 
en de Republiek waren respectievelijk Koets en Roem aanwezig. De Nederlandse delegatie had de 
CGD ervan willen overtuigen de zaak niet voor de Veiligheidsraad te brengen, maar tevergeefs. Koets 
benadrukte dat de conferentie alleen was bedoeld om de Nederlandse delegatie en de Nederlands-
Indische regering van advies te dienen. Roem stelde echter dat Van Mooks uitspraak in zijn 
openingsrede dat men ‘niet op de Republiek kon blijven wachten’ toch de indruk gaf dat de 
werkzaamheden van de conferentie verstrekkender waren. Dat kon de verhouding tussen Nederland 
en de Republiek schadelijk beïnvloeden. Het Australische CGD-lid Critchley leek daarna Roems kritiek 
te ondersteunen door een citaat van Abdulkadir aan te halen, die in een interview op 18 mei 1948 al 
had gezegd dat men bij de opbouw van de federatie niet ‘eeuwig kon wachten’ op de Republiek.95 
De CGD had zich overigens al vóór het Republikeinse protest in een brief tot beide delegaties 
gewend, waarin om verduidelijking van hun standpunten was gevraagd. De kwestie stond nu echter 
ook op de agenda van de Veiligheidsraad van 23 juni. Eerder, op 10 juni, uitte de Republikeinse 
vertegenwoordiger bij de VN, Palar, al hevige kritiek op de gang van zaken op de drie conferenties in 
West-Java en de in zijn ogen volstrekt ondemocratische procedures bij de verkiezingen op Madura.96 
Van Kleffens betoogde daarna dat de Republikeinse achterdocht was gebaseerd op een 
Republikeinse politiek waarbij men zich bleef vastklampen aan de droom om de rest van Indonesië 

                                                            
92 De huiszoekingen hielden vooral verband met de activiteiten van de plebiscietbeweging, die volgens de Nederlands-
Indische politie samenwerkte met een illegale militaire organisatie in het door Nederland gecontroleerde gebied. Er vond 
ook huiszoeking plaats bij Taufik Salim, die vervolgens werd gearresteerd. Omdat Budiardjo ook een lid van de 
Republikeinse delegatie was en Salim werkzaam was voor het secretariaat van de delegatie, genoten zij in principe 
diplomatieke onschendbaarheid. Later gaf de ondervoorzitter van de Nederlandse delegatie toe dat de huiszoeking bij 
Budiardjo en de huiszoeking en arrestatie van Salim niet hadden mogen plaatsvinden en hij bood zijn excuses aan. NIB 13, 
740. 
93 Het Parool, 21 mei 1948. 
94 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (maart-oktober 1948), ’s-
Gravenhage, 1948, 132-136. 
95 De Locomotief, 19 mei 1948. Uit de context van Abdulkadirs uitspraak blijkt dat hij er de voorkeur aan gaf dat de 
Republiek zich wel bij de federatie aan zou sluiten. Door echter boven het citaat uit het interview de kop ‘Federatie zonder 
Djokja’ te plaatsen, suggereerde De Locomotief het tegendeel. Na de genoemde kop luidde de tekst: ‘In een interview, dat 
de heer Abdulkadir toestond aan de “Nieuwsgier”, zei Abdulkadir onder meer: Al beweert de republiek nu dat een 
federatie zonder haar onmogelijk is: de federalisten denken daar precies omgekeerd over. Zij achten een federatie zonder 
de republiek geenszins onmogelijk. De republiek is niet meer het voornaamste deel van Indonesië, noch wat betreft het 
aantal van haar inwoners, noch in economisch opzicht. Het federale gebied daarentegen kan thans financieel en 
economisch een zelfstandig bestaan voeren en ook indien de huidige onderhandelingen met de republiek vastlopen, wat 
Allah verhoede, dan nog zal een federatie worden opgebouwd. Men kan niet eeuwig op de republiek wachten, want ook 
de geschiedenis van andere federaties is zo geweest, dat in het begin zich slechts enkele staten aaneensloten, waarin later 
andere zich lieten opnemen.’ 
96 Indonesië in de Veiligheidsraad (maart-oktober 1948) 211-230. 
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te overheersen in een eenheidsstaat. ‘Whilst it looks as if they have acquiesced in the inevitable 
federation with their minds, yet there still seem to linger unitarian cravings in their hearts.’97  

Was het recente Republikeinse federalisme inderdaad maar schijn en niet van harte? Bij de 
behandeling van het onderwerp van de Federale conferentie op 23 juni bestreed Palar deze visie. Hij 
gebruikte zijn eigen situatie als voorbeeld: een Republikeinse Indonesiër, afkomstig uit Oost-
Indonesië en overtuigd voorstander van een federatieve staatsinrichting. Sinds het ontstaan van de 
Republiek was het federalisme, vervolgde hij, ook te zien in de samenstelling van het kabinet: altijd 
waren de verschillende delen van Indonesië vertegenwoordigd als teken van de wil tot het vormen 
van een federatie. Daarna legde hij uit dat de Republikeinse overtuiging voor federalisme haaks 
stond op de Nederlandse politiek: ‘Let me make it clear once and for all: We of the Republic of 
Indonesia have fully and clearly accepted the idea of a Federation. Let there be no doubt about that. 
But we want a Federation in the interests of Indonesia, a Federation in accordance with the principles 
of democracy. We do not want a Federation such as the Dutch are now trying to create, by using 
methods along the lines of their technique in West Java and Madura. Such a Federation is planned 
for the benefit of the Dutch, not for the Indonesian people.’98 De Nederlandse politiek was er volgens 
Palar niet op gericht een Indonesische federatie te creëren, maar deze juist tegen te houden: eerst 
werden marionettenstaten opgezet. Vervolgens werd een interim-regering gevormd waar de 
Republiek uit werd geweerd. Ten slotte belegde deze interim-regering een Federale conferentie, 
waarvoor wel de leiders van de marionettenstaten werden uitgenodigd, maar niet de Republiek.99 
De angst die in Indonesië leefde dat de Nederlanders door middel van de conferentie wel degelijk 
een staat wilden opzetten tegen de Republiek, een staat waarin de Nederlanders de baas bleven, 
was volgens Palar reëel. In dit verband gebruikte hij ook de uitspraken van Abdulkadir over de 
bedoeling van de conferentie.100 Palar, zelf voormalig Tweede Kamerlid, noemde Abdulkadir een 
‘Dutch tool of Indonesian nationality’. De voorzitter van de Nederlandse delegatie was immers 
slechts een nominale voorzitter, terwijl de Nederlander Van Vredenburch de werkelijke voorzitter 
was. Palar vreesde dat dit exemplarisch was: ‘The policy followed by the Dutch gives us the 
impression that the Netherlands is planning to treat Indonesia as it treated mr. Abdulkadir.’101  

Palars betoog in de Veiligheidsraad was in zekere zin een herhaling van de steeds geuite 
Republikeinse kritiek op een Nederlandse politiek van ‘verdeel-en-heers’ door middel van 
marionettenstaten. Zijn pleidooi in het internationale forum bevatte echter ook een nieuw, 
belangrijk aspect van ‘de Republikeinse visie’: het federalisme was uitgangspunt van de Republiek 
geworden. De wereld was daarvan nu getuige. 

Koude Oorlog 
Behalve de kritische internationale belangstelling voor de federatieve staatsvorming leek de 
conferentie zelf in de eerste weken weinig concrete resultaten op te leveren. Van grotere invloed op 
de ontwikkeling van het conflict tussen Nederland en de Republiek Indonesië waren twee geheel 
andere gebeurtenissen. Allereerst arriveerde op 21 juni de Indonesische communist Musso na een 
verblijf van ruim twintig jaar in het buitenland weer in Indonesië.102 In de weken die volgden, 

                                                            
97 Idem, 232. 
98 Idem, 243. 
99 Idem, 247-249. 
100 Zie noot 95. 
101 Indonesië in de Veiligheidsraad, (maart-oktober 1948), 251. 
102 Musso was vanuit de Sovjetunie via Praag teruggekeerd naar Indonesië. Terwijl Musso in Praag was, wist de 
vertegenwoordiger van de Republiek Indonesië in Tsjechoslowakije, de communist Soeripno, op 22 mei 1948 een verdrag 
te bewerkstelligen, waarin de Sovjetunie de Republiek Indonesië erkende en men wederzijdse betrekkingen aanging. 
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organiseerde hij met verscheidene medestanders een aantal grote massabijeenkomsten in het 
Republikeinse gebied die de aanloop vormden naar een serieuze poging om een communistische 
revolutie in Indonesië te ontketenen. Het zou uiteindelijk leiden tot een grote opstand in Madiun in 
september 1948. Verscheidene socialistische en communistische groepen sloten zich bij de opstand 
aan, onder wie ook de voormalige premier Sjariffoeddin.  

De communist Musso was een radicale tegenstander van een federale Indonesische staat. Voor de 
politieke ontwikkeling was echter niet zozeer zijn persoonlijke invloed relevant als wel de politieke 
instabiliteit in algemene zin, die voor een belangrijk deel het gevolg waren van zijn activiteiten in 
Indonesië.103 Voor het kabinet Hatta betekende de opstand een zodanige bedreiging voor het 
voortbestaan van de Republiek, dat de gesprekken over een Indonesische interim-regering een 
kwestie werden van secundair belang. In de context van de Koude Oorlog werd Indonesië als gevolg 
van de ontwikkelingen belangrijker op het internationale politieke schaakbord. De aanvankelijk 
voorzichtige politieke voorkeur voor de Republikeinse standpunten bij de Amerikaanse leden van de 
CGD Graham en zijn opvolger Coert Du Bois sloeg door de dreiging van een algehele communistische 
opstand in Indonesië en het neerslaan hiervan door de Republikeinse regering in de tweede helft 
van 1948 om in een definitieve. Officieel gingen de Renville-afspraken, die met behulp van de CGD 
tot stand waren gekomen, voortdurend uit van een federale opbouw van Indonesië. Buiten de 
officiële verklaringen lieten de Amerikaanse vertegenwoordigers en hun adviseurs in de CGD echter 
merken dat ze de Indonesische vertegenwoordigers buiten de Republiek minder representatief 
achtten.104 Vanuit Indonesië werd in mei aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken 
getelegrafeerd dat men de Nederlandse keuze voor een federaal bestel en de samenwerking met 
‘federalisten’ zoals Abdulkadir en Djajadiningrat zag als een beleid dat gebaseerd was op een droom. 
Voor de Amerikanen was duidelijk dat de Republiek in het nieuwe Indonesië hoe dan ook zou 
domineren. Nederland moest wat hen betreft wakker worden en zich bij de werkelijke verhoudingen 
neerleggen.105 

In juli 1948 werd Du Bois in de CGD vervangen door Horace Merle Cochran. Omdat deze nieuwe 
vertegenwoordiger een betrekkelijk onbekende figuur was, waren de verwachtingen van de 
Nederlandse en Nederlands-Indische bestuurders omtrent een nieuwe koers laag gespannen. De 
Amerikaanse scepsis ten aanzien van het federalisme in Indonesië bleef inderdaad gehandhaafd.106 
In juli 1948 arriveerde ook de reeds eerder aangehaalde Amerikaanse Azië-specialist George Kahin in 
Indonesië. Hij had een beurs ontvangen om promotieonderzoek te doen. Zijn ervaringen in deze 
periode hebben zijn geschiedopvatting over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd sterk bepaald. 
Dit verklaart de sterke overeenkomsten tussen de hier geschetste ontwikkeling van de visie van 
Amerikaanse diplomaten op federatievorming in Indonesië enerzijds en Kahins geschiedschrijving 
anderzijds.  

Het roer om? 
Behalve de ontwikkelingen in Indonesië hadden ook de interne politieke verhoudingen in Nederland 
invloed op de ontwikkelingen ten aanzien van de federatieve staatsopbouw in Indonesië. Een 

                                                                                                                                                                                         
Musso en Soeripno reisden vervolgens samen naar Indonesië. McVey, R. Thomas, The Soviet View of the Indonesian 
Revolution: A Study in the Russian Attitude towards Asian Nationalism, 3rd print ed., Ithaca, New York, 1969, 63-65. 
103 Kahin, Southeast Asia: A testament, 52. 
104 NIB 13, 632, 760, 833. 
105 Frus 1948, Volume VI, 166. 
106 P.J. Drooglever, ‘The United States and the Dutch applecart during the Indonesian Revolution’, in: Rob Kroes (ed.), 
Image and Impact American Influences in The Netherlands since 1945, Amsterdam, 1981, 43. 
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belangrijke gebeurtenis vormde de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 7 juli 1948 in 
Nederland. De verkiezingen waren nodig vanwege de grondwetswijziging die aan het parlement was 
voorgelegd. In het sterk verzuilde Nederlandse politieke landschap leverde de uitslag van deze 
verkiezingen geen grote veranderingen op in de bestaande zetelverdeling. Toch betekende het 
verlies van twee zetels bij zowel de PvdA als bij de CPN, de kleine winst voor de grootste 
regeringspartij, de KVP, en een winst voor de liberalen, een overwinning voor ‘rechts’. In de formatie 
kon de KVP veel meer dan in 1946 de verhoudingen bepalen. Dit resulteerde qua Indonesië-politiek 
in een aantal ingrijpende wijzigingen. Tot 1948 hadden PvdA-politici als Schermerhorn, Logemann en 
Jonkman een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de dekolonisatiepolitiek. Van belang daarbij 
was dat de laatste twee net als Van Mook hadden behoord tot de groep rond De Stuw. De manier 
waarop Van Mook zijn federale plannen in Indonesië vanaf eind 1945 had vormgegeven, werd over 
het algemeen dan ook gesteund door de verantwoordelijke ministers. Binnen de KVP was echter al 
veel langer hevige kritiek op Van Mooks beleid, met name een veel te toegeeflijke houding naar de 
Republiek werd hem verweten. Een ander verwijt van de katholieken betrof Van Mooks politieke 
koers met betrekking tot de geprojecteerde Nederlands-Indonesische Unie.  

In deze context kwam bij de formatie de functie van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (HVK) 
aan de orde, zoals de functie van de luitenant-gouverneur-generaal voortaan zou gaan heten. Van 
Mook had al herhaaldelijk aangegeven dat hij graag vervanging wilde, maar dit werd in het heetst 
van de strijd in Indonesië keer op keer ongewenst geacht. Het resultaat van de 
formatiebesprekingen was dat PvdA-minister Drees weliswaar premier werd, maar dat het 
Indonesië-beleid grotendeels in handen van KVP en VVD-politici kwam. De KVP-er Maan Sassen 
volgde Jonkman op als minister van Overzeese Gebiedsdelen, de VVD-voorman Dirk Stikker volgde 
minister van Boetzelaer op als minister van Buitenlandse Zaken en KVP-er Beel, de ex-premier, werd 
de beoogde Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. Wat de gevolgen zouden zijn van de benoeming 
van de zakenman Stikker op Buitenlandse Zaken was volkomen onduidelijk. De vraag was of het 
inderdaad zou betekenen dat ‘het roer om’ ging in de Indonesië-politiek zoals op bepaalde 
verkiezingsaffiches van de VVD te lezen was geweest.107 Tijdens de bezoeken van Beel aan Indonesië 
in 1947 was gebleken dat hij de gevolgde federale politiek had voorgestaan. Dit was onder andere 
duidelijk geworden tijdens het overleg dat hij met de leden van het KIS in Jakarta voerde. 

 De federale ‘revolutie’: oprichting van de BFO 
Van de 78 deelnemers aan de Federale conferentie, die in mei 1948 was begonnen in Bandung, was 
het merendeel afgevaardigde van een federaal gebied. De grootste delegaties van Oost-Indonesië en 
Pasoendan telden elk tien leden. Naast deze ‘federalen’ waren er negentien vertegenwoordigers van 
Europese, Chinese en Arabische ‘minderheidsgroepen’ uit de niet-Republikeinse gebieden.108 Op de 

                                                            
107 De VVD-afdeling Amsterdam had tijdelijk affiches met een beeltenis van Soekarno met een hamer en sikkel op zijn petji. 
De tekst luidde: ‘Ir. Soekarno/ De Republiek Indonesië/ hebt u er ook genoeg van? Stemt dan lijst 6 mr. Oud./ Socialisme 
beschermt het Communisme in Indië/ Het roer moet om! / Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.’ De historicus Giebels 
vereenzelvigde Stikkers visie op Indonesië met de leus ‘Het roer moet om’. Lambert Giebels, Beel: Van vazal tot 
onderkoning, Amsterdam, 2001, 238-239. Op het moment dat de affiche werd gemaakt was Stikker echter op bezoek in 
Indonesië. Bij terugkomst was hij woedend over de afbeeldingen en de leuzen. De affiches werden, wellicht ook vanwege 
protest uit de progressieve hoek, verwijderd. Voerman, Gerrit, en L.H.M. Osterholt, De VVD Visueel: Liberale affiches in de 
twintigste eeuw, Amsterdam, 2008, 57-58. Dat deze vereenzelviging wel gold voor de publieke opinie valt af te leiden uit 
het woordgrapje in Indonesië, dat gemaakt werd tijdens Stikkers latere besprekingen met Hatta in Kaliurang. Het dorpje, 
waarvan de naam destijds werd geschreven als ‘Kalioerang’, zou tot Kaliroerom worden omgedoopt. Jaquet, L.G.M., 
Aflossing van de wacht: Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indië, ’s Gravenhage, 1978, 
240. 
108 Vleer, 73. De deelnemerslijst die zich in het archief van de conferentiesecretaris Vleer bevindt, vermeldt naast de 78 
leden van delegaties van federale gebieden ook de namen van elf waarnemers (peninjau) in de gebieden die op dat 
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derde conferentiedag, 29 mei 1948, koos de conferentie premier Adil Poeradiredja van Pasoendan 
tot voorzitter en sultan Hamid tot vicevoorzitter.109 De weken hierna werden uitgetrokken voor 
organisatorische maatregelen zoals het opstellen van een reglement van orde. Ondertussen keerden 
veel vertegenwoordigers, onder wie de regeringsleiders van Oost-Indonesië en Oost-Sumatra naar 
hun deelstaten terug. Vlak voordat de conferentie in verband met de ramadan werd verdaagd van 3 
juli tot 17 augustus, dienden de delegaties van West-Borneo, Zuid- en Oost-Sumatra en Groot-Dajak 
een resolutie in.110 Hierin werd de VFR geadviseerd om zo snel mogelijk een voorlopige senaat in te 
stellen, die zou moeten bestaan uit de vertegenwoordigers van de op de conferentie aanwezige 
delegaties.111 Dat de conferentie in de periode van ruim een maand nog niet tot een duidelijk 
resultaat was gekomen, had een heel belangrijk, onvoorzien gevolg. Onder een aantal federale 
leiders ontstond eind juni 1948 het plan om de periode van het reces te benutten voor een overleg 
tussen de regeringsleiders van de verschillende deelgebieden. De belangrijkste initiatiefnemers 
waren Anak Agung en Adil Poeradiredja. De premiers nodigden − met medeweten van Van Mook en 
de VFR − de leiders van de deelstaten begin juli uit voor een conferentie die zou beginnen op 7 
juli.112  

    Afbeelding 6.1. Adil Poeradiredja, jaartal onbekend. 
 
 

Op 8 juli waren de meeste vertegenwoordigers in Bandung bij elkaar gekomen en Anak Agung hield 
een redevoering om het doel van de bijeenkomst nader toe te lichten.113 Het uitgangspunt voor de 
premier van Oost-Indonesië was de snel naderende richtdatum van 1 januari 1949 waarop de 

                                                                                                                                                                                         
moment (nog) niet dezelfde status bij het Nederlands-Indisch gezag genoten. Dit waren de gebieden Banjar en Kota 
Waringin op Borneo, Padang op Sumatra en Oost-Java en Midden-Java. 
109 De Locomotief, 5 juni 1948. Hamid werd verkozen nadat Oerip Kartodirdjo, lid van het hooggerechtshof van Nederlands-
Indië, zijn verkiezing niet had aanvaard. 
110 De ramadan in 1948 duurde van 8 juli tot en met 6 augustus. Aansluitend aan de ramadan was traditioneel een 
vakantieperiode om met de familie Lebaran (Indonesisch suikerfeest) te kunnen vieren. De einddatum hield verband met 
het driejarig bestaan op die dag van de Republiek Indonesië. 
111 Nieuwe Courant, 5 juli 1948. 
112 NIB 14, 262. Volgens Van Mook was de bijeenkomst zelf een idee vanuit de VFR (waar hijzelf de voorzitter van was). In 
dit college was behoefte om meer contact met de leiders van de deelgebieden te krijgen. Anak Agung had daarop 
voorgesteld dat de leiders zelf met het initiatief kwamen. Dit voorstel werd gehonoreerd en de genoemde uitnodiging was 
het resultaat. Anak Agung gaf bijna veertig jaar later een heel andere voorstelling van zaken. De bijeenkomst zou volgens 
hem niet zijn geïnspireerd of ondersteund door de Nederlands-Indische regering en zelfs niet zijn goedgekeurd door Van 
Mook. Anak Agung, From the Formation, 371. 
113 Vleer, 97. In de formulering van de redevoering wordt de indruk gewekt dat de redevoering niet op persoonlijke titel, 
maar als regeringsleider werd uitgesproken. 
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soevereiniteitsoverdracht zou plaatsvinden, terwijl in de onderhandelingen tussen de Republiek en 
Nederland geen vooruitgang werd geboekt. De kans op een succesvolle federatievorming werd 
hierdoor kleiner. Er was ‘geen uur te verliezen’ en de gebieden buiten de Republiek moesten hun 
passieve neutraliteit laten varen in het Nederlands-Republikeinse conflict voor zover dat de 
toekomst van geheel Indonesië betrof. De tijd was volgens Anak Agung gekomen dat het 
Indonesische volk kon optreden als ‘huiseigenaar’, de instelling van de Voorlopige Federale Regering 
had dit immers niet kunnen bewerkstelligen. Een ander punt van kritiek betrof de ‘Nederlandse 
delegatie’ die onderhandelde met de Republiek. Omdat daar veel zaken werden besproken die 
geheel Indonesië aangingen, zouden de besprekingen beter kunnen plaatsvinden tussen de 
vertegenwoordigers van de Republiek en de overige deelstaten onderling. Wat er dus snel moest 
gebeuren was het vormen van een interim-regering die werkelijk gezien kon worden als 
voorloopster van de regering van de Verenigde Staten van Indonesië. Hierin was volgens Anak Agung 
geen plaats meer voor een luitenant-gouverneur-generaal met verregaande bevoegdheden, zoals hij 
deze op het ogenblik had. Bovendien was het noodzakelijk dat de Republiek zou deelnemen aan 
deze interim-regering. Ten slotte maakte de premier bekend dat de regering van Oost-Indonesië 
over deze zaken een voorstel had opgesteld dat aan de vertegenwoordigers zou worden voorgelegd 
en hij riep deze op om zelf ook hun visie hierover kenbaar te maken.  

Niet uit alle deelgebieden hadden de vertegenwoordigers Bandung op dat moment al bereikt. 
Daarom werd de eerste formele zitting van wat de Bijeenkomst Federaal Overleg (BFO) ging heten, 
uitgesteld tot maandag 12 juli. Ondertussen werd Tahija, de vertegenwoordiger van Oost-Indonesië 
in Jakarta, met een speciale missie naar Yogyakarta gestuurd. Waarschijnlijk behelsde deze missie 
namens de regering van Oost-Indonesië na te gaan in hoeverre de Republiek bereid was aan een 
interim-regering deel te nemen in overeenstemming met de denkbeelden van het kabinet Anak 
Agung. Het voorstel van de Oost-Indonesische regering was weliswaar gedateerd 9 juli en moest nog 
in de BFO besproken worden, maar het belangrijkste gedeelte was al twee weken ervoor 
opgesteld.114 In Nederlandstalige kranten viel te lezen dat de Republikeinse delegatievoorzitter 
Roem aan Tahija had meegedeeld dat de voorstellen niet aanvaardbaar waren voor de Republiek en 
dat de Republiek niet buiten de CGD om wilde onderhandelen. Volgens andere berichten was Tahija 
juist als lid van de Nederlandse delegatie naar de Republiek gereisd en had zijn bezoek niets met de 
Oost-Indonesische voorstellen te maken.115  

De BFO-resolutie 
In het imposante gebouw van Verkeer en Waterstaat aan de Wilhelminaboulevard in Bandung 
kwamen de vertegenwoordigers van alle deelgebieden, behalve de Republiek, op 12 juli bij elkaar. 
Als voorlopige voorzitter trad Anak Agung op en als secretaris Auke Vleer, die ook als secretaris van 
de Federale conferentie fungeerde. De zitting van het federale gezelschap duurde vijf dagen en telde 
ongeveer vijftig deelnemers van wie de meesten op de eerste vier dagen aanwezig waren.116 Alle 
bijeenkomsten waren besloten. Naast het memorandum van Oost-Indonesië lag er ook een 
gezamenlijk memorandum van de delegaties van West-Borneo en Riau als basis voor de 
besprekingen. De zitting begon echter met de verkiezing van een voorzitter en een vicevoorzitter. 
                                                            
114 NIB 14, 339. 
115 Nieuwe Courant, 12 en 13 juli 1948. Deze berichten, die op een krantenbericht in De Nieuwsgier en op informatie van de 
Nederlands-Indische en Republikeinse persbureaus waren gebaseerd, gaven nog veel meer tegenstrijdige informatie. Bij 
elkaar maken ze de latere beweringen van Anak Agung erg onwaarschijnlijk. In zijn monografie over Oost-Indonesië 
beweert de oud-premier dat Tahija met de BFO-resolutie naar Yogyakarta reisde. Zowel Soekarno als Hatta zouden tegen 
Tahija hebben gezegd dat ze de voorstellen niet afwezen, maar beloofden deze in het kabinet te bespreken. Anak Agung, 
From the Formation, 399. Omdat de eerste formele BFO-zitting pas drie dagen na Tahija’s bezoek werd geopend en de 
resolutie een week erna pas werd aangenomen, is dit onmogelijk.  
116 Vleer, 96. 
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Alle delegaties hadden één stem. Bij de verkiezing van de voorzitter bleek, net als destijds op de 
Denpasar conferentie, een duidelijke tegenstelling tussen twee groepen binnen de BFO.117 Een 
exacte typering van deze groepen is onmogelijk omdat dat een statische, homogene politieke 
identiteit van de verschillende deelgebieden veronderstelt. Het ligt voor de hand om twee groepen 
te onderscheiden: een op de Republiek Indonesië gericht blok en een blok dat de samenwerking met 
Nederland meer benadrukte. Dat standpunten doorgaans naar voren werden gebracht namens een 
delegatie maakte het binnen de BFO echter moeilijk dit onderscheid te maken. Men sprak weliswaar 
vaak op persoonlijke titel, maar bracht bij stemmingen per deelgebied één stem uit. Dit deed geen 
recht aan de politieke heterogeniteit binnen een bepaalde deelstaat. Eerder is bijvoorbeeld al 
gewezen op het bestaan van fracties is het Oost-Indonesische parlement. Zoals verschillende fracties 
waren vertegenwoordigd binnen het kabinet Anak Agung, zo was ook de delegatie in de BFO niet 
homogeen wat betreft politieke opvattingen.118 Het lijkt er echter toch op dat er sprake was van een 
herkenbare tegenstelling tussen twee groepen delegaties binnen de BFO die tussen juli 1948 en 
december 1949 min of meer gehandhaafd bleef. Deze groepen duid ik aan als het progressieve blok 
en het behoudende blok van deelstaten. Ik zal dus geen gebruikmaken van de bovengenoemde 
indeling in pro-Republikeinse deelstaten en pro-Nederlandse deelstaten.  

 

Kaart 8: De politieke tweedeling in de BFO, 1948 

 

                                                            
117 De tweedeling werd geconstateerd door de Javaan Raden Prajogo, die werkzaam was als secretaris voor de Federale 
conferentie. NIB 14, 338. Volgens hem bestond het pro-Republikeinse blok uit Oost-Indonesië, Pasoendan, Madura, Oost-
Borneo, Bandjar, Zuidoost-Borneo en Midden-Java en het tegenovergestelde blok uit de overige deelstaten. De tweedeling 
komt gedeeltelijk overeen met een constatering van een van de deelnemers zelf. Aan het begin van de eerste vergadering 
op 12 juli noemde sultan Hamid de delegaties van West-Borneo, Riau, Bangka, Belitung en Oost-Sumatra blok saya (‘mijn 
blok’). 
118 Tijdens de eerste zittingen waren de vertegenwoordigers van Oost-Indonesië Anak Agung, Hamelink en Hoessein. 
Hoessein was naar voren geschoven door de progressieve fractie, Hamelink en Anak Agung behoorden niet tot een 
bepaalde fractie maar namen in de Oost-Indonesische politiek een middenpositie in.  
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Een eerste aanwijzing voor het bestaan van een tegenstelling tussen twee blokken in de BFO bleek 
zoals genoemd uit de verkiezing van de voorzitter. De Oost-Sumatraan Bahrioen, de kandidaat van 
het behoudende blok, werd verkozen met één stem meer dan de kandidaat van het progressieve 
blok: Anak Agung.119 Bij deze verkiezing is het van belang op te merken dat het aantal inwoners van 
alle ‘progressieve gebieden’ vele malen hoger was dan dat van de ‘behoudende gebieden’. Alleen al 
Oost-Indonesië en Pasoendan vertegenwoordigden waarschijnlijk meer dan 20 miljoen inwoners. De 
niet-stemgerechtigde ‘waarnemers’ voor Midden- en Oost-Java vertegenwoordigden bij elkaar 
ongeveer 15 miljoen inwoners, terwijl de gebieden Belitung en Riau, met samen niet meer dan 
200.000 inwoners, twee stemmen opleverden voor het behoudende blok.120 Nadat ook een 
vicevoorzitter was verkozen, ging de meeste aandacht gedurende deze zitting naar de staatkundige 
voorstellen, waarbij werd toegewerkt naar een gemeenschappelijke resolutie. Een van de 
uitgangspunten van de BFO was het streven naar één gezamenlijke oplossing van het Indonesisch-
Nederlandse conflict.  

De resolutie die tot stand kwam op 15 juli 1948 was een compromis dat de instemming kreeg van 
alle delegaties. De kern van het stuk was de dringende behoefte die door alle vertegenwoordigers 
werd gevoeld om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de toekomstige staatsregeling van 
Indonesië. Het was dezelfde toon die in voorzichtige vorm was gehoord bij de besprekingen over 
Linggadjati aan het eind van 1946, en een half jaar later aan de vooravond van de Nederlandse 
militaire actie tegen de Republiek. De interim-regering zou moeten worden geleid door een 
directorium van (ten minste) drie Indonesische leden. Zij zouden in de plaats komen van de 
luitenant-gouverneur-generaal. Voor een Nederlander aan het hoofd van de interim-regering was 
dus geen plaats. Dit directorium zou net als bij de bestaande VFR leidinggeven aan de 
staatssecretarissen. Verder vroeg de resolutie om de instelling van een Federale Raad, die de 
regering van advies diende te voorzien en die zou bestaan uit alle regeringshoofden van de 
deelgebieden. Daarnaast zou er een Vertegenwoordigend Lichaam moeten komen waarin het aantal 
afgevaardigden per deelgebied afhankelijk was van het aantal inwoners. Dit parlement had 
medewetgevende bevoegdheid en budgetrecht. Aan het eind van de resolutie was één bepaling 
opgenomen waar geen overeenstemming over kon worden bereikt. De vertegenwoordigers van de 
gebieden die behoorden tot het progressieve blok wilden strikt vasthouden aan de 
soevereiniteitsoverdracht op 1 januari 1949, de vertegenwoordigers van de overige deelgebieden 
wilden ook ruimte laten voor verschuiving in het geval van ‘praktische onuitvoerbaarheid’.121 De 
teleurstelling over de ingestelde Voorlopige Federale Regering en de Federale conferentie, die te 
horen was geweest in de openingsrede van Anak Agung, kwam ook in de resolutie tot uiting. Het 
federale voorstel brak radicaal met de plannen van de Nederlands-Indische regering tot dusver.  

Afgezien van de laatste bepaling was de resolutie van 15 juli een gemeenschappelijke verklaring 
namens de politieke leiders van alle deelgebieden buiten de Republiek. Dit betekent dat uit de 
federale gebieden zowel progressieve als behoudende nationalisten een gemeenschappelijke basis 
hadden gevonden om samen te werken aan de totstandkoming van een onafhankelijk Indonesië. Het 
feit dat 35 van de 38 ondertekenaars Indonesiër waren, maakte de BFO-resolutie een Indonesische 
verklaring. De resolutie betekende overigens niet dat de federale Indonesische nationalisten uit de 
                                                            
119 Prajogo’s indeling (noot 117) komt overeen met het aantal stemmen dat de verschillende kandidaten voor het 
voorzitterschap kregen. Vleer, 96. Het is niet zeker dat de stemverhoudingen, waarbij Bahrioen zeven stemmen kreeg en 
Anak Agung zes stemmen, verklaard kunnen worden uit de genoemde blokvorming. De stemmingen waren schriftelijk en 
anoniem. 
120 Deze bevolkingsaantallen zijn gebaseerd op een publicatie van het secretariaat van de Rondetafelconferentie in 1949, 
waarbij men uitging van de verwachte bevolkingsaantallen na de laatste volkstelling van 1930. Secretariaat-generaal van 
de Ronde Tafel Conferentie. Ronde Tafel Conferentie te 's-Gravenhage: Feiten en documenten, ’s-Gravenhage, 1949, 44. 
121 NIB 14, 377-381. 
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BFO een einde wilden maken aan elke vorm van samenwerking met Nederland. Dit bleek 
bijvoorbeeld uit het feit dat naast minister Hamelink ook de Nederlandse bestuursambtenaren Jan 
Dijk en Gerard van Gelder de resolutie ondertekenden. In totaal tien Nederlanders maakten als 
adviseur deel uit van de beraadslagingen van de BFO tijdens de eerste zitting.122 Waarschijnlijk 
hadden deze Nederlanders eerder al meegewerkt aan het opstellen van het Oost-Indonesische 
memorandum, dat enerzijds het standpunt van de Oost-Indonesische regering vertegenwoordigde 
en anderzijds een belangrijke basis was van de BFO- resolutie.123  

De ontvangst van de BFO: Jakarta 
Op de laatste dag van de eerste zitting vergaderde de BFO over de kwestie aan wie en hoe de 
aangenomen resolutie in kennis zou worden gesteld. De conclusie was dat de resolutie zou worden 
toegestuurd aan alle besturen van deelgebieden en bovendien door een afvaardiging van de BFO 
zou worden overhandigd aan de Republikeinse regering in Yogyakarta en aan Van Mook in Jakarta. 
De luitenant-gouverneur-generaal zou vervolgens verzocht worden de resolutie door te sturen aan 
de regering in Den Haag. Terwijl de meeste vertegenwoordigers van de BFO op 17 juli 1948 
terugkeerden naar hun verschillende negara’s en daerahs, kreeg Van Mook de resolutie 
aangeboden. De BFO-delegatie bestond uit voorzitter Bahrioen, sultan Hamid, Adil Poeradiredja, 
Hamelink en Vleer. Ook Abdulkadir, Koets en Neher waren bij de aanbieding aanwezig. De 
laatstgenoemde was sinds 1 maart geen Nederlandse minister meer en vervulde sindsdien in 
Indonesië de functie van Gedelegeerde bij het Opperbestuur.  

Volgens Neher werden de federale politici met ‘gereserveerdheid’ ontvangen.124 In een latere 
beschrijving vertelde Anak Agung echter dat Van Mook woedend reageerde en zelfs zou hebben 
uitgeroepen dat hij de politie erbij had kunnen halen. Het feit dat Anak Agung er zelf niet bij was en 
zich bij deze anekdote beriep op een niet-verifieerbaar getuigenis van Hamelink, roept twijfels op.125 
Het past in de eerdergenoemde historische reconstructie van de Oost-Indonesische premier, die de 
BFO als zodanig als een vorm van ‘geheim verzet’ tegen het Nederlands-Indische gezag beschrijft. De 
woede zoals Anak Agung deze omschreef, suggereert op zijn minst dat Van Mook de totstandkoming 
van de BFO niet aan had zien komen. Hiermee doet Anak Agung echter de feiten geen recht. De BFO 
was immers mede op aanraden van Van Mook bij elkaar gekomen en was zelfs van tevoren in de 
krant aangekondigd. Toch waren er wel degelijk twee redenen voor de getoonde gereserveerdheid 
door Van Mook en Neher. In de eerste plaats was de VFR op geen enkele manier betrokken geweest 
bij de totstandkoming van de resolutie. Dit ging lijnrecht in tegen Van Mooks bedoeling. Voor hem 
was het overleg met de VFR de reden waarom hij had geadviseerd dat de federale leiders bijeen 
zouden moeten komen. In de tweede plaats was het BFO-besluit om de resolutie ook aan de 
Republikeinse regering aan te bieden volgens Van Mook iets dat alleen had mogen gebeuren ná zijn 
toestemming.  

Na het in ontvangst nemen van de resolutie werd aan de BFO-delegatie meegedeeld dat er op korte 
termijn een gezamenlijk overleg van de BFO-vertegenwoordigers met de VFR over de resolutie zou 
plaatsvinden. Er werd aan toegevoegd dat de VFR zich er daarna op zou beraden of de voorgenomen 

                                                            
122 Zo bestond de delegatie van Oost-Indonesië uit de ministers Anak Agung, Hoessain en Hamelink als leden van de 
delegatie, maar ook uit de ambtenaren Willem Christiaan Johannes Bastiaans, Severinus Desiré Emanuels, Jacob Jan 
Hangelbroek en Reinier Cornelis Kwantes. Emanuels, Hamelink, Hangelbroek en Kwantes waren in Nederland geboren.  
123 Hangelbroek vertrouwde het lid van het Oost-Indonesische parlement Bergema toe dat de BFO-resolutie voor een groot 
deel het werk van hemzelf en van Kwantes was. Bergema omschrijft de resolutie als ‘een goed ding’. Archief Bergema, 
journalen, 29 juli 1948.  
124 NIB 14, 384. 
125 Anak Agung, From the Formation, 399-400. Van Mook zou geëmotioneerd hebben geroepen dat hij de politie tegen de 
BFO had kunnen inzetten, omdat ze het wettelijk gezag ondermijnden. 
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reis naar Yogyakarta doorgang kon vinden. Kennelijk had de gereserveerdheid het nodige effect 
gehad op de federale leiders. 

De volgende dag deed Abdulkadir een poging om bij Van Mook een lans te breken voor het initiatief 
van de BFO. Bij de overhandiging had hij kennelijk gezwegen, maar in een kraakhelder memorandum 
liet hij merken dat hij een heel andere kijk op de zaak had. Op formele gronden gaf hij de luitenant-
gouverneur-generaal gelijk, maar hij vond het niet terecht dat de federale leiders een koude douche 
hadden gekregen. Van Mooks Javaanse adviseur noemde het stuk een doorbraak en het liet zien dat 
er bij deze groep Indonesiërs een einde begon te komen aan het minderwaardigheidsgevoel 
tegenover de Republiek en het Nederlands-Indische bestuur. Volgens hem betekende het een zuiver 
Indonesisch initiatief dat erop was gericht om als ‘derde macht’ een oplossing te bieden voor het 
conflict in Indonesië. Dit zou gewaardeerd moeten worden. In het bijzonder op het moment dat in 
Nederland de formatiebesprekingen aan de gang waren, kon de resolutie ‘van grote betekenis’ zijn. 
Abdulkadir adviseerde dan ook dat een BFO-delegatie snel naar Nederland zou gaan om nog voor 
het tot stand komen van het kabinet persoonlijk hun ideeën kenbaar te maken aan de politieke 
leiders, vooral nu het enthousiasme nog groot was. Naar de federale leiders zou dit gebaar volgens 
Van Mooks adviseur bovendien een blijk van erkenning zijn en hen sterken. Het zou bovendien ‘de 
weifelaars aansporen en aanmoedigen en de berusting in de almacht van de Republiek, 
vreesachtigheid opheffen, hen de wetenschap geven, dat zij ook meetellen. Aan hen worde 
daarmede iets gegeven om ook trots te zijn naast de republikein, die prat gaat op het feit dat zij een 
regering hebben die is geworden en niet is gemaakt.’ Zijn memo besloot hij met de waarschuwing 
dat Nederland deze ‘laatste kans’ moest aangrijpen en men moest beseffen ‘wat de gevolgen 
kunnen zijn, als men ook deze groep van zich vervreemdt’.126 

Op 27 juli vond de gezamenlijke vergadering plaats van de BFO met de VFR waarin de resolutie werd 
besproken. Met name op het punt van het directorium kwam kritiek vanuit de VFR. Ook besprak 
men de publicatie van de resolutie. Omdat Nainggolan in een radiotoespraak al een en ander over 
de inhoud had gezegd, kon niet lang worden gewacht met publicatie. Het lid van de voorlopige raad 
voor Oost-Sumatra had onder meer gezegd dat de BFO tot de vorming van een interim-regering 
wilde overgaan, onafhankelijk van deelname door de Republiek. Voorzitter Bahrioen stelde 
hiertegenover dat dit niet de opvatting van de BFO was. Op de vergadering deelde Van Mook mee 
dat hij geen bezwaar had tegen het aanbieden van de resolutie aan de CGD en de regeringen van 
Nederland en de Republiek. Omdat de publicatie echter versneld werd, koos de BFO ervoor de 
Republiek al voordien per telegram op de hoogte te brengen.127 De inhoudelijke bezwaren van Van 
Mook en vanuit de VFR op de BFO-resolutie bleven bestaan, maar Abdulkadirs pleidooi om de 
federale leiders een podium te bieden en hen naar Nederland te laten gaan, had kennelijk ook 
invloed gehad.128 

De ontvangst van de BFO: Den Haag 
Op 2 augustus 1948 vertrok een BFO-delegatie voor een kort bezoek aan Nederland. De delegatie 
bestond uit Anak Agung, Bahrioen, Abdul Malik en Adil Poeradiredja, vergezeld door de secretaris en 

                                                            
126 NIB 14, 375-377. 
127 Vleer, 98. Een BFO-delegatie onder leiding van de Oost-Indonesische minister Hoessain reisde op 30 juli naar Yogyakarta 
en overhandigde de resolutie aan Hatta. 
128 Ook Neher sloot zich bij Abdulkadirs advies aan om een delegatie naar Nederland te laten reizen. Zijn argument was dat 
de Nederlandse regering de BFO-leiders de indruk zou kunnen geven dat er naar hen geluisterd werd. In tegenstelling tot 
Abdulkadir bleek echter dat hij neerkeek op de BFO-leiders: ‘Dat een groepje menschen als Bahrioen c.s. op de 
Kabinetsformatie een belangrijke invloed zou uitoefenen, is een wel wat naïeve gedachte. Zij zullen ongetwijfeld heel 
gewichtig doen, maar tegen een scherpe logische critiek van bekwame politieke leiders in Nederland kunnen ze toch niet 
op…’ NIB 14, 385. 
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vijf adviseurs.129 Omdat hun verblijf samenviel met de uiteindelijke formatie van het Nederlandse 
kabinet, waren de federale Indonesiërs in de gelegenheid om zowel met de gaande als de komende 
Nederlandse bewindslieden in contact te komen. Het eerste gesprek vond plaats op 5 augustus met 
de ministers Beel, Drees, Jonkman en Götzen.130 Bahrioen legde uit dat de BFO was ontstaan vanuit 
de teleurstelling over de samenstelling van de VFR ‘in alle Indonesische kringen’ die de Federale 
conferentie in Bandung bijwoonden. Men had een interim-regering voor ogen gehad die geheel uit 
Indonesiërs bestond. De BFO-voorzitter legde uit dat de resolutie van 15 juli een uiting was van 
hetzelfde streven als de resolutie die op de laatste dag van de Federale conferentie was ingediend. 
Anak Agung wees ook nog op de datum van 1 januari 1949, waarop de soevereiniteit aan de regering 
van de Verenigde Staten van Indonesië zou worden overgedragen. De resolutie kon worden opgevat 
als een ontwerp waarin die regering werd voorbereid.  

Beel attendeerde erop dat door de VFR in samenwerking met Van Mooks juridische adviseur 
Enthoven ook al een ontwerp voor een Wet Bewindvoering in Indonesië in Overgangstijd (BIO) was 
gemaakt en dat dit inmiddels in Nederland werd bestudeerd. De premier vroeg of de federale leiders 
hier wel van op de hoogte waren. Bahrioen vertelde dat ze een voorontwerp ter inzage hadden 
gekregen, maar niet op de hoogte waren van het nu ingediende ontwerp. Drees stelde vervolgens 
dat er eigenlijk een synthese moest komen tussen het ontwerp-Enthoven en de BFO-resolutie. 
Bahrioen antwoordde dat de BFO-delegatie niet gemachtigd was iets te wijzigen in de resolutie. 
Minister Jonkman vestigde de aandacht op de eerste grondslag die in de resolutie werd genoemd: 
over het grondgebied van de Verenigde Staten van Indonesië dat zou samenvallen met het gehele 
grondgebied van Nederlands-Indië. Had men wel aan Nieuw-Guinea gedacht? In de 
regeringsverklaring was immers uitdrukkelijk gesteld dat voor Nieuw-Guinea de bepalingen van 
artikel 3 van Linggadjati van toepassing waren. Bahrioen antwoordde dat hierover nog niet was 
gesproken in BFO-verband.  

Een punt dat veel aandacht kreeg in de bespreking ging over de samenstelling en de bevoegdheden 
van het door de BFO voorgestelde directorium en de verhouding tot de vertegenwoordiger van het 
gezag van het Koninkrijk in de overgangsperiode. Volgens minister Jonkman was het beter te 
spreken van een Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon en niet Hoge Commissaris, zoals in de BFO-
resolutie. Die laatste functie zou juist van toepassing zijn na de soevereiniteitsoverdracht. De 
Nederlandse ministers waren ook kritisch over het BFO-standpunt dat het directorium alleen uit 
‘Indonesiërs’ kon bestaan. De BFO-leden bevestigden dat ze daarmee niet zozeer ‘Indonesische 
staatsburgers’ bedoelden, maar ‘Indonesiër van geboorte’. Drees en Jonkman vonden het geen 
goede zaak dat hierdoor ‘andere bevolkingsgroepen’ werden uitgesloten.131 Sultan Hamid gaf in zeer 
eenvoudige taal aan waar het in de kern om ging: ‘Wij willen het thans zelf doen, ook in de 
overgangstijd.’ Ook al ging de BFO-resolutie ervan uit dat tot de totstandkoming van de Verenigde 
staten van Indonesië de soevereiniteit bij ‘De Kroon’ lag, het algemeen bestuur moest al in de 
overgangstijd zo veel mogelijk in handen komen van de Indonesiërs zelf. Daarmee kwam het gesprek 
ook op het onderwerp van de Nederlands-Indonesische Unie. In de BFO-resolutie werden 
Indonesisch-Nederlandse ‘contactlichamen op basis van pariteit’ genoemd waarin defensie, 
buitenlandse betrekkingen en financieel-economische aangelegenheden zouden moeten worden 
geregeld. Tussen de regels door liet Beel, aan wie inmiddels in de formatiebesprekingen de functie 

                                                            
129 Als adviseurs reisden mee Tielenius Kruythoff, Hangelbroek, Van Gelder, Van Schendel en Raden Mohammad Kosasih 
Poerwanegara. 
130 NIB 14, 526-534. 
131 In het verslag wordt gesteld ‘andere bevolkingsgroepen – zoals Arabieren, Chinezen’. Het is vrijwel zeker dat de 
ministers echter ook de Europese bevolkingsgroep bedoelden, waartoe volgens de Indische Staatsregeling ook de Indo-
Europeanen behoorden. 
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van HVK was toebedeeld, duidelijk merken dat het KVP-standpunt van een ‘zware Unie’ nog niet van 
tafel was. In die constructie zou de Unie verscheidene eigenschappen bezitten van een soevereine 
staat. Adil Poeradiredja reageerde echter afhoudend. Hij achtte het ‘niet uitgesloten’ dat de interim-
regering en de Nederlandse regering door samenwerking ‘tot de vormgeving van de latere Unie’ 
zouden komen.  

Op 9 augustus 1948 vond opnieuw een gesprek plaats, ditmaal ook met bewindslieden die twee 
dagen ervoor in het nieuwe kabinet Drees waren beëdigd.132 Sassen was aanwezig als nieuwe 
minister van Overzeese Gebiedsdelen en Adolf Joekes als nieuwe minister van Sociale Zaken, en 
verder Götzen, Beel, Jonkman en Neher. Namens de BFO waren dezelfde vertegenwoordigers 
aanwezig als bij de vorige bijeenkomst, maar nu vergezeld door alle naar Nederland meegereisde 
adviseurs. Afgaande op het verslag lijkt de sfeer in deze tweede vergadering meer gespannen te zijn 
geweest dan tijdens de hiervoor beschreven ontmoeting.  

Na een openingswoord van Sassen stelde Bahrioen al vrij snel dat een afwijzende houding tegenover 
de resolutie ertoe zou kunnen leiden dat de Indonesiërs die bereid zijn met Nederland samen te 
werken een afwijzende houding tegenover het Nederlandse volk zouden kunnen aannemen. Het 
leek een echo van de waarschuwende woorden die Abdulkadir had geuit tegen Van Mook. Ook Anak 
Agung stelde de vraag heel scherp: in hoeverre wilde de nieuwe Nederlandse regering de delegatie 
werkelijk betrekken bij het opstellen van het nieuwe wetsontwerp ten aanzien van de interim-
regering? Sassen antwoordde dat het meest recente voorontwerp nog niet eens aan alle 
Nederlandse ministers bekend was. Dit kon nu dus niet worden besproken. Wel stelde hij dat er bij 
het opstellen rekening was gehouden met de inhoud van de BFO-resolutie. Er ontstond vervolgens 
een gedachtewisseling over de belangrijkste onderdelen van de BFO-resolutie. Eerst werd het 
directorium besproken. Meteen werd duidelijk dat de Nederlandse regering er toch over dacht om 
een interim-regering te vormen met een presidium dat de leiding had over een verantwoordelijke 
ministerraad of een raad van staatssecretarissen. Dit was een groot verschil met de BFO-resolutie. In 
het directorium was immers, in de woorden van sultan Hamid, het ‘embryonale presidentschap’ 
vertegenwoordigd. De omvang van dit directorium met eindverantwoordelijkheid was juist gesteld 
op het kleine aantal van drie, omdat bij een groter aantal ongetwijfeld Nederlanders zouden worden 
benoemd. Hiermee zou de BFO zeker niet akkoord gaan.  

In de discussie mengde zich nu ook Neher, die bij de BFO-delegatie ‘een zekere geringschatting’ 
jegens de huidige VFR meende te bespeuren. Hij schetste het ontstaan van de VFR uit de Federale 
Raad die was ontstaan uit het KIS, omdat de bestaande wetgeving erin voorzag dat men moest 
uitgaan van de Raad van Departementshoofden. Omdat men nog rekening wilde houden met de 
deelname van de Republiek waren er uiteindelijk meer Nederlanders in de VFR benoemd dan 
aanvankelijk de bedoeling was. Wat de BFO nu voorstelde, berustte puur op ‘bevrediging van het 
sentiment’ maar was niet het beste voor Indonesië, omdat het geen stabiel regeringsapparaat 
opleverde. ‘Uit hoofde van hun deskundigheid’ was het beter dat bepaalde departementen nu aan 
Nederlanders werden toevertrouwd. Dat Neher de BFO-leiders geringschatting verweet, is gezien 
zijn eigen houding opmerkelijk. In een telegram aan Beel had hij de komst van de federale 
Indonesische politici aangekondigd en zich minachtend over hen uitgelaten: ‘Het is de heeren 
duidelijk geworden, dat zij niet aan de staatsrechtelijke en juridische opbouw van het Wets-ontwerp 
kunnen medewerken en dat hun taak er voornamelijk in gelegen is om aan de Minister-President en 
de daarvoor aangewezen leden van het Kabinet een toelichting te geven op de doelstelling van de 
resolutie. Misschien vind je gelegenheid om ze ook met de 9-mannen te doen spreken, waarmede zij 
                                                            
132 NIB 14, 545-556. Uit de woorden van Bahrioen kan worden afgeleid dat ook tussen de twee hier beschreven 
bijeenkomsten besprekingen hadden plaatsgevonden tussen de BFO-leiders en de ministers Beel en Jonkman. 
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natuurlijk zeer vereerd zullen zijn en ook nog met de groep, die aan het uitwerken van het Wets-
ontwerp is gezet. Je weet hoe het is, wat waardeering, een beetje lof, wat gedegen kritiek (maar dan 
niet te scherp), een beetje show (maar niet te veel) en dan kunnen zij na een verblijf van m.i. vijf tot 
zes dagen in Nederland de terugreis weer aanvaarden.’133 De ontluisterende tekst van dit telegram 
was de aanwezige Indonesiërs die het betrof destijds waarschijnlijk niet bekend.134 Het kan echter 
bijna niet anders, of de federale Indonesische leiders hebben van mensen als Neher haarfijn 
aangevoeld hoe dezen werkelijk over hen dachten en dit zal hun nationalisme alleen maar hebben 
aangewakkerd. Om de kern van de BFO-resolutie nog eens duidelijk te maken, reageerde Bahrioen 
nu op Nehers woorden: ‘Het mag een kwestie van sentiment zijn, feit is en blijft, dat men de 
volledige verantwoordelijkheid alleen in handen van Indonesiërs wil leggen.’ 

Het aandeel van de federalen in Van Mooks vertrek 
Niet alleen Neher, maar ook minister Sassen en de toekomstige HVK Beel lieten zich tijdens het 
overleg op 9 augustus 1948 kritisch uit over het plan voor een Indonesisch directorium. BFO-
voorzitter Bahrioen herhaalde dat de kernvraag voor de BFO was wie het hoofd van de interim-
regering zou zijn. Neher vroeg zich af of men met het plan voor een directorium niet op weg was 
naar een ‘dictatorium’, waarop Bahrioen reageerde met de vraag of de huidige structuur in 
Indonesië iets anders voorstelde. Hoewel Neher stelde dat in de huidige VFR de luitenant-
gouverneur-generaal in feite regeerde als een ‘landvoogd in rade’ en dat hij in het recente verleden 
geen enkele maal tegen de meerderheid van de VFR was ingegaan, werd op de vergadering erg 
duidelijk dat de leden van de BFO volledig wilden breken met de bestaande verhoudingen. Hoewel 
het hierbij om de functie ging, was het duidelijk dat de kritiek van de federale Indonesiërs ook voor 
een deel betrekking had op de persoon van Van Mook. Aan het eind van de bespreking in Den Haag 
sprak minister Sassen de hoop uit dat het wetsvoorstel snel in de ministerraad besproken kon 
worden, zodat enkele delegatieleden het mee naar Indonesië konden nemen om in de BFO te 
bespreken. Bahrioen sprak de wens uit dat de volgende besprekingen ‘in even goede 
verstandhouding’ gehouden konden worden. 

Ook al bestond er bij de KVP, CHU en VVD overeenstemming over dat Van Mook ‘weg’ moest, er was 
gedurende de formatie geen overeenstemming bereikt over de vraag hoe en wanneer dit zou 
moeten gebeuren.135 Dat Van Mook uiteindelijk op 12 augustus door Sassen zijn ontslag kreeg 
aangezegd middels een harteloos briefje, zou heel goed te maken kunnen hebben met de 
gesprekken die de nieuwe minister de dagen ervóór had gevoerd met de Indonesische federale 
leiders. Van Mook, de architect van federaal Indonesië, had in ieder geval zelf sterke vermoedens in 
deze richting. Twee maanden later, enkele dagen nadat hij de eer aan zichzelf had gehouden door 
zelf zijn ontslag aan te vragen bij premier Drees, schreef Van Mook in een persoonlijk brief aan 
Soekawati: ‘Ik weet, dat de nieuwe Minister één van zijn argumenten tegen mijn aanblijven ontleent 
aan het feit, dat “de Federalisten” mij weg willen hebben en dit oordeel in het bijzonder steunt op 
den kring, die de Anak Agoeng om zich heen heeft weten te verzamelen.’136  

                                                            
133 NIB 14, 450. Met ‘9-mannen’ bedoelde Neher de in maart 1948 ingestelde parlementaire adviescommissie voor de 
Nederlandse regering ten aanzien van het Indonesische vraagstuk. De commissie speelde een belangrijke rol tot aan de 
Rondetafelconferentie, waarin alle leden deel uitmaakten van de Nederlandse delegatie. De commissie bestond uit drie 
leden van de KVP, drie uit de PvdA, één uit elk van de kleinere partijen ARP, CHU en VVD. De CPN, die bij de verkiezingen 
van 1948 evenveel zetels behaalde als de VVD, was niet vertegenwoordigd, evenmin als de SGP en de ‘lijst Welter’.  
134 Het veertiende deel van de Officiële bescheiden waarin dit citaat was opgenomen, werd in 1988 gepubliceerd.  
135 Berge, van den, Van Mook, 255. 
136 NIB 15, 461-462. 



246 
 

De federalen opnieuw in Den Haag    
Het briefje van Sassen van 12 augustus 1948 was dan wel een aankondiging, het daadwerkelijke 
ontslag van Van Mook zou zoals genoemd pas enkele maanden later volgen. Eerst werd het 
wetsontwerp Bewindvoering in Indonesië in Overgangstijd (BIO) in Indonesië besproken in de VFR, 
op de Federale conferentie en in de BFO. Op 22 augustus werd in Bandung het ontwerp besproken 
in een besloten plenaire BFO-vergadering. Daar overheerste met name teleurstelling, omdat de 
denkbeelden uit de resolutie van 15 juli er te weinig in naar voren kwamen. Het wetsontwerp ging 
weliswaar uit van een interim-regering die bestond uit vijf Indonesiërs, maar alle besluiten van de 
interim-regering hadden in het ontwerp de bekrachtiging van de HVK nodig. Ook de formulering dat 
de taken en bevoegdheden van de interim-regering ‘in overeenstemming’ met de HVK zouden 
worden uitgevoerd, was teleurstellend. Ten slotte was een punt van kritiek dat voor Nieuw-Guinea 
een mogelijkheid werd opengelaten om niet tot de federatie toe te treden. Verschillende federale 
vertegenwoordigers in Bandung voelden zich door het wetsontwerp van de Nederlandse regering 
‘bedot’.137 Ook Anak Agung noemde het wetsontwerp namens de delegatie in de BFO-vergadering 
onacceptabel en sprak de hoop uit dat de Nederlandse regering beter zou luisteren naar de wensen 
vanuit de deelstaten.138  

De Nederlandse regering besloot inderdaad om hernieuwd in overleg te treden over het 
wetsontwerp. Deze keer wilde zij naast een delegatie van de BFO ook andere groepen uit Indonesië 
ontvangen en hun standpunten betrekken in de besluitvorming. Nadat eerst Van Mook naar 
Nederland was gereisd, volgde de Voorlopige Federale Regering, de BFO, vertegenwoordigers van de 
Federale conferentie en vertegenwoordigers van minderheden. Sinds de bijeenkomsten op de 
Renville in januari 1948 hadden Nederland en de Republiek Indonesië het officiële contact met 
elkaar verloren. De vorming van de VFR en de derde West-Java conferentie waren weliswaar 
bedoeld geweest als stappen vooruit naar de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië, ze 
maakten voor de Republiek de aantrekkelijkheid om deel te nemen aan de door Nederland 
voorgestelde interim-regering niet groter. Het is dan ook tekenend dat de nieuwe Nederlandse 
regering er in september 1948 kennelijk veel aan gelegen was om over de interim-regering in overleg 
te treden met allerlei vertegenwoordigers uit Indonesië, maar niet met de Republiek. De 
besprekingen vonden plaats kort na de kroningsfeesten ter gelegenheid van het aantreden van 
Juliana als nieuwe Nederlandse vorstin. Op 4 september 1948 had zij in haar eerste proclamatie 
onder meer de ‘volken van Indonesië’ toegesproken met de woorden: ‘Ik vertrouw dat onder mijn 
regering de nieuwe verhouding een harmonische vorm zal vinden, welke aansluit bij wat leeft en 
groeit in uw midden.’139 De mooie woorden werden waarschijnlijk uitgesproken vanuit een diepe 
overtuiging , maar ze stonden in schril contrast met de politieke werkelijkheid van dat moment, 
waarin Nederland voor de Republiek Indonesië in de federatie geen plaats zag.  

Op 15 september 1948, de dag dat Beel in Indonesië arriveerde om zich voor te bereiden op de 
functie van HVK, kwam een delegatie van de VFR in Nederland aan. De volgende dag begon het 
eerste overleg met leden van de Nederlandse regering.140 De leden van de VFR kregen de indruk dat 

                                                            
137 NIB 14, 654.  
138 Anak Agung, Renville, 191. ‘… de gevolgen van de vorming van een interim-regering die niet in overeenstemming is met 
de nationale aspiraties van het Indonesische volk zullen catastrofaal zijn voor de verdere politieke ontwikkeling in 
Indonesië’, aldus Anak Agung. 
139 Friesch Dagblad, 7 september 1948. 
140 NIB 15, 117-120. Van Mook was al vanaf 10 september in Nederland. Aan dit overleg namen namens de Nederlandse 
regering deel de ministers Van Schaik, Sassen, Götzen en Willem Frederik Schokking (Marine). Namens de VFR namen deel 
Djajadiningrat, Dzulkarnain, Kartanegara, Van Mook en Wisaksono. De hier gebruikte aantekeningen zijn gemaakt door 
Abraham Herman Cornelis Gieben, de adviseur-generaal van de secretaris van staat voor Justitie (Dzulkarnain) en was een 
onderdeel van een brief naar Abdulkadir, die op dat moment Van Mook verving in Indonesië.  
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de Nederlandse regering geneigd was in te stemmen met hun opvatting over de samenstelling van 
een interim-regering, terwijl ze vermoedden dat de HVK in het wetsontwerp toch buiten de interim-
regering kwam te staan, zoals de BFO had voorgesteld. Van Mook stelde voor dat bij het volgende 
overleg van de Nederlandse ministers met de BFO-leden ook de VFR-leden aanwezig zouden zijn. 
Sassen weigerde dit. Zeer beledigd deelde Dzulkarnain daarop de minister mee dat hij blijkbaar 
beter naar Indonesië kon terugkeren omdat de regering kennelijk niet geïnteresseerd was in het 
oordeel van de VFR.141 Van Mook, die op dat moment niet alleen voorzitter was van de VFR, maar 
ook nog steeds luitenant-gouverneur-generaal, noemde later het feit dat de landvoogd de toegang 
werd geweigerd tot belangrijke staatkundige besprekingen met onder zijn gezag staande 
autoriteiten ‘eenig in de geschiedenis’. Voor hem was het exemplarisch voor het nieuwe ‘lange 
afstand beleid’ onder leiding van Sassen, waarbij de Indische regering volledig buitenspel werd 
gezet.142 

Op 20 september 1948 hield een grote BFO-delegatie een overleg met dezelfde Nederlandse 
ministers waarmee de leden van de VFR hadden vergaderd.143 Omdat de BFO nog bezig was met het 
opstellen van een eigen voorstel werd een ‘vrijblijvend’ gesprek over de wederzijdse bestaande 
denkbeelden gevoerd. Van tevoren hadden verschillende leden in een BFO-vergadering 
onderstreept dat het belangrijk was om in het overleg een gezamenlijk standpunt naar voren te 
brengen.144 De eerdergenoemde kritiekpunten van de federale Indonesiërs op het Nederlandse 
wetsvoorstel kwamen in dit overleg met de Nederlandse ministers opnieuw naar voren. Zo bleef de 
BFO-delegatie vasthouden aan het standpunt dat een interim-regering bestaande uit Indonesische 
leden de politieke eindverantwoordelijkheid hield voor ‘inwendige Indonesische aangelegenheden’. 
Staatssecretarissen zouden alleen de ‘technisch deskundige leiding’ kunnen uitoefenen en de Hoge 
Vertegenwoordiger mocht zich in principe niet met de Indonesische zaken bemoeien. Specifiek 
kwam bij dit overleg het verschil van mening aan de orde over de besluitvorming over militaire 
zaken. Naar het oordeel van de BFO moest die ook geheel in handen van de federale interim-
regering komen te liggen. Indonesië zou daarbij de hulp in kunnen roepen van het Nederlandse, 
maar ook van het Amerikaanse of het Filipijnse leger. Het ‘inroepen’ van militaire hulp was op het 
moment een zeer actuele kwestie, want op dezelfde dag werd in de Nederlandse ministerraad de 
situatie besproken in verband met de communistische opstand die was begonnen in Madiun. Terwijl 
de Nederlandse regering op het moment wel met de federale Indonesische politici overlegde maar 
niet met de Republiek, kon deze noodsituatie een aanleiding vormen voor een nieuwe toenadering. 
De Nederlandse regering hoopte de Republiek Indonesië militair te kunnen bijstaan en daarvoor in 
de plaats de Republiek Indonesië een derde van het aantal zetels in de interim-regering te kunnen 
aanbieden.145 De realiteit was echter dat er van overleg met de Republiek voorlopig geen sprake 
was. 

                                                            
141 Voor Dzulkarnain had de ‘concurrentie’ van de VFR met de BFO nog een persoonlijk aspect. Bahrioen, de voorzitter van 
de BFO, was zijn broer. Een dergelijke situatie bestond ook tussen de delegaties van de Federale conferentie en de BFO, 
doordat Koesna Poeradiredja, lid van de delegatie van de Federale conferentie, een broer was van de BFO-afgevaardigde 
Adil Poeradiredja. 
142 Deze opmerkingen staan in wat Van Mooks politiek testament genoemd kan worden. Vier dagen voordat hij zijn ontslag 
definitief zou aanvragen, schreef Van Mook op 7 oktober aan premier Drees een lange, persoonlijke brief. In een 
bijgevoegde tweede brief schetste Van Mook zijn visie op de staatkundige ontwikkeling sinds 1945 en gaf hij zijn mening 
over het toekomstig te voeren beleid. NIB 15, 357-371. 
143 NIB 15, 143-149. Het BFO-gezelschap bestond uit zestien federale vertegenwoordigers, onder wie twee Nederlanders, 
uit Midden- en Oost-Java elk een Indonesische waarnemer, twee Nederlandse adviseurs van de Oost-Indonesische 
delegatie in de BFO en Vleer als secretaris. 
144 Vleer, 115. 
145 NIB 15, 149-159. Afgezien van het feit dat beide onderdelen van dit voorstel niet de zekerheid hadden van een positieve 
ontvangst bij de Republiek, raadde Van Mook het ten sterkste af. Besloten werd dat hij vanwege de crisissituatie de 
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In de volgende dagen werd in een kleine commissie bestaande uit enkele afgevaardigden van de 
verschillende delegaties het wetsontwerp artikelsgewijs besproken. Vanuit de BFO namen aan deze 
vergaderingen deel Anak Agung, Bahrioen, sultan Hamid en Adil Poeradiredja.146 Ook belegde de 
BFO verschillende vergaderingen met al de in Nederland aanwezige leden, zodat over deze 
werkzaamheden plenair overleg kon plaatsvinden.  

Bij een gecombineerde vergadering van afvaardigingen van alle delegaties met een aantal 
Nederlandse ministers op 5 oktober deed zich een opmerkelijke discussie voor tussen Bahrioen, 
Gieben en minister Sassen. Gieben bracht het standpunt van de VFR naar voren, dat de Federale 
Raad in het wetsontwerp te veel macht kreeg. Hij stelde voor dat dit orgaan geen permanent 
karakter zou dragen en zuiver als adviescollege voor de interim-regering zou dienen. Bahrioen ging 
hier fel tegen in. Het was een ‘zoveelste poging om de positie van de Federale Raad naar beneden te 
drukken’. Hij vroeg zich af of men wel voldoende besefte dat de Verenigde Staten van Indonesië een 
federatie zou worden. Het leek erop dat men onder het mom van een federatie een eenheidsstaat 
wilde bereiken, waarbij de deelstaten op het niveau werden teruggebracht van de provincies zoals 
deze tot 1942 bestonden. Uit het standpunt van de VFR bleek volgens Bahrioen dat zij te weinig oog 
had voor de gevoeligheid van dit onderwerp. De BFO-voorzitter wilde het inderdaad ook hebben 
over de bevoegdheden van de Federale Raad, omdat deze in het voorgelegde wetsontwerp juist 
sterk waren verminderd. Minister Sassen verdedigde de vermindering van deze bevoegdheden door 
te stellen dat een te sterke positie van de deelstaten kon leiden tot verdeeldheid en zelfs tot een 
burgeroorlog, waarbij hij de Verenigde Staten van Amerika als historisch voorbeeld noemde. Volgens 
hem moest de Raad daarom niet mederegerend zijn, maar hooguit medewetgevend.  

Het onderwerp kwam opnieuw aan de orde in de ‘kleine commissie’ op 8 oktober. Weer verklaarde 
Gieben dat wat hem betreft de Federale Raad geen medewetgevende bevoegdheden zou krijgen. 
Bahrioen stelde dat de kans dat verschillende deelstaten niet meer zouden willen behoren tot de 
federatie werd vergroot als de bevoegdheden van de deelstaten op deze manier zodanig werden 
verminderd. De Indonesische eenheid was zo in gevaar. Juist in de interim-periode was het volgens 
de BFO-voorzitter van belang dat er een sfeer van onderling vertrouwen zou groeien tussen de 
deelstaten. De hele discussie laat zien dat de federale Indonesiërs met hun eigen argumenten 
pleitten voor de totstandkoming van een levensvatbare federatie. Federalisme was wat hen betreft 
een manier om zich te ontworstelen aan het centralistische bestuur, zoals dat in hun ogen door de 
Nederlanders werd verdedigd. Daarnaast bleek op de besprekingen dat − waar Nederland juist een 
sterker centraal gezag bepleitte om zo de Indonesische eenheid te bewaren − de federale 
Indonesiërs voor meer autonomie bij de deelstaten pleitten teneinde diezelfde eenheid te bewaren.  

De compromissen van Trêves 
Op 9 oktober vond een slotoverleg plaats waarin de verschillende Indonesische delegaties met de 
Nederlandse regering en de commissie van negen mannen bij elkaar kwamen in de Trêveszaal, de 
vergaderkamer van de Nederlandse regering.147 Ten aanzien van de Federale Raad bleef de BFO 
teleurgesteld over de Nederlandse houding, die zowel door Beel als Drees werd verdedigd met het 
argument van het belang van een efficiënte regering. Ook op het punt van Nieuw-Guinea bleef de 

                                                                                                                                                                                         
volgende dag weer naar Indonesië zou vertrekken. De regering besloot dat zijn vervanging voorlopig moest worden 
uitgesteld. In deze context was het noemen van Amerikaanse militaire ‘hulp’ vanuit de BFO-vertegenwoordiging geen 
onrealistische mogelijkheid, maar het was waarschijnlijk het laatste wat de Nederlandse ministers zouden willen. 
146 Vleer, 115. De BFO-afvaardiging was in deze vergadering de grootste met vier deelnemers en een secretaris. Namens de 
VFR namen Hoessein Djajadiningrat en Gieben deel aan deze vergadering. De afvaardiging van de ‘negen mannen’ bestond 
uit drie personen en de minderheidsgroepen werden door één persoon vertegenwoordigd. De delegatie van de Federale 
conferentie werd niet betrokken bij deze vergaderingen. De vergaderingen werden voorgezeten door Beel. 
147 Vleer, 115. 
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BFO zich verzetten tegen het voorstel om in de wet dit gebied expliciet te benoemen als een gebied 
waar de bevolking zich mocht uitspreken om wel of niet tot de federatie te behoren. Anak Agung en 
Adil Poeradiredja benadrukten dat Nieuw-Guinea wat de BFO betreft bij Indonesië hoorde. Afloes, 
de vertegenwoordiger uit Oost-Borneo, viel hen bij met het gebruik van de frase ‘van Sabang tot 
Merauke’. De vergadering stemde uiteindelijk in met een amendement van Anak Agung: Nieuw-
Guinea zou niet in het artikel worden genoemd, maar vanwege de bewoordingen zou impliciet 
duidelijk zijn dat het alleen om dat gebied zou kunnen gaan.  

Een ander overgebleven discussiepunt was de status van de ‘minderheden’. De Nederlandse 
regering was er kennelijk veel aan gelegen geweest om duidelijk te maken dat ze bij de besprekingen 
rekening wilde houden met deze groepen. Omdat de Federale conferentie in Bandung zowel 
afgevaardigden van de deelstaten als van de minderheidsgroepen kende, waren in haar delegatie in 
Den Haag ook de Arabische, Chinese en Europese groepen elk met één persoon 
vertegenwoordigd.148 Daarnaast was er een aparte delegatie voor minderheden aanwezig. Anang 
Abdul Rivai, de BFO-vertegenwoordiger uit Bandjar, betoogde echter dat men in het wetsvoorstel 
voorzichtig moest zijn met de afzonderlijke vertegenwoordiging van minderheden in de Federale 
Raad. De ‘desaman’ zou hiervan alleen maar wantrouwig worden. Volgens Rivai, en andere BFO-
leden sloten zich hierbij aan, was er binnen de deelstaten zelf immers volledige gelijkwaardigheid 
voor alle bevolkingsgroepen.149 Abdoelkadir Alsegaf, de Arabische gedelegeerde van de Federale 
conferentie, was het ermee eens dat de tegenstellingen in Indonesië door een aparte 
vertegenwoordiging in de Federale Raad inderdaad te veel verscherpt zouden kunnen worden. Hij 
pleitte er daarom voor dat die raad geen medewetgevende bevoegdheden zou krijgen zoals de BFO 
wilde, dan hoefden de minderheden er wat hem betreft ook niet apart in vertegenwoordigd te 
zijn.150  

Opmerkelijk was dat tijdens de besprekingen in Den Haag de betekenis van de datum 1 januari 1949 
veranderde. Op deze datum zouden al sinds de overeenkomst van Linggadjati de soevereine 
Verenigde Staten van Indonesië tot stand komen. In juli 1948 was het naderen van die datum en het 
psychologisch effect ervan op de bevolking door Anak Agung genoemd als een van de belangrijkste 
aanleidingen voor het overleg van federale leiders en de oprichting van de BFO. Dit was herhaald bij 
het aanbieden van de resolutie aan Van Mook. In de resolutie zelf was aan het eind de bepaling 
opgenomen over die datum, als een punt waarover geen volledige overeenstemming in de BFO 

                                                            
148 De vertegenwoordigers van de Federale conferentie op de slotvergadering van 9 oktober bestond uit zes 
vertegenwoordigers. Naast de drie vertegenwoordigers van deelgebieden was er een Arabische, een Chinese en een 
Nederlandse vertegenwoordiger.  
149 Anak Agung stelde hierbij dat er geen minderheidsprobleem meer bestond in Oost-Indonesië en voegde hieraan de 
waarschuwing toe dat de minderheden zich ervoor moesten hoeden ‘deze zaak te vertroebelen’ door ‘te strak op hun 
bevoorrechte positie te blijven staan’. 
150 Dat de vertegenwoordigers van Arabische, Chinese en Europese inwoners van Indonesië het hierover niet eens werden, 
zou later blijken uit het feit dat de gedelegeerden die in oktober 1948 in Den Haag waren, een jaar later met een ‘andere 
pet’ op zouden meepraten over de staatkundige toekomst. De Nederlandse vertegenwoordiger op de Federale 
conferentie, Johan Hendrik Smit, zou bijvoorbeeld bij de Rondetafelconferentie (RTC) in 1949 als adviseur aan de 
Nederlandse delegatie worden toegevoegd. Daarentegen was de hierboven aangehaalde Arabische Indonesiër Alsegaf bij 
de RTC-adviseur van de BFO-delegatie. Verscheidene deelstaten vaardigden overigens voor de BFO-delegatie in 1949 
personen af met een Arabische, Chinese of Europese achtergrond. Vooral onder de groep van Europeanen en Indo-
Europeanen waren er echter velen die ten tijde van de RTC niet als vertegenwoordiger van de Nederlandse, de 
Republikeinse of de BFO-delegatie wilden deelnemen, omdat men bang was dat hierdoor te weinig aandacht zou worden 
geschonken aan de belangen van hun bevolkingsgroep. Een voorbeeld was het lid van het parlement van Pasoendan, C.C. 
van Helsdingen, die in oktober 1948 aan de besprekingen deelnam als lid van de delegatie van minderheden. Hij zou bij de 
RTC niet deelnemen als lid of adviseur van een van de delegaties, maar in een aparte groep ‘vertegenwoordigers van 
minderheden’, die kon worden gehoord door de delegaties. Deze groep bestond alleen uit vertegenwoordigers van Indo-
Europese en Europese afkomst. Alleen de Nederlandse delegatie maakte echter gebruik van het recht om deze groep te 
horen, waardoor men op de vergaderingen in commissieverband nauwelijks invloed had. NIB 20, 470. 
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heerste. De ‘progressieve deelstaten’, waaronder Oost-Indonesië, Pasoendan en Bandjar, hadden 
zich uitgesproken voor de soevereiniteitsoverdracht op uiterlijk 1 januari 1949 en dan zou dus de 
interim-periode eindigen. Op de slotvergadering van het Haags overleg in oktober kwam de datum 
ook expliciet aan de orde. Het is verwonderlijk dat de betekenis nu ingrijpend werd aangepast, 
zonder dat de BFO-leiders bezwaar aantekenden. De datum was nu niet meer de datum waarop men 
beoogde de interim-periode te beëindigen, maar deze juist te laten beginnen. Dat hiertegen geen 
bezwaar werd aangetekend door progressieve BFO-leden, kwam door een gebrek aan 
overeenstemming binnen de BFO. Naar buiten toe kon men stellen dat ‘men vasthield aan 1 januari 
1949’, in de deelstaten waar de progressieve partijen sterk waren zouden de BFO-
vertegenwoordigers het nog moeilijk kunnen krijgen als hun naar de werkelijke betekenis van die 
datum zou worden gevraagd. De kwestie van de datum had net als de meeste andere zaken 
uiteindelijk tot een compromis geleid waarmee ook de federale vertegenwoordigers konden 
instemmen. Dat er ondanks deze onopgeloste meningsverschillen in dit ‘akkoord van Trêves’ sprake 
zou zijn van een succes, moest de feestelijke rijsttafel in restaurant Bali waarschijnlijk suggereren 
waarmee het bezoek van de Indonesische politici aan Nederland werd afgesloten. 

De BFO en de Republiek 
Bij al de beraadslagingen was één onderwerp angstvallig vermeden: de Republikeinse deelname aan 
de federatie. Dit was opmerkelijk gezien de achtergrond van het ontstaan van de BFO, waarbij de 
beide initiatiefnemers Anak Agung en Adil Poeradiredja duidelijk hadden verklaard dat het gesprek 
over de staatkundige toekomst van Indonesië gevoerd moest worden door Indonesiërs uit alle delen 
van de archipel, inclusief de Republiek. Anak Agung verklaarde in een radiotoespraak op 30 juli dat 
de BFO-resolutie erop gericht was om ‘zij aan zij’ met de Republiek de VSI tot stand te laten komen. 
Ook na de reis naar Nederland in augustus had hij dit in de BFO-vergadering verdedigd en vlak voor 
het vertrek naar het Haags overleg had hij het bevestigd aan Cochran, het Amerikaanse lid van de 
CGD.151 Van de vertegenwoordigers van Pasoendan in de BFO kan hetzelfde worden gezegd. Premier 
Adil Poeradiredja had binnen zijn parlement te maken met oppositieleden die tijdens zijn verblijf in 
Nederland bezig waren met de voorbereidingen van een motie van wantrouwen, vanwege de te veel 
op de Republiek gerichte politiek.152 Ook andere BFO-afgevaardigden en delegatieleden vanuit de 
Federale conferentie die deelnamen aan het overleg in Den Haag in september en oktober, stonden 
bekend als sympathisant van de Republiek.153  

De verklaring voor het feit dat het onderwerp niet ter sprake werd gebracht, had allereerst met de 
verhoudingen binnen de BFO te maken. Zoals eerder beschreven was er een grote tegenstelling 
tussen behoudende en progressieve groepen. Binnen de behoudende groep bestond de neiging om 
af te wachten welke initiatieven Nederland richting de Republiek nam. De officiële 
onderhandelingen waren op dat moment op een dood punt. Ondanks de meningsverschillen was het 
de BFO wel gelukt om een gezamenlijk standpunt in te brengen in de resolutie van 15 juli 1948. Op 
de reis naar Den Haag in augustus had men met één mond gesproken bij de toelichting van deze 
resolutie. Dit beleid handhaafde de BFO-delegatie in september en oktober, overtuigd dat er alleen 
op deze manier werkelijk van invloed sprake kon zijn. De BFO was eensgezind in het streven naar 
een eigen rol in de politieke strijd voor Indonesische onafhankelijkheid. Tegelijk was er binnen de 
BFO geen sprake van een onverdeeld positieve houding ten opzichte van de Republiek. In zijn 
geschiedschrijving stelde Anak Agung later dat hij in deze periode steeds van de volgorde was 
                                                            
151 Anak Agung, From the Formation, 401-402, Anak Agung, Renville, 192, Collectie Vleer, 99. Jaquet, Minister Stikker, 70. 
152 AS ANRI, 1224. 
153 De vertegenwoordigers van deelgebieden in de afvaardiging van de Federale conferentie behoorden alle drie tot pro-
Republikeinse stromingen of partijen. Dit waren Koesna Poeradiredja en Soejoso uit Pasoendan en R.A.A. Tjakraningrat uit 
Madura. 
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uitgegaan dat de voorlopige interim-regering − die op basis van de BIO-wet gevormd zou worden − 
eerst zelf met de Republiek het gesprek zou aangaan over deelname. Omdat de voorlopige interim-
regering in zijn visie volledig Indonesisch zou zijn, kon Nederland geen partij meer in deze 
onderhandelingen zijn. Tegelijk zou er sprake zijn van een driehoeksoverleg tijdens de interim-
periode tussen de voorlopige interim-regering, de Republiek en Nederland, waarin alle zaken 
geregeld zouden worden waarmee Nederland te maken had op het gebied van defensie, 
buitenlandse betrekkingen en de financiële en economische betrekkingen. Nadat dit bilateraal en 
trilateraal overleg was afgerond, zou de voorlopige interim-regering ophouden te bestaan en de 
soevereiniteitsoverdracht aan de VSI kunnen plaatsvinden.154 Afgezien van de vraag of Anak Agung 
de zaken tijdens het Haags overleg in 1948 inderdaad zo voor zich zag, was dit plan de campagne 
niet in overeenstemming met de Nederlandse regeringspolitiek. Bovendien was het in oktober 1948 
nog maar de vraag in hoeverre de Republiek de BFO als volwaardige gesprekspartner zou erkennen.  

Onderhandelen zonder federalen: de ‘oral note’ als basis 
Een nieuwe wending in de staatkundige ontwikkelingen deed zich voor na een Amerikaans initiatief. 
Op 10 september 1948 overhandigde de Amerikaanse vertegenwoordiger in de CGD een ‘oral note’ 
aan zowel de Nederlandse als de Republikeinse onderhandelingsdelegatie. Hierin werd een nieuw 
voorstel voor de oplossing van het politieke conflict in Indonesië aangekaart. De eerste stap in dit 
plan zouden algemene verkiezingen zijn, waarna een volksvertegenwoordiging een president zou 
kiezen die een premier zou benoemen. Het federale karakter van de staat zou tot uiting komen in de 
samenstelling van een Federale Raad waarin de Republiek een derde van het aantal zetels zou 
verkrijgen. Tot de soevereiniteitsoverdracht, die in juli 1949 zou moeten plaatsvinden, zou het 
bestuur berusten bij een door de Nederlandse regering benoemde Hoge Commissaris, die zo snel 
mogelijk bevoegdheden aan de Indonesische regering zou overdragen.155 Terwijl de Republikeinse 
regering de oral note als uitgangspunt wilde gebruiken voor nieuwe besprekingen, besloot de 
Nederlandse regering deze naast zich neer te leggen. Ze liet de Amerikanen weten hun voorstel nog 
te willen ‘amenderen’ op grond van het overleg met de federale vertegenwoordigers dat inmiddels 
in volle gang was.156  

Op 4 oktober 1948 stuurde de Nederlandse delegatie een uitvoerig antwoord naar de CGD met 
eigen toevoegingen aan de oral note. Hierin werd wel bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de 
verkiezingen op korte termijn, maar niet tegen het voorgestelde Republikeinse aandeel in de 
Federale Raad. De federale Indonesiërs werden hiervan echter in het geheel niet op de hoogte 
gebracht. Gieben, die de oral note en het Nederlandse antwoord kende, vond deze gang van zaken 
merkwaardig en waarschuwde dat de federale Indonesiërs zich bekocht zouden voelen zodra ze dit 
zouden horen.157 Klaarblijkelijk was de Nederlandse regering hoofdzakelijk bezig het initiatief geheel 
in eigen hand te houden, niet alleen aangaande de inhoud van de staatkundige voorstellen, maar 
ook wat betreft de vraag wie aan de onderhandelingstafel met de Republiek mocht plaatsnemen. 
Terwijl de Oost-Indonesische premier en wellicht meer Indonesische BFO-leiders aan die tafel een 
stoel voor zichzelf in gedachten hadden, hield de Nederlandse regering hen hierin tegen.  

                                                            
154 Anak Agung, From the Formation, 410-411. 
155 NIB 15, 43-56. 
156 NIB 15, 260. 
157 NIB 15, 348. Gieben schreef dit op 6 oktober 1948 aan Van Mook. Hij schreef hierbij: ‘Ik heb erop geattendeerd, dat 
deze geheimhouding de Nederlandse regering nog wel voor moeilijkheden kan brengen ...’  Uit het telegram wordt echter 
niet duidelijk aan wie Gieben zijn waarschuwing richtte. In tegenstelling tot het geamendeerde voorstel gingen de federale 
Indonesiërs er volgens Gieben vanuit dat de Republiek net als elke andere deelstaat, één zetel in de Federale Raad zou 
krijgen. 
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De Nederlandse regering besloot dat minister Stikker ‘een laatste poging’ moest doen om de 
Republiek te benaderen. De minister had eerder een reis naar Washington ondernomen om het 
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken te overtuigen van het Nederlandse standpunt en 
van het onaanvaardbare van de Amerikaanse voorstellen. Die reis betekende een ontgoocheling, 
want het State Department en Cohran bleken geheel op één lijn te zitten. Wel raakte de VVD-
minister ervan overtuigd dat er alleen pragmatisch een oplossing te vinden was en het overleg met 
de Republiek moest dus worden hervat.158 Op 31 oktober 1948, enkele dagen voordat Van Mook het 
bestuur in Jakarta overdroeg aan Beel, arriveerde Stikker in Indonesië. Niet alleen de HVK maar ook 
verschillende federale politici gaven de Nederlandse minister blijk van ongerustheid. Zo informeerde 
Tahija namens de regering van Oost-Indonesië hoe het met de BIO-wet gesteld was. Giebens 
vermoedens over gevoelens van gepasseerd zijn leken bewaarheid. Het is echter sterk de vraag in 
hoeverre de Nederlandse minister en de HVK zich bewust waren van deze gevoelens onder de 
federale leiders. Tussen 4 en 7 november voerde Stikker in Kaliurang verkennende besprekingen met 
Hatta, op grond waarvan hij concludeerde dat er inderdaad ruimte was om met de Republiek door te 
praten. Overigens werd in Nederland op 29 oktober de ‘Noodwet Indonesië’ aangenomen, waardoor 
de maatregelen uit het BIO-ontwerp bij Koninklijk Besluit konden worden afgekondigd. Vanaf dat 
moment ging het dus om de invoering van het besluit-BIO in plaats van om de wet-BIO. 

Parlementaire instemming in Oost-Indonesië en Pasoendan 
Ondertussen hadden de besprekingen in Nederland en het recente bezoek van Stikker aan Indonesië 
ook gevolgen voor de politieke verhoudingen in de deelgebieden in Indonesië zelf. In Makassar 
vonden begin november 1948 de parlementaire beraadslagingen plaats over het door het kabinet 
Anak Agung gevoerde regeringsbeleid. Na verklaringen van de premier legden de voorzitters van de 
twee grootste fracties in het parlement, Mononutu en Andi Massarappi, verklaringen af waarin ze 
instemden met het regeringsbeleid. Beide verklaringen maakten expliciet dat de fracties ermee 
instemden dat de regering vasthield aan de datum van 1 januari 1949 als datum waarop geheel 
Indonesië vrij en soeverein zou zijn. Ten aanzien van de interim-regering stemden de fracties in met 
het standpunt dat de HVK geen bevoegdheden zou hebben in de bestuursvoering in Indonesië. 
Expliciet sprak Mononutu namens zijn fractie ook steun uit aan de federatieve staatsvorm als ideale 
manier om de Indonesische eenheid te waarborgen. Daarbij hoorde het beleid van de regering om 
de ‘infiltratie in de interim-regering’ tegen te gaan van personen die de Republiek van deelname aan 
de interim-regering wilden weerhouden.  

Op 11 november 1948 kreeg een motie van vertrouwen in het regeringsbeleid de instemming van 
alle aanwezige parlementsleden. Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre de zo brede instemming 
de werkelijke politieke gevoelens weergaven. Wat de regeringsverklaring van Anak Agung betreft, is 
echter van belang dat de genoemde Indonesische politici in Oost-Indonesië op dat moment niet 
wisten hoe het stond met de vorderingen van het BIO-besluit. Zij wisten niet in hoeverre de tekst, 
die in het overleg van 9 oktober was geaccepteerd, nog met het meest recente wetsontwerp 
overeenstemde. De parlementsleden en overige politici waren helemaal niet bekend met deze 
ontwikkelingen. Ze moesten afgaan op de officiële verklaringen, zoals die van de Oost-Indonesische 
regering zelf. De enige zekerheid die het parlement wat dit betreft wel had, was de inhoud van de 
BFO-resolutie, waaraan de regering zich gecommitteerd had. Afgaand op de genoemde verklaringen 

                                                            
158 Jaquet, Minister Stikker, 61, 82. In de vergadering van de ministerraad waarop tot Stikkers reis werd besloten, werd 
overigens afgesproken om de reis niet te presenteren als laatste poging − hoewel het wel zo voelde, maar als een 
verkenning van de nog bestaande mogelijkheden. NIB 15, 517-525. 
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lijkt nog niet duidelijk te zijn geworden dat ook de datum van 1 januari ondertussen van betekenis 
was veranderd.159  

In het parlement van Pasoendan moest premier Adil Poeradiredja zijn standpunt inzake de vorming 
van een interim-regering eveneens verantwoorden. De eerdergenoemde motie van wantrouwen 
tegen zijn kabinet werd op 8 november met 55 tegen 35 stemmen verworpen. Diezelfde week had 
de regering van de deelstaat de Nederlandse regering laten weten niet te zullen deelnemen aan een 
interim-regering waarin de Republiek niet vertegenwoordigd was.160  

De federalen opnieuw buitengesloten 
Zoals vermeld werden de federale Indonesische politici door de Nederlandse regering, ondanks de 
overeenstemming in Den Haag, in het geheel niet betrokken bij de besprekingen met de Republiek. 
Nadat minister Stikker uit Kaliurang was teruggekeerd, waren verscheidene politieke adviseurs 
doorgegaan met de politieke verkenning. Dit resulteerde onder andere in een geheim memorandum 
dat de Republikeinse regering op 10 november 1948 aan de Nederlandse delegatie overhandigde. 
Hierin werd deels ingestemd met de laatste Nederlandse voorstellen. Wat betreft de medewerking 
aan een interim-regering was de Republiek bereid de ideeën van de BFO te accepteren en men ging 
akkoord met één derde van het aantal zetels in de Federale Raad. Qua tijdspad leek de Republiek 
bereid een geleidelijker tempo aan te houden: de federale interim-regering zou 1 december 1948 
moeten worden ingesteld en uiterlijk op 1 december 1949 zou de soevereiniteit moeten worden 
overgedragen. De grootste verschillen met de Nederlandse voorstellen betroffen de organisatie van 
het leger. In het memorandum van de Republiek ging men ervan uit dat het toekomstige federale 
leger voornamelijk zou bestaan uit de bestaande onderdelen van het Republikeinse leger. In de 
interim-periode zou een beroep gedaan kunnen worden op het KNIL en het Nederlandse leger. Het 
bestaan van dit memorandum was niet bekend bij de BFO-leiders.161  

In deze politieke omstandigheden arriveerde op 24 november 1948 de delegatie van Neher, Sassen 
en Stikker in Jakarta. De volgende dag vond onder leiding van Beel een kort overleg plaats met 
enkele BFO-leden.162 Sassen verzekerde de aanwezigen dat de aankomende besprekingen met de 
Republikeinen zouden plaatsvinden op grond van de in Den Haag met federale leiders bereikte 
resultaten. Dit was niet helemaal juist, omdat er tussen Nederland en de Republiek al overleg 
gaande was dat voor een deel in gang was gezet door de Amerikaanse oral note. Sultan Hamid sprak 
zijn verbazing uit over het bezoek van de Nederlandse ministers en samen met Anak Agung liet hij 
weten dat een BFO-delegatie graag mee zou gaan naar Kaliurang. Zowel Sassen als Stikker gaven aan 
dat dit niet de bedoeling was van de Nederlandse regering. Nadat Abdul Malik had opgemerkt dat hij 
vanwege de Republikeinse stromingen in Zuid-Sumatra goed op de hoogte wilde blijven van de 
besprekingen, ging Adil Poeradiredja nog een stap verder. Geheel Pasoendan stond volgens hem 
achter de Republiek. Vanwege zijn ligging had de deelstaat bovendien veel meer last van militaire 
bestandsschendingen. Pasoendan moest daarom direct bij de besprekingen betrokken worden. 
Sassen was het hier niet mee eens. Het bleef een conflict tussen Nederland en de Republiek. 

                                                            
159 Anak Agung, From the Formation, 429-431. NIB 15, 673-677. De motie van vertrouwen werd voorgesteld door 
Kaharuddin, de voorzitter van het parlement. Commissaris van de Kroon Jurriaan Jan Mendelaar betwijfelde of de 
instemming ook betekende dat de leden het werkelijk eens waren met het gevoerde beleid. In zijn verslag van deze 
vergadering stelt hij tegenover Koets dat bijvoorbeeld over de datum van 1 januari nog vragen waren. Volgens Mendelaar 
was de instemming vooral te verklaren doordat men de regering niet durfde te laten vallen. Anak Agung en Hamelink 
waren er volgens hem zelf echter wel van overtuigd dat de instemming betekende dat de meerderheid in het parlement 
achter het regeringsbeleid stond. 
160 De Tijd, 6 november 1948. 
161 NIB 15, 631-635. 
162 Idem, 744-746. 
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Poeradiredja stelde hierop verongelijkt vast dat Nederland de regeringen van de deelstaten de 
verantwoordelijkheid op deze manier afnam en Indonesië verdeelde. Beel reageerde hierop met de 
opmerking dat Indonesië feitelijk al in twee kampen was verdeeld. In het overleg bleek dat een pro-
Republikeinse gezindheid bij federale leiders niet noodzakelijk inhield dat men ook direct bij het 
overleg betrokken wilde worden. De Madurese leider Tjakraningrat − zelf voormalig Republikeins 
regent – zei geen behoefte te hebben aan deelname aan de gesprekken met de Republiek. De 
Nederlandse ministers stelden ten slotte voor dat de BFO een contactcommissie zou instellen, zodat 
ze voortdurend op de hoogte kon blijven. Vaag klinken in dit overleg de echo’s door van dertig jaar 
geleden, toen Colijns federalisme werd aangevallen als een verdeel-en-heersmethode, terwijl de 
ARP-leider, net als Beel nu, stelde dat er helemaal geen Indonesische eenheid was.  

Expliciet pleitten de leiders in de deelstaten er tijdens dit overleg op 25 november 1948 opnieuw 
voor om als betrokken partij in Indonesië gehoord te worden. Sommigen van hen, zoals sultan 
Hamid, Anak Agung en Adil Poeradiredja lieten bovendien merken dat voor hen de tijd al gekomen 
was om zelf actief deel te nemen aan de besluitvorming. Deze herhaalde federale cri de coeur klonk 
dus zowel van de kant van de progressieven als van de behoudende kant. Tegelijk was duidelijk dat 
ook de nieuwe Nederlandse leiders Sassen en Stikker, net als Van Mooks opvolger Beel, hier niets 
van wilden weten. Welke koers ook werd ingezet, Nederland moest wat hen betreft voorlopig aan 
het roer blijven. Dat hield voor de ministers ook in dat Nederland het overleg met de federale en 
Republikeinse Indonesische nationalisten afzonderlijk wilde blijven voeren. 

Van 27 november tot 1 december 1948 vonden in Kaliurang de besprekingen tussen de Nederlandse 
en Republikeinse politieke leiders plaats. De federale Indonesische leiders konden slechts afwachten. 
Op 2 december werd de contactcommissie van de BFO op de hoogte gesteld van de resultaten van 
de besprekingen. Sassen gaf een korte samenvatting van de besprekingen. De besprekingen over het 
stopzetten van de bestandsschendingen, een voorwaarde voor verder overleg, waren op niets 
uitgelopen. Ook was er ten opzichte van de eerder ingenomen Republikeinse standpunten zoals die 
in het memorandum van Hatta waren voorgesteld een ‘teruggang’ in de positie van de HVK te 
constateren. Tenslotte was de manoeuvreerruimte van Hatta gering omdat hij te maken had met 
felle oppositie vanuit het leger en van de grote politieke partijen Masjoemi en PNI. De Nederlandse 
politici beschouwden de besprekingen in Kaliurang daarom als mislukt en de ministers besloten hun 
bevindingen in Den Haag verder te bespreken. Sassen concludeerde dat er op grond van de 
besprekingen geen aanleiding was om wijzigingen in het BIO-besluit met de BFO te bespreken. De 
BFO mocht naar aanleiding van deze bijeenkomst nog wel vragen stellen aan de Nederlandse 
leiders.163  

Op 3 en 4 december werd het verslag van de bijeenkomst met de ministers in de BFO plenair 
besproken. Duidelijk werd dat de roep om werkelijk geïnformeerd en ingeschakeld te worden, breed 
gedragen werd. Dit vertaalde zich allereerst in een reactie op het terloops door Sassen genoemde 
‘memorandum van Hatta’. De federale leiders wilden weten of dit bestond en wat het inhield. 
Kwamen de gebieden buiten de Republiek nu toch op een tweede rang? En wat betekende 
‘teruggang’ in het denken over de positie van de HVK? Het BFO-uitgangspunt was van begin af aan 
geweest dat de HVK binnen Indonesische aangelegenheden op de achtergrond moest blijven. 
Verried de Nederlandse constatering dat men, zogenaamd in naam van de overige deelstaten, 
tegenover de Republiek toch een zo sterk mogelijk tegenwicht wilde bieden gedurende de interim-
periode?164  

                                                            
163 Collectie Vleer, 100. 
164 Idem. 
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Op 4 december 1948 vergaderden Beel, Neher en de Nederlandse ministers zoals aangekondigd 
opnieuw met de federale leiders. Van alle deelgebieden buiten de Republiek was één 
vertegenwoordiger aanwezig en ook waren op deze vergadering Koets en drie leden van de VFR.165 
Sultan Hamid legde de verschillende vragen uit de BFO aan de Nederlandse politici voor. Over één 
ding gaf Sassen opheldering: het memorandum van Hatta bestond en er was recentelijk zelfs een 
vervolg aan gegeven in een tweede schrijven van de Republikeinse premier. Over de inhoud wilden 
de Nederlandse ministers echter geen mededeling doen, net zomin als men opheldering wilde geven 
over het Republikeinse standpunt inzake de positie van de HVK. Beel gaf wel aan dat het BIO-besluit 
wat hem betreft nog vóór 1 januari werd ingevoerd. Hierop deelde Anak Agung mee wat in de 
tussenliggende BFO-vergadering was besloten: als de Nederlandse regering zijn standpunt nog nader 
ging bepalen, kon de BFO nog niet toezeggen dat ze mee wilde doen met de vorming van de interim-
regering. Ze kon haar standpunt pas bepalen nadat hun het standpunt van de Nederlandse regering 
was meegedeeld. Beels reactie hierop was veelzeggend. In het verslag was te lezen: ‘Z.E. Dr. Beel 
wenst de goede sfeer in herinnering te brengen, waarin tot op heden steeds werd gewerkt. Z.E. 
geeft in overweging niet te veel beslissingen te nemen tegenover een Regering, die herhaaldelijk 
heeft getoond met de B.F.O. zoveel mogelijk te willen samenwerken.’         

Uit deze reactie van de hoogste Nederlandse gezagsdrager in Indonesië blijkt dat hij onvoldoende 
besefte hoe heftig het gevoel van miskenning bij politici als sultan Hamid en Anak Agung was. Hij had 
meer aanhankelijkheid van de federale Indonesiërs verwacht. Beels beperkte politieke 
inschattingsvermogen werd trouwens wel door Nederlandse ambtenaren opgemerkt. Een van 
Stikkers adviseurs, Herman Hagenaar, concludeerde naar aanleiding van deze vergadering dat 
Nederland op ‘federaal drijfzand’ bouwde wanneer werd gedacht dat deze Indonesiërs Nederland 
zouden steunen tegenover de Republiek. Hagenaar achtte het negatieve effect desastreus: ‘Indien 
dit laatste juist is, dan vecht Nederland inderdaad niet tegen Republikeinse chaos, onmacht of onwil, 
maar tegen het Indonesische nationalisme, dat zich van een actie tegen een deel van hen 
distancieert met alle daaraan verbonden repercussies in het buitenland.’166 De Nederlandse 
ambtenaar gaf hiermee een haarscherpe politieke analyse, waarin ook gewezen werd op het 
gemeenschappelijke doel van de Republiek en de federale Indonesische nationalisten: volledige 
politieke onafhankelijkheid.  

Geen federale steun voor militair ingrijpen 
De aantekening van Hagenaar werd in retrospectief ook erg interessant, omdat hij met het ‘steunen’ 
van Nederland door de federale leiders specifiek doelde op de situatie dat Nederland opnieuw tot 
een militaire aanval zou overgaan. Met geen woord was dit onderwerp aangeroerd in het verslag 

                                                            
165 NIB 16, 28-32. In de ochtend van 4 december had de eerdergenoemde plenaire vergadering van de BFO 
plaatsgevonden. De hier bedoelde vergadering van de Nederlandse ministers met een uitgebreide delegatie vanuit de BFO 
vond op dezelfde dag ’s middags plaats. De aanwezige VFR-leden waren Hoessein Djajadiningrat, Kartanegara en 
Wisaksono. Op de vergadering, die twintig minuten duurde, voerden van de in totaal 26 aanwezigen slechts vier personen 
het woord: Beel, Sassen, Anak Agung en sultan Hamid.  
166 NIB 16, 32. Hagenaar, die meegereisd was met de ministeriële delegatie, schrijft dit in een persoonlijke notitie voor zijn 
directe chef in Den Haag, Hendrik Nicolaas Boon. In hoeverre Boon iets met Hagenaars waarschuwing gedaan heeft is 
onbekend. Terwijl Hagenaars waarschuwing lijkt voort te komen uit de gedachte dat Nederland de vertrouwensrelatie met 
de federale politici zou moeten herstellen, lijkt zijn hoogste baas, minister Stikker, een geheel andere mening te hebben. 
Op 19 november schreef hij aan collega Sassen dat deze veel te veel op ‘de federalisten’ vertrouwde. Volgens Stikker viel 
de groep namelijk uiteen in verschillende categorieën. Enerzijds waren er zwakke leiders die meteen hun invloed zouden 
verliezen ten opzichte van de veel sterkere Republikeinse politici op het moment dat ze samen zouden werken aan de 
opbouw van Indonesië. De anderen waren ófwel Republikeins georiënteerd ófwel ze wilden zonder Nederland een 
overeenkomst met de Republiek. Jaquet, 102-103. Stikker deelde dus de opvatting dat op drijfzand leek te worden 
gebouwd, maar trok een andere conclusie: het vertrouwen moest niet worden hersteld, maar men moest zich meer op de 
Republiek richten. 
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van de vergadering van 4 december 1948, maar het lijkt voor alle aanwezigen duidelijk te zijn 
geweest dat een militaire actie in de lucht hing. Anak Agung had bijvoorbeeld enige dagen eerder 
Koets geraadpleegd, omdat hij wilde weten hoe het overleg in Kaliurang was gegaan. Er ontstond 
een ‘openhartig gesprek’ waar Koets de HVK van op de hoogte stelde. Koets rapporteerde dat de 
Oost-Indonesische premier had gezegd dat militair ingrijpen ‘de enige uitweg was’ als er geen 
overeenstemming werd bereikt. Eerst had Anak Agung echter de hoop uitgesproken dat de 
besprekingen wel waren gelukt en dat de driehoeksbesprekingen snel konden beginnen.167 Terwijl 
dus niet gezegd was dat de Oost-Indonesische premier een militaire actie zou steunen, is dat 
waarschijnlijk wel wat Beel wilde horen. De HVK, die als premier ook verantwoordelijk was geweest 
voor het militaire ingrijpen in juli 1947, was er al vanaf zijn aankomst in Jakarta in september 1948 
van overtuigd dat opnieuw moest worden aangevallen. De ‘van Hoger afgegeven kans’ om militair in 
te grijpen deed zich toen voor als gevolg van de communistische opstand in de Republiek.168 Het 
kabinet gaf er op dat moment echter de voorkeur aan om Van Mook, die toen nog in functie was, de 
situatie eerst te laten heroverwegen. Op 10 november 1948 trok Beel, na Stikkers gesprekken met 
Hatta en de ontvangst van het memorandum, samen met Pinke ook de conclusie dat de actie moest 
worden ingezet. Maar Stikker en al Beels andere Nederlandse adviseurs pleitten toen voor het laten 
doorgaan van de besprekingen.169 Nu de besprekingen op 4 december waren mislukt, stond Beels 
conclusie bij voorbaat vast. Dat hij het bericht van Koets uitlegde als steun voor militair ingrijpen van 
de kant van Indonesische federale politici was het gevolg van een zekere politieke blindheid.  

Bij het Haags overleg van eind september en begin oktober 1948 was het onderwerp Republiek zoals 
gezegd niet ter sprake gekomen, terwijl toen wel bekend was dat met name de deelstaten Oost-
Indonesië, Pasoendan en Bandjar eensgezind waren om samen met de Republiek tot een federaal 
Indonesië te komen. Natuurlijk is daarmee niet gezegd dat deze sympathie voor de Republiek, zoals 
Adil Poeradiredja ten aanzien van Pasoendan suggereerde, door de gehele bevolking in deze 
deelstaten werd gedeeld. De ingediende motie van wantrouwen tegen zijn kabinet is daar een 
voorbeeld van. Evenmin kan van de deelstaten in de BFO, waarvan de leiders bekendstonden om 
hun antipathie tegen de Republiek, zoals West-Borneo en Oost- en Zuid-Sumatra, worden gezegd 
dat zij daarmee een onverdeelde volkswil representeerden. Abdul Malik had dit ook toegegeven 
voor zijn deelstaat. Het zou kunnen dat het bereiken van het ‘akkoord van Trêves’ Nederlandse 
politici als Beel en Sassen toch de onbedoelde indruk heeft gegeven dat het Republikeinse gehalte in 
de BFO nooit zoveel gewicht in de schaal kon leggen, dat deze steun in het geval van een militaire 
actie in gevaar kon komen. Maar ook in de periode na het Haags overleg en vóór de Nederlandse 
ministeriële missies naar Indonesië waren er tekenen aan de wand geweest die begin december nog 
vers in het geheugen moesten liggen. Eind november had Anak Agung een toespraak voor Radio 
Makassar gehouden waarvan de inhoud bekend werd gemaakt in Nederland en Indonesië. De 
premier zei hierin dat de regering van Oost-Indonesië hoopte en bad dat de jongste besprekingen 
ertoe zouden leiden dat de Republiek zou deelnemen aan driehoeksbesprekingen met de BFO en 
Nederland. Het parlement in Oost-Indonesië had onlangs twee moties aangenomen waarin de 
deelname van de Republiek aan de interim-regering werd genoemd als voorwaarde voor de 

                                                            
167 NIB 15, 8-9. Het gesprek tussen Koets en Anak Agung vond plaats op 1 december. Ten aanzien van de militaire actie 
parafraseerde Koets Anak Agung als volgt: ‘Hij aanvaardde dan ook de noodzakelijke conclusie, dat indien op de werkelijk 
essentiële punten overeenstemming niet mogelijk bleek, militaire actie de enige uitweg zou zijn.’ Wat de Oost-
Indonesische premier precies heeft gezegd en in welke context, is onbekend. Men zou op grond van deze parafrasering ook 
de conclusie kunnen trekken dat Anak Agung in algemene zin heeft gezegd dat oorlog onvermijdelijk was wanneer de 
diplomatie faalde. In ieder geval kan op grond van dit citaat niet worden geconcludeerd dat Anak Agung zich begin 
december 1948 achter Nederlands militair ingrijpen tegen de Republiek verklaarde. 
168 Giebels, Beel, 266. 
169 NIB 15, 636-639. 
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handhaving van rust en orde in Indonesië. Het regeringsbeleid van de deelstaat was gericht op het 
bereiken van een ‘hechte federalistische eenheid’ voor geheel Indonesië. De bestaande 
meningsverschillen en tegenstellingen moesten worden overbrugd door een ‘politiek van 
synthese’.170  

Met deze synthesepolitiek verwees de premier direct naar een toespraak van Hatta van 17 
november, waarin deze openlijk had opgeroepen tot samenwerking tussen de Republiek en de 
deelstaten.171 In dezelfde periode publiceerde de Republikeinse krant Merdeka een interview met 
Adil Poeradiredja. Hij sprak hierin onder meer over de angst in sommige kleinere deelstaten dat men 
overheerst zou worden door de Republiek. Het betrof volgens de premier van Pasoendan echter 
‘kleine verschillen’ die in onderling overleg tussen de Republikeinse en federale leiders konden 
worden opgelost.172 Samengevat kan niet gesproken worden van een brede politieke steun van de 
federale Indonesische politici voor Nederlands militair ingrijpen tegen de Republiek.  

De Republiek: wel federalisering, geen omsingeling 
De genoemde toespraak van Hatta op 17 november 1948 kan worden gezien als een uitgestoken 
hand naar de overige deelstaten. Maar in hoeverre was deze houding ten aanzien van de federatieve 
staatsinrichting representatief? Hatta vertrouwde Stikker op 28 november toe dat hij zelf 
voorstander was van een Indonesische federatie van zes deelstaten: Sumatra, Java, Borneo, 
Sulawesi, de Molukken en de Kleine Soenda-eilanden. Het was precies de indeling waartoe de BPUPK 
in 1945 had besloten, zij het dat het toen provincies waren van een eenheidsstaat. Hatta verzekerde 
Stikker echter ook dat de meeste Republikeinen nog steeds de voorkeur gaven aan een federatie van 
drie deelstaten, zoals in Linggadjati was overeengekomen.173  

De uitspraken van de Republikeinse premier suggereren weliswaar meningsverschillen over de 
toepassing, maar niet over het federale principe. Enkele dagen ervoor verklaarde de Republikeinse 
minister van Voorlichting Natsir in een interview met Merdeka dat de Republiek zeker niet op een 
hogere plaats in de federatie wilde komen dan de overige deelstaten. De status van de Republiek 
moest niet worden opgegeven, maar de overige deelstaten moesten juist worden opgetrokken naar 
het niveau van de Republiek.174 Ook maakte het Republikeinse persbureau Antara bekend dat de 
voormalige Republikeinse gouverneurs van de provincies buiten Java en Sumatra een gezamenlijk 
manifest hadden gepubliceerd, waarin ze de federale leiders van Borneo en Oost-Indonesië opriepen 
met de Republiek samen te werken aan de vorming van een interim-regering.175 In de verschillende 
verklaringen vanuit de Republiek valt op dat het federale systeem als zodanig niet werd bestreden. 
Daarentegen was er geen sprake van Republikeinse erkenning van de gevormde deelstaten op Java, 
Sumatra en Madura. Bovendien werd, geheel tegen deze Republikeinse opvatting in, op een 
conferentie in Bondowoso in november 1948 de deelstaat Oost-Java gesticht.176 Merdeka noemde 

                                                            
170 Nieuwe Courant, 29 november 1948. De moties waren ingediend door het lid van de progressieve fractie The Sing Hoo 
en aangenomen op 16 november. Formation, 433. 
171 Provinciale Drentsche en Asser Courant, 18 november 1948. Hatta stelde in deze toespraak dat gestopt moest worden 
met de aanduiding ‘marionetten regeringen’ voor de niet-Republikeinse deelstaten. 
172 Rapportage Indonesië 38. Het interview verscheen in de Merdeka van 27 november 1948. 
173 Stikker, D.U., Memoires: Herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis, 
Rotterdam, 1966, 122-123. Jaquet, 113. 
174 Rapportage Indonesië, 38. Provinciale Drentsche en Asser courant, 26 november 1948. 
175 De Gooi- en Eemlander, 18 november 1948. 
176 Yong Mun Cheong, Van Mook, 153. Twee eerdere pogingen om tot de vorming van een deelstaat te komen waren 
mislukt. Net als destijds bij de West-Java conferentie stelde het Tweede Kamerlid Goedhart hier op 16 november 1948 
kritische schriftelijke vragen over aan de minister, waarin hij het beleid een ‘verdere versplintering’ van de Republiek 
noemde. Minister Sassen beantwoordde deze vragen enkele dagen later afwijzend. De conferentie kon wat hem betreft 
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de conferentie een voortzetting van Van Mooks beleid waarin deelstaten werden gesticht als 
‘politieke omsingeling’ van de Republiek.177 

De Nederlandse militaire aanval toch ingezet 
Op de avond van 4 december, de dag waarop met de federale Indonesische leiders was vergaderd, 
spraken Neher, Sassen en Stikker nog één keer met Hatta. De Nederlanders wilden naar aanleiding 
van Hatta’s brief van de dag ervoor achterhalen of er toch nog mogelijkheden waren. Maar tijdens 
dit overleg doken geen nieuwe gezichtspunten op. Het belangrijkste meningsverschil over de 
Republikeinse eis om de zeggenschap over haar leger te handhaven, bleef bestaan. Na het gesprek, 
waarin de federale structuur niet ter discussie stond, concludeerden de Nederlandse politici dat het 
BIO-besluit moest worden afgekondigd en Nederland militair moest ingrijpen. Met dit advies aan de 
Nederlandse regering vertrok de delegatie op 5 december naar Nederland.178  

In de ministerraad van 8 december deed Sassen verslag van het bezoek aan Indonesië. Op de vraag 
of Nederland kon rekenen op de steun van de federale leiders, antwoordde Sassen dat hij tot de 
conclusie was gekomen dat ‘de meeste federalisten’ niet wilden instemmen met een interim-
regering zonder de Republiek en ook een ‘politionele actie’ niet zouden steunen. Daarop kwam de 
vraag of de invoering van het BIO-besluit dan niet een loos gebaar was. Sassen antwoordde dat 
‘tegelijk met de afkondiging, het standpunt van de Regering ten aanzien van het gehele conflict moet 
worden bekend gemaakt. De federalisten zullen dan weer moed krijgen en hun medewerking wel 
willen verlenen’. Kennelijk was dit antwoord voor de overige kabinetsleden afdoende. Op 13 
december werd unaniem besloten tot een militaire actie tegen de ‘kwaadwillige elementen in 
Djokja’. Men besloot het startsein pas te geven na het ingaan van het kerstreces van de 
Veiligheidsraad, vanuit de overtuiging dat die akkoord zou gaan als Nederland de zaak ‘ordelijk’ had 
opgelost. Ook om de goede wil internationaal te laten zien en de federale Indonesische politici ter 
wille te zijn, werd haast gemaakt met de invoering van het BIO-besluit.179 Dit besluit werd 
afgekondigd op 18 december 1948, een dag vóór het begin van de militaire actie.  

De uitspraken van Sassen over de federale Indonesische politici laten zien dat in ieder geval het 
inzicht was doorgedrongen dat de ‘steun’ niet meer zo vanzelfsprekend was. Over Anak Agung en 
Poeradiredja zei Sassen dat ze zich ‘naar twee kanten wilden dekken’. Ook suggereerde de 
Nederlandse minister dat deze politici vooral uit angst de Republiek steunden. Na het Nederlandse 
optreden zouden ze vanzelf wel weer met Nederland ‘durven’ gaan.180 Opmerkelijk genoeg kwam 
het kennelijk geen moment bij Sassen op dat de houding van de genoemde politici te verklaren was 
vanuit Indonesisch nationalisme. Het ‘zwichten’ van de federale Indonesische premiers voor 
Republikeinse invloeden werd bovendien verklaard als zwak, terwijl daarmee het democratische 
argument dat de federale politici zelf aanvoerden niet serieus werd genomen. Zij hadden te kennen 
gegeven te luisteren naar de bevolking en belangrijke stromingen in het parlement.  

Terwijl Sassen er inmiddels van doordrongen leek dat de federale Indonesische politici een 
Nederlandse militaire actie eind december en de invoering van een interim-regering zonder de 
Republiek niet zouden steunen, leek Beel in Indonesië ondertussen ook minder ‘verblind’. Enkele 
dagen voor de militaire actie schreef hij aan Sassen: ‘De groep Deelgebieden zal zich rondom Oost-
Indonesië en Pasoendan groeperen en niet bereid zijn bij een zodanig samenvallen tot verkiezing van 

                                                                                                                                                                                         
worden voortgezet op grond van Linggadjati, waarin de bevolking het recht werd gegeven zich vrij uit te spreken over de 
staatkundige organisatie die zij verlangde. AS ANRI, 1246. 
177 Merdeka, 17 november 1948. 
178 NIB 16, 34-42. Stikker, Memoires, 126-127. Jaquet, Minister Stikker, 118-119. 
179 Van den Doel, Afscheid, 286-287. NIB 16, 113. Idem, 223. 
180 NIB 16, 66. 
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de leden der Federale Interimregering over te gaan. Nationaal zowel als internationaal is deze 
houding alleszins verklaarbaar. Nationaal in die zin, dat zij niet het odium op zich durven laden mede 
verantwoordelijk te zijn voor een politie actie tegen Djocja als exponent van het nationalistisch 
streven.’ Beel legde wel verband met het nationalisme. Door het woord ‘durven’ te gebruiken 
suggereerde hij echter dat de politici in werkelijkheid andere ideeën dan ‘Djocja’ hadden. De 
staatkundige ontwikkeling van Indonesië zoals hij als premier in september 1947 had aangekondigd, 
meende Beel als HVK alleen door te kunnen zetten met militair ingrijpen. Daarbij dacht hij de 
Indonesische bevolking achter zich te hebben.181  

De gestrande Republikeinse goodwillmissie naar Oost-Indonesië 
Vlak voordat Nederland op 19 december 1948 de Republiek aanviel, deed zich een opmerkelijk 
incident voor. Het illustreert hoe tegelijk met de polarisatie in de Nederlands-Republikeinse 
verhoudingen een ontwikkeling gaande was naar meer eenheid binnen de Indonesische gelederen. 
Het bestaan van een federale structuur bood de mogelijkheid deze eensgezindheid in officiële 
diplomatieke banden tot uiting te brengen. Zoals in dit hoofdstuk duidelijk werd, was de verhouding 
tussen de Republiek en Oost-Indonesië gedurende het jaar 1948 zichtbaar verbeterd. Nadat de 
Republiek de deelstaat had erkend was het bezoek van de Oost-Indonesische parlementaire 
goodwillmissie aan Yogyakarta in februari het eerste duidelijk zichtbare teken van samenwerking 
tussen de twee deelstaten geweest. Op 13 mei stelde premier Hatta in een brief aan president 
Soekawati een tegenbezoek voor door een parlementaire missie vanuit de Republiek.182 De Oost-
Indonesische president antwoordde twee weken later dat de deelstaat de missie ‘graag’ zou 
ontvangen. Dit hoffelijke antwoord verhult trouwens dat Soekawati persoonlijk de Republikeinen 
niet graag zag komen.183 Om verschillende redenen werd de missie vervolgens uitgesteld, maar 
uiteindelijk bepaalde men als vertrekdatum 18 december 1948.184 Na de reis van minister Stikker 
begin november hadden verscheidene BFO-leiders het gevoel geuit dat ze door Nederland 
gepasseerd waren. In verband hiermee zag Beel juist een risico in de voortgang van de 
goodwillmissie: Oost-Indonesië zou weleens te veel onder Republikeinse invloed kunnen komen. De 
HVK probeerde op 12 november de Oost-Indonesische vertegenwoordiger in Jakarta ervan te 
overtuigen zijn regering van de ontvangst te laten afzien.185 Aan de andere kant van de wereld drong 
de Republikeinse vertegenwoordiger in New York, Nico Palar, er tegelijk bij zijn regering op aan de 
missie door te laten gaan. Voor het buitenland vond hij het zeer waardevol als men zou zien dat de 
Oost-Indonesische regering achter de regering Hatta stond.186  

Vlak nadat de Nederlandse ministers begin december weer uit Indonesië waren vertrokken bracht 
de krant Het Dagblad helderheid. Op 9 december was in deze Nederlandstalige krant een groepsfoto 
te zien van de zeven leden van de Republikeinse missie die de week erop naar Jakarta zouden 

                                                            
181 NIB 16, 173. Volgens Beel was het lid van de VFR Wisaksono opgelucht over het besluit van de Nederlandse regering om 
militair in te grijpen. Beel schreef naar aanleiding hiervan aan Sassen dat dit voor hem aangaf dat ‘door de grote 
meerderheid van het Indonesische volk de genomen beslissing zal worden gevoeld als een verlossende daad’. 
182 Nieuwe Courant, 18 mei 1948. De commissie was al begin april ingesteld door Soekarno. Het Dagblad, 5 april 1948. 
183 Anak Agung, From the Formation, 358. Het antwoord stond in schril contrast met Soekawati’s eigen politieke opvatting. 
In juli had hij geprobeerd om het aanbieden van de BFO-resolutie aan de Republiek tegen te houden. NIB 14, 418. Op 14 
november waarschuwde hij Beel dat het Oost-Indonesische kabinet, als reactie op de toen ingezette Nederlandse 
benadering van de Republiek, zelf zou proberen de Republiek eerder ‘te bereiken’. De ontvangst van de voorgenomen 
goodwillmissie plaatste hij in deze context. Beel gebruikte deze waarschuwing van Soekawati naar de Nederlandse regering 
als een argument om af te zien van het zenden van een Nederlandse ministeriële delegatie voor overleg met de 
Republikeinse leiders. NIB 15, 657. 
184 Redenen voor het uitstel waren eerst de vastenmaand en de drukke werkzaamheden ten tijde van de zitting van het 
parlement. Het Dagblad, 13 augustus 1948. Anka Agung, From the Formation, 358. 
185 NIB 15, 647. 
186 NIB 15, 714. 
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vertrekken op doorreis naar Makassar.187 Beel zal er waarschijnlijk niet vrolijk van zijn geworden. Op 
de ochtend van 18 december vertrok de groep Republikeinse parlementsleden per vliegtuig naar 
Makassar, maar na drie kwartier keerden ze ‘vanwege technische problemen aan de motor’ terug. 
Enkele uren later werd de vlucht voor die dag geannuleerd.188 Waarschijnlijk waren de 
luchtvaartautoriteiten al met de planning van de Nederlandse militaire actie bekend en gingen niet 
zozeer technische, maar veeleer politieke oorzaken schuil achter het afbreken van de reis. Vaststaat 
dat de leden van de missie die nacht door de Nederlands-Indische autoriteiten gevangen werden 
genomen, samen met andere politieke vertegenwoordigers van de Republiek in Jakarta.189 

Samenvatting 
Na het Nederlandse militaire offensief van juli en augustus 1947 kwamen met instemming van de 
Nederlands-Indische regering verschillende nieuwe deelstaten tot stand in de door Nederland 
bezette gedeelten van Java, Sumatra en Madura. De Republiek zag dit als een schending van de 
Linggadjati overeenkomst door Nederland, omdat het inging tegen de de facto erkenning van de 
Republiek op die eilanden. De deelstaat Pasoendan op West-Java kwam tot stand na drie 
conferenties, waarbij het gebrek aan representativiteit van de deelnemers en de sturende rol van 
Nederlandse ambtenaren redenen waren voor felle Republikeinse kritiek. Toch wisten pro-
Republikeinse Indonesische vertegenwoordigers een belangrijke invloed te verwerven op de derde 
conferentie en daarmee ook in de voorlopige volksvertegenwoordiging van de nieuwe deelstaat. Aan 
het eind van de conferentie werd de Republikein Wiranatakusumah tot staatshoofd verkozen. 

De deelname van Republikeinen aan de West-Java conferenties had te maken met een bredere 
ontwikkeling: binnen de Republiek ontstond een federalistische politieke stroming. Deze stroming 
hield verband met de ‘plebiscietbeweging’. Op het Amerikaanse marineschip Renville kwam door 
bemiddeling van de CGD een akkoord tot stand waarbij de Republiek zich voorlopig neerlegde bij de 
Nederlandse militaire bezetting van bepaalde gedeelten van Java, Sumatra en Madura en zich ook 
opnieuw bereid verklaarde met Nederland samen te werken aan de totstandkoming van een 
federatieve Indonesische staat. Hiermee ging ze akkoord op voorwaarde dat de bevolking zelf zich 
middels een plebisciet kon uitspreken over de toekomstige politieke status.  

In Oost-Sumatra kwam zonder voorbereidende conferentie ook een deelstaat tot stand. Deze werd 
volledig gedomineerd door de Maleise minderheidsgroep in dat gebied en had sterke banden met de 
voormalige zelfbestuurders. Binnen de Oost-Sumatraanse regering was in het geheel geen ruimte 
voor Republikeinse invloeden. Het gebrek aan representativiteit en het ondemocratische gehalte in 
het bestuur van deze deelstaat leverden veel kritiek op vanuit de Republiek. Ook de Nederlandse 
politieke adviseur in het gebied waarschuwde de Nederlandse bestuurders in Jakarta al meteen voor 
deze zwakheden. 

In Oost-Indonesië veranderde er veel doordat in december 1947 een nieuw kabinet aantrad onder 
leiding van de Balinees Anak Agung. De nieuwe regering had een bredere parlementaire basis, ook 
progressieve, pro-Republikeinse ministers namen deel. Anak Agung nam aanvankelijk een neutrale 
positie in, maar dit veranderde in de loop van 1948. De nieuwe politieke koers in Oost-Indonesië 
bleek ook uit de instelling van een parlementaire goodwillmissie naar de Republiek. De Republiek 

                                                            
187 Het Dagblad, 9 december 1948. De missie stond onder leiding van Sartono en telde verder als leden A.J. Djoepri, 
Mahmoed Latjoeba, Ishak Rohi Lobo, Adam Malik, Soebadio Sastosatomo en Albert Mangaratus Tambunan.  
188 Anak Agung, From the Formation, 360. 
189 NIB 16, 281. 
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zelf erkende Oost-Indonesië op 19 januari 1948, in maart werd het bezoek van de parlementaire 
missie daadwerkelijk uitgevoerd. 

Parallel aan de hierboven geschetste ontwikkelingen werden in dezelfde periode verschillende 
stappen ondernomen in de richting van de vorming van een federale Indonesische regering. Begin 
december 1947 werd het Komite Indonesia Serikat opgericht, dat geheel uit Indonesische 
vertegenwoordigers bestond, afkomstig uit de belangrijkste deelgebieden, behalve uit de Republiek 
Indonesië. De deelname van de Republiek werd het belangrijkste knelpunt in de vervolgstappen die 
verder op dit gebied werden ondernomen. Een aantal federale vertegenwoordigers, zoals die van 
Oost-Indonesië, stelde van meet af aan dat deelname van de Republiek essentieel was. Andere 
deelstaten, waaronder Oost-Sumatra, benadrukten meer de snelheid die geboden was en zagen 
ruimte voor een eerste federale interim-regering zonder dat de Republiek daar meteen aan 
deelnam.  

Op 9 maart 1948 werd uiteindelijk een Voorlopige Federale Regering (VFR) geïnstalleerd waarin de 
belangrijkste deelstaten, behalve de Republiek, waren vertegenwoordigd. Hoewel de Republiek in 
het kader van de nieuwe ‘federale koers’ meer genegen leek met de Nederlandse plannen mee te 
gaan, was de manier waarop de VFR was samengesteld voor de Republiek volkomen onacceptabel. 
Weliswaar nam er een belangrijk aantal Indonesiërs aan deel, maar de VFR werd nog steeds geleid 
door luitenant-gouverneur-generaal Van Mook, en de voormalige Nederlandse directeuren uit de 
Nederlands-Indische regering domineerden het bestuur. De Republiek beschouwde de VFR hierdoor 
als een enigszins hervormde Nederlands-Indische regering. 

De Nederlands-Republikeinse onderhandelingen stagneerden onder andere door de manier waarop 
nieuwe deelstaten in het voormalige Republikeinse gebied werden opgezet, maar ook door de 
manier waarop een federale Indonesische regering werd voorbereid. Eind mei 1948 werd in 
Bandung de Federale conferentie geopend met een groot aantal vertegenwoordigers uit de 
verschillende federale gebieden, behalve uit de Republiek. De conferentie, die tot doel had de 
staatkundige ontwikkeling verder voor te bereiden, boekte de eerste weken geen concrete 
resultaten. Tijdens het reces in juli 1948 initieerden Anak Agung en Adil Poeradiredja de Bijeenkomst 
voor Federaal Overleg (BFO), waarin de regeringsleiders van de niet-Republikeinse deelstaten 
bijeenkwamen. Na een week nam de BFO een resolutie aan die aandrong op de snelle installatie van 
een volledig Indonesische interim-regering. Een beweegreden om haast te maken was de naderende 
datum van 1 januari 1949, die in Linggadjati was bepaald als de datum waarop de soevereiniteit zou 
worden overgedragen. Het was tijd, stelde Anak Agung, dat Indonesiërs ‘huiseigenaar’ werden. Van 
Mook en zijn adviseurs ontvingen het BFO-initiatief met gereserveerdheid.  

In Nederland hadden in juli 1948 Tweede Kamerverkiezingen plaats vanwege de grondwetswijziging 
die nodig was voor de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. De formatie van het kabinet leidde 
tot een ingrijpende wijziging in de bestuursposten die direct de Indonesische kwestie aangingen. De 
KVP leverde de nieuwe minister van Overzeese gebiedsdelen en de opvolger van Van Mook als Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon werd Beel. Van Mook zelf had het idee dat de federale 
Indonesische politici een belangrijk aandeel hadden gehad in zijn ontslag. Zowel Beel als het 
Nederlandse kabinet Drees leken aanvankelijk bereid de BFO intensief bij de beslissingen aangaande 
de staatsstructuur van Indonesië te betrekken. Van werkelijk invloed was echter nauwelijks sprake. 
Een belangrijk twistpunt was dat Nederland weigerde de federale Indonesiërs een rol te geven in de 
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besprekingen met de Republiek. Beel onderschatte ook het nationalisme van deze Indonesiërs, door 
sultan Hamid kernachtig verwoord in de hartekreet: ‘Wij willen het nu zelf doen!’         

Begin december 1948 mislukte een nieuw initiatief onder leiding van de Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken Stikker om met de Republiek tot overeenstemming te komen. De Nederlandse 
ministers hadden de federalen in het geheel niet bij de besprekingen betrokken. De Oost-
Indonesisch-Republikeinse verhoudingen bleven zich echter in positieve zin ontwikkelen. Op 18 
december 1948 vertrok een Republikeinse goodwillmissie vanuit Jakarta op weg naar Makassar. Het 
vliegtuig keerde vrijwel meteen terug ‘wegens motorproblemen’. De werkelijke oorzaak was 
waarschijnlijk dat de Nederlanders de volgende ochtend voor de tweede keer een militaire aanval 
tegen de Republiek begonnen. De leden van de missie werden meteen gearresteerd. Zowel het 
kabinet van Oost-Indonesië als Pasoendan traden af als protestreactie tegen de Nederlandse 
militaire aanval. 
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Hoofdstuk 7  Invloedrijke federalen en zwakke deelstaten (december 
1948 – december 1949) 
 

In het jaar 1948 was door Nederland een Voorlopige Federale Regering gevormd voor Indonesië die 
niet erkend werd door de Republiek Indonesië en nauwelijks gezag genoot in de overige 
Indonesische gebieden. De BFO had zich daarentegen laten kennen als een federaal Indonesisch 
platform van waaruit diverse pogingen werden ondernomen om invloed te verkrijgen op de 
toekomstige staatkundige ontwikkeling. Telkens weer had Nederland geweigerd deze federale 
Indonesische nationalisten bij de besluitvorming te betrekken.  

In hetzelfde jaar kreeg een ‘federale stroming’ in de Republiek grotere invloed en in Pasoendan en 
Oost-Indonesië was de politiek meer gericht op toenadering tot de Republiek. In het najaar van 1948 
liepen enkele pogingen van Nederland en de Republiek om tot een akkoord te komen op niets uit en 
Nederland besloot op 19 december voor de tweede keer een groot militair offensief in te zetten. 

In dit laatste hoofdstuk zal worden nagegaan welke invloed dit Nederlandse militaire optreden had 
op de federatieve ontwikkeling en op de federale Indonesische nationalisten in het jaar 1949. Welke 
rol kreeg de BFO in de ontknoping van dit politieke drama tussen Indonesië en Nederland?  

 

De strategie van ontkenning 
De Nederlandse militaire aanval op de Republiek Indonesië op Java en Sumatra begon op 19 
december 1948. In de Republikeinse regeringszetel Yogyakarta vond een luchtlandingsoperatie 
plaats en werd eerst het vliegveld en vervolgens de stad bezet. Nederlandse militairen arresteerden 
de aanwezige Republikeinse regeringsleiders, onder wie Soekarno en Hatta. Een uitzondering 
maakten de Nederlandse bezetters voor sultan Hamengkubuwono IX van Yogyakarta, die ook 
minister van staat voor Binnenlandse Veiligheid was. Hij werd ongemoeid gelaten en Nederlandse 
soldaten bleven buiten zijn kraton (paleis). Vervolgens bezetten Nederlandse troepen ook de rest 
van het Republikeinse grondgebied op Java. Op Sumatra bezette het Nederlandse leger tijdens deze 
actie, die de codenaam ‘Kraai’ droeg, alleen bepaalde ‘strategische zones’. Meteen na het bekend 
worden van de aanval trad zowel in Pasoendan als in Oost-Indonesië het kabinet af. In beide 
gevallen vermeldde de regering als reden dat ‘het beleid, gericht op Indonesische eenheid, had 
gefaald’.1  

De dag na de aanval stelde de HVK aan minister Sassen voor om de term ‘Republiek’ in de toekomst 
achterwege te laten: ‘Onze actie maakt aan de Republiek als zodanig een einde. Zij verdwijnt 
daardoor tevens als partij in het conflict. Op die grond kan inmenging van buitenaf meer dan ooit als 
ongerechtvaardigd en ontoelaatbaar worden afgewezen.’2 Met het ‘ontkennen’ van de Republiek 
zette Beel een nieuwe strategie in, tegengesteld aan het Nederlandse regeringsbeleid waarin de 
bereidheid om de Republiek de facto te erkennen vanaf begin 1946 centraal had gestaan. Met de 
buitenlandse inmenging verliep het echter waarschijnlijk een stuk sneller dan hij had voorzien. Al op 
de dag dat operatie Kraai begon, verzocht de Amerikaanse plaatsvervangend vertegenwoordiger 

                                                            
1 NIB 16, 248. Volgens Petrus Johannes Gerke, de Nederlandse minister van Financiën in Pasoendan, zou Adil Poeradiredja 
in de kabinetsvergadering waar werd besloten af te treden, hebben gezegd dat hij door de aanval alle vertrouwen in de 
Nederlanders verloren had. Bovendien zou hij diep zijn gekwetst omdat verschillende van zijn partijgenoten uit het 
parlement, onder wie fractieleider Soejoso, behoorden tot de door Nederland gearresteerde politici. 
2 Idem, 251. 
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Philip Jessup de VN Veiligheidsraad met spoed bijeen te komen vanwege de situatie in Indonesië. 
Ondanks het kerstreces kwam deze op 22 december 1948 bijeen. De zitting vond plaats in Parijs.3  

Federalisme in het debat in de Veiligheidsraad in Parijs 
In de Veiligheidsraad kreeg de Nederlandse vertegenwoordiger Van Roijen, die ook ten tijde van de 
Hoge Veluwe conferentie al betrokken was bij de Indonesische kwestie, in het debat als eerste het 
woord.4 Hij stelde dat niet Nederland maar juist de Republiek de agressor was, omdat ze het 
militaire bestand voortdurend had geschonden. Vervolgens bestreed hij het Republikeinse verwijt 
aan Nederland dat het deelstaten in het bezette gebied had opgezet. Nederland had deze deelstaten 
immers opgericht overeenkomstig Linggadjati: op grond van de volkswil en met een voorlopig 
karakter. De Republiek voerde volgens Van Roijen echter een beleid dat gericht was op de vorming 
van een eenheidsstaat, hoewel ze in Linggadjati en op de Renville hadden verklaard achter het 
federale principe te staan. De Nederlandse diplomaat zei dat ook in de laatste politieke 
besprekingen in Kaliurang was gebleken dat de Republiek niet werkelijk een deelstaat wilde worden 
binnen een federatie, maar erop uit was geheel Indonesië in de Republiek te incorporeren. Ook met 
het oog op communistische dreiging moest daarom een federaal systeem zorgen voor stabiliteit.5 
Het politieke evenwicht in dit zo diverse land zou gemakkelijk verstoord kunnen worden door het 
dominante Midden-Java. Ook in de Republiek waren volgens Van Roijen veel voorstanders van het 
federale systeem, maar omdat er geen politieke vrijheid heerste, konden ze dit niet tot uiting 
brengen. Ten slotte legde hij uit dat de Nederlandse regering de Veiligheidsraad niet competent 
achtte zich met de Indonesische kwestie te bemoeien. 

Diezelfde middag kreeg Palar het woord, de vertegenwoordiger van de Republiek Indonesië.6 Het 
oud-PvdA-Kamerlid begon zijn redevoering met de stelling dat de ingezette militaire actie volledig in 
lijn lag met het Nederlandse beleid van het afgelopen jaar. Daarbij hoorde ook het opzetten van 
deelstaten in het gebied dat op de Republiek was veroverd in 1947. Vervolgens ging Palar in op het 
Nederlandse verwijt van bestandsschendingen. Terwijl Nederland suggereerde dat er sprake was van 
voortdurende infiltraties vanuit Republikeins gebied, hield de Republiek zich juist aan de afspraken 
en had na de Renville-akkoorden zijn leger uit de bezette gebieden geëvacueerd. Waar Nederland 
meende infiltraties te zien, was volgens Palar in werkelijkheid sprake van sociale opstanden door een 
bevolking die economisch, politiek en militair door Nederland onderdrukt werd. Terwijl de Republiek 
telkens via de CGD probeerde de onderhandelingen voort te zetten, omzeilde Nederland deze 
commissie. Tegen de Renville-principes in probeerde Nederland namelijk direct een akkoord te 
bereiken met de zelf opgezette deelstaten. Nederland gaf bovendien een verkeerde voorstelling van 
zaken door te beweren dat er in Indonesië sprake was van een tegenstelling tussen het unitarisme 
van de Republiek en het federalisme van de deelstaten. Dat dit onjuist was, bleek volgens hem uit de 
genoemde opstanden in de bezette gebieden, maar ook uit het recente aftreden van de regeringen 
van Pasoendan en Oost-Indonesië. Palar stelde dat veel Republikeinse politici, onder wie Hatta maar 
ook hijzelf, fervente aanhangers van het federalisme waren. Als er een duidelijk voorbeeld van 
unitarisme in Indonesië was, dan was dit juist de Nederlandse koloniale politiek waarmee vanuit 
Jakarta over de deelstaten werd geregeerd. 
                                                            
3 Jessup deed dit verzoek mede namens zijn Australische collega. Oorspronkelijk kwam de Veiligheidsraad al op 20 
december bijeen. Omdat de vertegenwoordigers van Columbia, Oekraïne en de Sovjetunie niet aanwezig waren, werd de 
zitting echter verdaagd naar 22 december. Omdat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in december ook 
bijeen was in Parijs, werd deze spoedzitting van de Veiligheidsraad ook daar gehouden. 
4 Security Council Official Records Third Year, 388th meeting, 22 December 1948, 1-31. Van Roijen was in de tijd van de 
Hoge Veluwe conferentie minister van Buitenlandse Zaken. 
5 Van Roijen betoogde dat in Indonesië, ondanks het neerslaan van de opstand onder leiding van Muso, nog steeds een 
groot communistisch gevaar bestond vanwege de sterke organisatie onder leiding van Tan Malaka.  
6 Security Council Official Records Third Year, 389th meeting, 22 December 1948, 31-42. 
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De toespraken van Van Roijen en Palar brachten duidelijk in beeld hoe tegengesteld en schijnbaar 
onoverbrugbaar de visies op het politieke gebeuren waren. Als representanten van de regeringen 
van Nederland en de Republiek verdedigden ze echter beiden het federale systeem. Ook beweerden 
ze beiden dat de andere partij in werkelijkheid geen voorstander was van het federalisme. Omdat 
het doel van beide toespraken was de leden van de Veiligheidsraad te overtuigen, speelde retoriek 
vanzelfsprekend een belangrijke rol. Het is daarom in de context van dit onderzoek niet van belang 
om alle afzonderlijke uitspraken uit de genoemde toespraken gedetailleerd te analyseren of te 
onderwerpen aan waarheidsvinding. Wel is relevant dat in het publieke politieke debat op het 
internationale niveau van de Veiligheidsraad het federale principe eind december 1948 niet ter 
discussie stond. 

Guerrillaoorlog en de macht van het Republikeinse leger 
Na de toespraak van Palar volgde een debat dat uiteindelijk leidde tot de aanvaarding op 24 
december van een resolutie waarin de partijen werden opgeroepen om de vijandelijkheden meteen 
te staken. Nederland werd opgeroepen de president van de Republiek Indonesië en de andere 
politieke gevangenen vrij te laten. Beel had het zich duidelijk anders voorgesteld. Hoewel de 
Nederlandse militaire operatie op Java op 31 december eindigde en die op Sumatra op 5 januari, 
intensiveerde daarna de guerrillaoorlog op beide eilanden. De meeste slachtoffers van de oorlog in 
Indonesië tussen augustus 1945 en december 1949 vielen in deze laatste periode.7  

Hoewel de oorlogsvoering zelf niet afzonderlijk in dit hoofdstuk aan de orde komt, moeten we ons 
wel realiseren dat deze voortdurend op de achtergrond aanwezig was en belangrijke invloed had. In 
de eerste plaats maakte de intensieve guerrillaoorlog in grote gedeelten Java en Sumatra alle 
staatsvorming tot een vrijwel theoretisch project. De machtsbasis van deze deelstaten, voor zover 
aanwezig, werd voortdurend ondermijnd.8 Zo kon in Pasoendan na het aftreden van Adil 
Poeradiredja’s kabinet weliswaar een nieuwe regering worden gevormd, maar in West-Java bestond 
in de desa’s geen gezag dat kon worden herleid tot deze deelstaat en moest men zich schikken naar 
de sterkste militaire partij.9 In de tweede plaats was de succesvolle Republikeinse guerrilla een 
belangrijk bewijs van het ongelijk van degenen die, evenals Beel, beweerden dat de Republiek 
feitelijk had opgehouden te bestaan. Zij hadden gehoopt dat met het verdwijnen van de Republiek 
de laatste puzzelstukjes van federaal Indonesië konden worden ingepast. De realiteit was echter 
tegenovergesteld: niet alleen mislukte de vorming van een geloofwaardige deelstaat in Midden-Java, 
in de loop van het laatste oorlogsjaar klonk steeds vaker de roep vanuit andere deelgebieden om 
onderdeel te worden van de Republiek. In derde plaats vormde de thematiek van de organisatie van 
de strijdkrachten sinds het begin van het conflict tussen de Republiek Indonesië en Nederland een 
punt van bespreking. In Linggadjati en op de Renville waren hierover weliswaar afspraken gemaakt, 
maar zowel in juli 1947 als in december 1948 waren deze meningsverschillen een belangrijke 
oorzaak geweest van de escalatie van het conflict. De partijen kwamen niet tot overeenstemming 
over de vraag wat er met het leger moest gebeuren als de Republiek de Nederlandse soevereiniteit 

                                                            
7 De Groene Amsterdammer, 26 juli 2017.  
8 NIB 18, 256-257. Op 28 maart 1949 rapporteerde regeringsadviseur Van de Velde: ‘In West-, Midden- en Oost-Java vindt 
men duidelijke symptomen van een republikeinse bestuursorganisatie in de door ons niet te controleren gebieden. Op 
Sumatra is behalve in Aceh, ook in uitgestrekte delen van Tapanuli, Midden- en Zuid-Sumatra het republikeinse bestuur 
nog volkomen intact. In Minangkabau bijvoorbeeld is een complete bevolkingsveiligheidsdienst door het republikeinse 
bestuur georganiseerd, zodat het niet te verwonderen is, dat de guerilla-troepen daar opvallend grote steun ondervinden 
van de bevolking. Zelfs in de negara Oost-Sumatra is zoiets als een republikeins schaduwgezag.’ 
9 Op dorpsniveau moesten de inwoners zich schikken naar ‘het’ militaire gezag. Dit konden Nederlandse, communistische, 
islamitische of Republikeinse legers zijn. In de loop van 1949 kwam het gezag steeds meer in handen van het Republikeinse 
leger. Frakking, R., ‘Gathered on the Point of a Bayonet: the Negara Pasundan and the Colonial Defence of Indonesia, 1946-
50’, The International History Review, 39, 1 (2017) 30-47.  
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over geheel Indonesië erkende, en zich neerlegde bij de status van een deelstaat. Hiermee hing ten 
slotte een vierde kwestie samen: met wie werd het gesprek over de politieke toekomst gevoerd? 
Hoewel de politieke leiders van de Republiek gevangen waren, hield het Republikeinse leger stand. 
Dit gegeven gaf de legerleiders van het TNI een veel belangrijker plaats aan de onderhandelingstafel. 
Het was de vraag of ze deze invloedrijke positie zouden opgeven als de gevangen politici werden 
vrijgelaten.  

Twee republieken 
Naast het Republikeinse leger als machtsfactor in Indonesië was er sinds het begin van de 
Nederlandse militaire aanval sprake van de politiek ingewikkelde situatie dat er naast de 
gevangengenomen president en ministers nog een Republikeinse noodregering was. Een van de 
laatste politieke beslissingen die de regering Hatta in Yogyakarta had genomen, was de instructie 
aan de in West-Sumatra verblijvende minister van Economische Zaken Sjafruddin Prawiranegara om 
daar een noodregering op te zetten voor de periode dat de regering Hatta niet in staat zou zijn haar 
gezag uit te oefenen.10 Op 23 december brachten de Nederlandse militaire autoriteiten Soekarno, 
Agus Salim en Sjahrir naar een plaats om geïnterneerd te worden in Oost-Sumatra. Tegelijk werd 
Hatta met vijf andere Republikeinse leiders op het eiland Bangka gevangengezet.11 Dit betekent dat 
het gedurende het eerste half jaar van 1949 soms verwarrend was wie precies met welk gezag was 
bekleed. Deze situatie duurde tot juli 1949, toen de noodregering haar mandaat teruggaf aan 
president Soekarno.12  

Niettegenstaande de realiteit van de noodregering, de gevangengenomen Republikeinse leiders en 
het Republikeinse leger nam de Nederlandse regering het standpunt van Beel over dat de Republiek 
niet meer bestond. Tijdens de ministerraad waar dit besluit viel was premier Drees echter afwezig. 
Hij huldigde dit standpunt niet en juist hij ondernam in januari 1949 een reis naar Indonesië om de 
politieke mogelijkheden na te gaan, ook bij de Republikeinse leiders.13 Tekenend voor de 
verdeeldheid over de te volgen Nederlandse koers was een telegram dat Beel op 5 januari 1949 naar 
KVP-partijleider Romme stuurde, terwijl Drees naar Indonesië onderweg was. Hij noemde daarin het 
meningsverschil over de vraag met welke Indonesiërs overlegd moest worden. Van Drees’ bezoek 
verwachtte hij niet veel goeds: ‘Vrees dat besprekingen met Drees weinig vruchtbaar zullen zijn en 
eigen beleidslijn (Sultan enz.) zullen doorkruisen.’14 Met ‘Sultan’ bedoelde Beel de sultan van 
Yogyakarta. Zowel Beel als Sassen hadden goede hoop dat deze vorst na de Nederlandse verovering 
van Yogyakarta zijn loyaliteit aan de Republiek Indonesië zou opgeven en bereid zou zijn staatshoofd 
te worden van de ontbrekende deelstaat Midden-Java.15 Overigens had Beel ook deze 
deelstaatvorming op het oog toen beslist werd over de wegvoering van de Republikeinse leiders. 
Aan Sassen meldde hij op 26 december: ‘Regeringspersonen, die niet in Midden-Java thuis behoren 
en aan het optreden van de Sultan van Djocja in de weg zouden staan, zijn in overeenstemming met 
Abdul Kadir en andere Indonesische deskundigen naar elders overgebracht. Soekarno, Hatta, Hadji 
                                                            
10 NIB 17, 46.  
11 Soekarno, Agus Salim en Sjahrir werden eerst geïnterneerd in Brastagi, maar vanwege betere bewakingsmogelijkheden 
op 1 januari naar Prapat aan het Tobameer gebracht, beide plaatsen lagen aan de westelijke grens van Oost-Sumatra. Met 
Hatta werden Soerjadi Soeriadarma, Abdoel Gaffar Pringgodigdo, Mohamad Roem, Ali Sastroamidjojo en Datoek Moedo 
Assaat in Menoembing op Bangka geïnterneerd. 
12 Het Dagblad, 15 juli 1949.  
13 Daalder, Vier jaar nachtmerrie, 292. Op 6 januari, de dag dat Drees in Indonesië arriveerde, hield koningin Juliana een 
radiotoespraak waarin zij onder andere haar wens uitte dat binnen enkele weken een Indonesische federale regering zou 
worden ingesteld. NIB 16, 503. Drees’ bezoek moet in deze context worden geplaatst. 
14 NIB 16, 556. 
15 Op 20 december 1948, de tweede dag van de bezetting van Yogyakarta, begon de eerste Nederlandse poging om in 
contact te treden met de sultan om te onderhandelen. Meerdere pogingen volgden, maar de sultan weigerde alle contact. 
Drooglever, P.J., Sultan in oorlogstijd: Hamengkubuwono IX en de bezetting van Yogyakarta in 1948/49, Nijmegen, 1996. 
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Agus Salim, Sjahrir, Roem, enz. zijn op hun passende wijze overgebracht.’16 Dat Mohamad Roem net 
als de eveneens weggevoerde Ali Sastoamidjojo wel degelijk uit Midden-Java afkomstig was, wist 
Beel kennelijk niet. 

De nieuwe koers van de BFO 
Op 10 januari vond een overleg plaats tussen sultan Hamid als vicevoorzitter van de BFO, Beel, Drees 
en de Nederlandse ambassadeur bij het Verenigd Koninkrijk.17 Sinds eind november 1948 had de 
sultan van Pontianak de feitelijke leiding van de BFO, omdat zowel de voorzitter Bahrioen als de 
vicevoorzitter Hanafiah zich toen wegens ziekte terugtrokken.18 Het bezoek vond mede plaats als 
voorbereiding op de BFO-vergadering die avond in Jakarta over de vorming van een interim-regering 
voor Indonesië. De sultan verklaarde dat wat hem betreft wel met Sjahrir en de sultan van Yogya 
onderhandeld kon worden, maar voorlopig niet met Soekarno en Hatta. Voor overleg met zijn 
collega-sultan, die hij als kind gekend had, verklaarde hij zich zelfs persoonlijk bereid contact op te 
nemen. Volgens Drees liet sultan Hamid merken dat hij over dit laatste nog de goedkeuring van de 
BFO zou vragen. In de notulen van de BFO-vergadering van die avond staat niets over het voorstel 
van de sultan. Omdat verschillende delegaties nog niet in Jakarta waren en Oost-Indonesië in 
verband met de formatiebesprekingen in Makassar alleen maar waarnemers had gestuurd, werd 
besloten de BFO-vergadering over de vorming van een interim-regering uit te stellen. Beel berichtte 
Drees die avond dat sultan Hamid had besloten op eigen titel naar Yogyakarta te reizen. De HVK 
vermeldde volgens Drees expliciet dat de sultan hierover nog geen overeenstemming in de BFO had 
bereikt. Het op deze manier gesuggereerde overleg onder federale politici heeft echter 
waarschijnlijk helemaal niet plaatsgevonden. Kennelijk was het belangrijk voor Beel om de suggestie 
te wekken dat de campagne ten aanzien van de sultan van Yogyakarta een ‘federaal’ initiatief was. 
Sultan Hamid is in Yogyakarta echter niet ontvangen door zijn oud-klasgenoot. Hamengkubuwono IX 
bleef volkomen loyaal aan de Republiek Indonesië en wees elke toenaderingspoging die Nederland 
ondernam af. 

Op 13 januari 1949 besloot de BFO toch over de vorming van de interim-regering te vergaderen, 
hoewel nog steeds niet alle delegaties aanwezig waren.19 De BFO had echter een 
gedaanteverwisseling ondergaan. Een in het oog lopende verandering ten opzichte van 1948 vormde 
de locatie van vergadering. Vanaf de oprichting hadden de vergaderingen steeds in Bandung 
plaatsgevonden. Vanaf 1949 gebeurde dat echter in het voormalige Volksraadgebouw, het Gedung 
Indonesia Serikat in Jakarta. De meest voor de hand liggende redenen hiervoor zullen van praktische 
aard zijn geweest. De vertegenwoordigers van buiten Java reisden via Jakarta. Ook kon op deze 
manier veel gemakkelijker contact worden gelegd met de HVK en de VFR. Bovendien was de 
veiligheid voor de afgevaardigden in Jakarta beter te garanderen. Zoals vermeld woedde in 1949 in 
West-Java een hevige guerrillaoorlog, waarbij Bandung steeds meer een ‘belegerde stad’ werd. Dat 
de BFO zijn zetel naar Jakarta verplaatste had echter ook een belangrijke symbolische betekenis: het 
betekende dat het samenwerkingsverband van federale Indonesische politici meer betrokken raakte 
bij de nationale Indonesische politiek.  

                                                            
16 NIB 16, 351. Uit het bericht blijkt trouwens dat Beel niet tot in detail op de hoogte was. Roem werd namelijk pas op 31 
december van Yogyakarta naar Bangka overgebracht. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Indonesië in de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties (november 1948-januari 1949), ’s-Gravenhage, 1949, 498. 
17 De ambassadeur Edgar Frederik Marie Justin Michiels van Verduynen vergezelde Drees vanwege de internationale 
politieke aspecten en de behandeling van de Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad. 
18 Nieuwe Courant, 29 november 1948. 
19 Vleer, 101. De delegatie van Zuidoost-Borneo ontbrak. Voor Oost-Borneo was Inche Abdoel Moeis als waarnemer 
aanwezig. 
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Ook in het leiderschap en de verhoudingen binnen de BFO waren verschuivingen waar te nemen. De 
ziekte van voorzitter Bahrioen bleek zeer ernstig en hij overleed op 13 januari op 39-jarige leeftijd. 
Sultan Hamid was sinds het ontstaan van de BFO de spreekbuis geweest van het ‘blok’ van meer 
behoudende deelstaten. Nadat hij eerst tijdelijk het voorzitterschap had uitgeoefend, werd hij op 15 
januari bij acclamatie verkozen tot voorzitter.20 Het gevolg was dat sindsdien de standpunten van 
behoudende politici minder duidelijk werden belicht en het initiatief op veel vergaderingen uitging 
van de meer progressieve Anak Agung. Met de afgeronde kabinetsformatie in Makassar op 12 
januari hadden intussen zowel Pasoendan als Oost-Indonesië een nieuwe regering. Afgaande op de 
samenstelling van het kabinet was in beide deelstaten sprake van continuïteit gezien de voorgaande 
kabinetten, met een beleid gericht op toenadering naar de Republiek Indonesië. Een groot verschil 
vormde echter de stabiliteit. Al bij aanvang was duidelijk dat er in het politiek zeer onrustige 
Pasoendan weinig voor nodig was om het nieuw aangetreden kabinet onder leiding van Djumhana 
Wiriaatmadja te laten vallen. De jonge, maar inmiddels door de wol geverfde premier Anak Agung 
wist echter een evenwichtig kabinet te creëren, met zowel behoudende als progressieve ministers 
en met brede steun in het parlement.21  

De geschetste veranderingen duidden op een nieuwe koers van de BFO, die meteen al op 13 januari 
viel waar te nemen. Als voorzitter van de vergadering stelde sultan Hamid de vraag of de delegaties 
van de deelstaten nu zo snel mogelijk tot de vorming van de interim-regering zouden willen 
overgaan. De vertegenwoordigingen van Pasoendan, Bandjar en Oost-Indonesië brachten naar voren 
dat de situatie na de Nederlandse militaire actie wel veranderd was ten opzichte van het moment 
dat de BFO zich eind 1948 achter het BIO-ontwerp had geschaard. Sultan Hamid zei vervolgens dat 
er weliswaar door de deelgebieden verschillend was gereageerd op de militaire actie, maar dat er 
toch een gemeenschappelijke wens bestond: de vorming van één onafhankelijk Indonesië. Daarna 
stelde hij een tweede vraag: als men de vorming van een interim-regering ter hand wilde nemen, 
wilde men dan voorafgaand daaraan met ‘de voormalige leiders van de Republiek’ proberen overleg 
te voeren? Over de vorming van de interim-regering waren alle vertegenwoordiger het eens. Deze 
moest snel ter hand worden genomen. Uit de woordkeus bleek op de vergadering dat de BFO-
vertegenwoordigers sterk met elkaar van mening verschilden over de status van de Republiek en 
haar gevangengenomen leiders. Toch was er ook brede instemming met het idee om met hen 
contact op te nemen vóórdat men de vorming van een interim-regering ter hand zou nemen. 
Aanvankelijk gaven alleen de vertegenwoordigers van Oost-Sumatra en Groot-Dajak aan dat ze eerst 
de interim-regering wilden vormen en daarna eventueel met de Republikeinse leiders contact wilden 
leggen. Via een schriftelijke stemming werd geïnventariseerd welke personen men zou willen 
benaderen. De namen van de personen werden op een bord genoteerd. Het waren vooral de namen 
van Republikeinse politici, maar ook van enkele anderen. De meeste stemmen kregen Soekarno, 

                                                            
20 Hoewel volgens het reglement schriftelijk gestemd moest worden, bleek dit niet nodig. Van de twee kandidaten, sultan 
Hamid en Anak Agung trok de laatste zich terug voor de stemming. Een voorstel van de voorzitter om de vicevoorzitter en 
de plaatsvervangend voorzitters in de bestaande volgorde te handhaven, zorgde ervoor dat Anak Agung vicevoorzitter 
werd. Ook hier trok hij zich terug om als voorzitter van zijn delegatie van Oost-Indonesië in de BFO op te kunnen blijven 
treden. Vicevoorzitter werd daarom Oto Koesoemo Soebrata.  
21 Het eerste kabinet Djumhana Wiriaatmadja werd beëdigd op 10 januari. Omstreeks 25 januari meldde de Commissaris 
van de Kroon dat alle ministers op twee na waren afgetreden, omdat ze het niet eens waren met het beleidsprogramma 
van de premier. Dit ‘urgentieprogramma’ was opgesteld buiten medeweten van de andere leden van het kabinet en 
mogelijk in overleg met in Jakarta aanwezige Republikeinse politici, onder wie Sartono, de voorzitter van de Republikeinse 
goodwillmissie naar Oost-Indonesië. In dit programma was onder andere bepaald dat de Republiek moest worden 
opgenomen in de interim-regering en hersteld moest worden in zijn oude gezag. NIB 17, 39. De Locomotief, 14 januari 
1949. Het tweede kabinet Anak Agung trad aan op 12 januari en diende tot aan de soevereiniteitsoverdracht op 27 
december 1949. 
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Hatta, de sultan van Yogyakarta en Sjahrir.22 Ten slotte werd een resolutie aangenomen, waarin de 
BFO oordeelde: 

1. dat de vorming van een Nationale Federale Regering voor geheel Indonesië als beginsel 
noodzakelijk is voor de overgang naar de vrije en soevereine Verenigde Staten van 
Indonesië; 

2. dat als uitgangspunt voor de vorming van bovenbedoelde Regering wordt aanvaard het 
B.I.O.-besluit; 

3. dat het noodzakelijk is, alvorens tot vorming van hogerbedoelde nationale Regering over te 
gaan, overleg te plegen met prominente personen afkomstig uit die gebieden, die nog niet 
georganiseerd zijn op voet van artikel 5 van het B.I.O.-besluit.23 
 

Opvallend is dat in de formulering van de resolutie de Republiek niet expliciet wordt genoemd. De 
reden hiervoor was de eerdergenoemde verdeeldheid tussen behoudende en progressieve 
vertegenwoordigers in de BFO. De woordkeus liet ook ruimte voor vertegenwoordigers die, net als 
Beel, van mening waren dat de Republiek als staatkundige organisatie had opgehouden te bestaan.24 
De stemverhouding bij de keuze van de personen met wie in overleg zou moeten worden getreden, 
liet duidelijk zien dat een ruime meerderheid in de BFO inmiddels voor een beleid was van 
toenadering tot de Republikeinse politici. Het resultaat van deze resolutie was ook een succes voor 
de BFO in het streven naar een eensgezinde opstelling. Behoudend of progressief, het gezamenlijke 
doel van alle delegaties was gericht op onafhankelijkheid voor geheel Indonesië. Sultan Hamid stelde 
dan ook voor deze belangrijke gebeurtenis nationaal en internationaal bekendheid te geven ‘opdat 
een ieder kennis kan nemen, van wat wij onder ons, zonder hulp van wie dan ook, tot stand gebracht 
hebben’. Als contactcommissie vanuit de BFO werden verkozen Anak Agung, Djumhana, sultan 
Hamid, Ateng Kartanahardja en Kaliamsjah Sinaga.25  

Die middag werd de resolutie aangeboden aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, in 
aanwezigheid van de Voorlopige Federale Regering, premier Drees en Michiels van Verduynen. 
Minister Sassen meldde nog diezelfde dag in de ministerraad dat de resolutie door Drees, Beel en 
Michiels van Verduynen ‘met vreugde’ was begroet, ‘te meer, omdat zij eenstemmig is en Dr. van 
Roijen daarvan gebruik mag maken’.26 Dat Beel en Drees beiden positief waren over de resolutie 
terwijl ze over de status van de Republiek zo verschillend dachten, laat zien hoe verschillend de tekst 
van het derde onderdeel kon worden uitgelegd. Terwijl Sassen erbij vermeldde dat bij de personen 

                                                            
22 Vleer, 101. Van de 27 genoemde personen kregen tien meer dan één stem. Soekarno, Hatta en de sultan van Yogyakarta 
kregen elk negen stemmen, Sjahrir acht, Agus Salim vijf, Assaat en Soepomo drie en Darmasetiawan, de soesoehoenan 
(Pakubuwono XII) van Solo en Abdulkadir Widjojoatmodjo elk twee stemmen. Van hen was alleen Abdulkadir geen 
Republikein. In de vergadering van 15 januari werd opnieuw gestemd om uiteindelijk tien kandidaten over te houden. Met 
uitzondering van de soesoehoenan van Solo kregen dezelfde personen hierbij de meeste stemmen. Bij deze stemming 
werd ook Oerip Kartodihardjo verkozen, die als lid van het Hooggerechtshof deel uitmaakte van het Nederlands-Indisch 
bestuur. In de tweede ronde werden dus twee niet-Republikeinen verkozen. De ‘politieke keuze’ van Pakubuwono 
veranderde tussen 1945 en 1949 overigens herhaaldelijk. Op 2 september 1945 schaarde hij zich achter de Republiek. Na 
de Nederlandse militaire aanval in december 1949 voerde hij herhaaldelijk gesprekken met Nederlands-Indische 
gezagsdragers over de positie van het zelfbestuur. In augustus 1949 maakte hij weer deel uit van de Republikeinse 
delegatie naar de Rondetafelconferentie in Den Haag. NIB 2, 553. NIB 16, 619. NIB 19, 480. NIB 20, 328. Provinciale 
Drentsche en Asser Courant, 12 augustus 1949. 
23 Vleer, 101. 
24 NIB 17, 184. 
25 Vleer, 103. Sultan Hamid was voorzitter van de contactcommissie. Ateng en Kaliamsjah waren respectievelijk waarnemer 
en vertegenwoordiger van Oost-Java en Oost-Sumatra. Ateng was secretaris van de commissie. Plaatsvervangende leden 
van de commissie waren Kosasih Purwanegara en Anang Abdul Rivai uit de BFO-delegaties van respectievelijk Pasoendan 
en Bandjar. 
26 NIB 17, 9. 
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die men wilde bezoeken ook Soekarno en Hatta hoorden, kon het feit dat over hun status niets werd 
gezegd in de resolutie worden geïnterpreteerd als een onderschrijving van het Nederlandse 
regeringsstandpunt. De Republikeinse pers reageerde negatief op de resolutie, net als Sassen 
besefte deze wat de implicatie was voor de internationale publieke opinie. In het blad Pedoman 
werd over de BFO-leden de retorische vraag gesteld: ‘Weten zij soms niet, dat onder de huidige 
omstandigheden, waar de gehele internationale wereld uiterst sympathiek staat tegenover onze 
nationale strijd, zij juist van deze voordelige factor moeten gebruik maken door een eendrachtige wil 
te laten zien en te eisen, dat de integriteit van de Republiek ongeschonden dient te blijven?’27 

Internationale consensus  
Hoewel de Pedoman misschien wat gemakkelijk schreef over de mening van de ‘gehele 
internationale wereld’, was het duidelijk dat in de VN woordvoerders van verscheidene staten 
steeds eensgezinder werden in een kritische houding tegenover de Nederlandse politiek inzake 
Indonesië. Dit bleek al in de resolutie die de Veiligheidsraad op 24 december 1948 aannam. In de 
Raad, die sinds 7 januari weer in Lake Succes over het onderwerp debatteerde, diende de 
Amerikaanse vertegenwoordiger Jessup op 12 januari een ‘working paper’ in, met onder andere het 
voorstel dat Nederland de Republikeinse regering in Yogyakarta in functie zou herstellen. Het 
fenomeen working paper hield bij de Veiligheidsraad in dat een nieuwe resolutie verwacht kon 
worden. Behalve de veranderde Amerikaanse houding was de steun van ‘westerse’ bondgenoten 
Groot-Brittannië en Frankrijk voor Nederland in deze kwestie ook niet meer vanzelfsprekend.28 
Bovendien was naast de machtsblokken in de Koude Oorlog een derde ‘Aziatisch blok’ ontstaan. Een 
eerste aanzet daartoe was al gegeven op de conferentie van New Delhi in 1947. Na de eerste 
debatten op 7 januari liet Van Roijen weten dat de Aziatische landen zich als één front opstelden 
achter de Republiek Indonesië.29 Dit hing ook samen met een tweede conferentie die de Indiase 
president Nehru op 31 december 1948 had aangekondigd. Deze conferentie, waarvoor behalve 
Aziatische landen ook Australië en Nieuw-Zeeland en enkele Afrikaanse landen waren uitgenodigd, 
zou specifiek gericht zijn op de Indonesische kwestie en had tot doel om met aanbevelingen te 
komen voor de Veiligheidsraad.30 Internationaal stond Nederland dus inderdaad behoorlijk alleen in 
het ‘ontkennen’ van de Republiek.  

Visies ten aanzien van de Republiek binnen de BFO 
Hoe stelden de federale Indonesische politici in de BFO zich op tegenover deze Nederlandse 
ontkenningsstrategie? Van de regeringen van Bandjar, Pasoendan en Oost-Indonesië was dan wel 
bekend dat ze sympathiek stonden tegenover de Republiek, maar ter wille van de consensus hadden 
ze zich in de vergadering van 13 januari 1948 bij een ‘vage’ formulering van de resolutie neergelegd. 
Binnen de contactcommissie leek met name Anak Agung zich moeilijk raad te weten met dit 
dilemma. De commissie vergaderde tussen 17 en 20 januari en een van de agendapunten was ‘de 
status van de prominente personen’. Op de vergaderingen uitten de commissieleden zich vooral 
afwachtend. Ze wilden een verhelderende uitspraak van de Nederlandse regering. Beel kwam hier in 
een volgende vergadering op terug met een schriftelijke ‘strikt vertrouwelijke’ mededeling namens 
de Nederlandse regering. De inhoud hiervan is niet bekend, maar op basis van Anak Agungs reactie 
valt te concluderen dat deze weinig afweek van Beels oorspronkelijke ontkenning van de Republiek. 
Het verslag vermeldt: ‘In dit verband wil een lid aangetekend zien, dat de Regering van de Negara 
Indonesia Timur de prominente personen blijft erkennen als leiders van de Republiek, waarvan het 

                                                            
27 Rapportage Indonesië, 39. 
28 NIB 16, 345-346. NIB 17, 169. Het Parool, 20 januari 1949. 
29 NIB 16, 589. 
30 Jansen, Afro-Asia, 83-101. 
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territoir thans nog niet duidelijk is …’31 Overigens lieten Anak Agung en enkele andere in Jakarta 
aanwezige Oost-Indonesische ministers hun houding tegenover de Republiek nog op een andere 
manier merken. De leden van de Republikeinse goodwillmissie die de deelstaat hadden willen 
bezoeken, waren inmiddels allemaal door Nederland vrijgelaten en zouden binnenkort naar 
Yogyakarta terugkeren. De regering van Oost-Indonesië bood op 17 januari het gehele Republikeinse 
gezelschap een diner aan.32 

Terwijl de contactcommissie vergaderde, ontstond een politieke rel over de omstandigheden 
waaronder de Republikeinse gevangenen verkeerden op Bangka. Op 15 januari bezochten de leden 
van de CGD de zes gevangenen op Bangka. Terwijl Van Roijen op 7 januari in de Veiligheidsraad had 
verklaard dat de politici de vrijheid hadden zich op heel Bangka te begeven, bleek dat Hatta en de 
vijf anderen in werkelijkheid verbleven in een afgelegen huis dat door militairen werd bewaakt. Ze 
sliepen met zes man op één kamer en tot 12 januari was het gebouw zelfs omheind met 
prikkeldraad. Dit was verwijderd na een bezoek op 10 januari van de Nederlandse commissaris van 
de Kroon van Sumatra en de resident van Bangka. Zij hadden de Republikeinen het aanbod gedaan 
zich vrij op het eiland te kunnen bewegen, als ze een verklaring zouden ondertekenen dat ze zich zou 
onthouden van alle politieke activiteiten. Op 15 januari lieten de leden van de CGD aan de gevangen 
politici weten dat de Commissie en de Veiligheidsraad de regering van de Republiek nog steeds 
erkenden.33 De CGD rapporteerde haar bevindingen de volgende dag aan de Veiligheidsraad.34 Het 
effect op de publieke opinie en in de internationale politieke arena was groot. Nederland leed 
opnieuw gezichtsverlies. Op 17 januari ging Van Roijen in Lake Succes diep door het stof. De wereld 
leek inderdaad achter de Republiek te staan. Bij dit alles verdween de aandacht voor het gegeven 
dat de plaats van internering verband hield met de deelstaten Oost-Sumatra en Bangka. De 
Indonesische bestuurders van deze deelgebieden gaven geen blijk van bezwaar tegen de rol van 
‘gastheer’ van de politieke gevangenen van de Voorlopige Federale Regering.35  

In deze kwestie aangaande de erkenning van de Republiek besloot Anak Agung in een interview met 
het Nederlands-Indisch persbureau Aneta meer openheid van zaken te geven. In het interview zei de 
premier van Oost-Indonesië: ‘Zoals ik de situatie thans zie, zijn deze leiders nog steeds te 
beschouwen als leden van de regering of regeringspersonen van de republiek als staatkundige 
organisatie, die door de omstandigheden, geschapen door de politionele actie, het feitelijk 
bestuurlijk gezag niet meer kunnen uitoefenen over het territoir, waarover zij dit feitelijk gezag vóór 
19 December uitoefenden. Op welke manier later de inpassing van de republiek als staatkundige 
organisatie in de republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal dienen te geschieden, zal 
uiteraard worden bepaald door onderling overleg tussen de deelstaten, die later de republiek van de 
Verenigde Staten van Indonesië zullen uitmaken, terwijl de bepaling van de volkswil daarbij 
vanzelfsprekend de doorslaggevende factor zal zijn.’36 Op dezelfde dag deed ook premier Drees, vlak 

                                                            
31 Vleer, 103. 
32 Het Nieuwsblad voor Sumatra, 20 januari 1949. 
33 NIB 17, 44. Dat juist het Belgische lid Herremans dit expliciet verklaarde moet voor de Nederlandse politici die het 
bestaan van de Republiek ontkenden, hard zijn aangekomen. Doorgaans steunde België Nederland. 
34 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Indonesië ̈in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (november 1948-januari 
1949), ’s-Gravenhage, 1949, 491-493. De bezoekende commissaris van de Kroon was Brouwer en de resident was Lion 
Cachet. Zij hadden in dezelfde functie ook op Sulawesi gediend. Na veel conflicten met het Oost-Indonesische bestuur, met 
name met minister van Binnenlandse Zaken Anak Agung, waren zij overgeplaatst. AS NA, 2488. 
35 In Prapat aan het Tobameer verbleven Agus Salim, Sjahrir en Soekarno bijvoorbeeld in een bungalow van het 
staatshoofd Mansoer. Dit wordt ‘terloops’ genoemd in een artikel waarin de goede behandeling van de gevangenen wordt 
benadrukt. Het Nieuwsblad voor Sumatra, 24 januari 1949. 
36 Het Dagblad, 20 januari 1949. De kleine letter r in ‘republiek’ is waarschijnlijk een keuze van de Aneta-redacteur van het 
persbericht. Het Parool nam dit zo over, maar deze progressieve krant gebruikte in de kop wel een hoofdletter: ‘Anak 
Agung blijft leiders der Republiek erkennen’. Het Parool, 20 januari 1949.  
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voor zijn vertrek uit Indonesië, enkele uitspraken tegenover de pers over de status van de Republiek. 
Hij zei onder andere dat het noodzakelijk was om de Republiek te erkennen als ‘symbool van de 
vrijheidsstrijd van Indonesië’. Deze uitspraken laten zien dat het Beel niet was gelukt om Drees op 
dit punt te overtuigen. Veeleer zaten Anak Agung en Drees op één lijn, voorafgaand aan de 
interviews hadden ze ook overleg met elkaar gevoerd.37 Het Dagblad, waarin beide uitspraken op 20 
januari te vinden waren, was doorgaans dé spreekbuis van het Nederlands-Indisch gezag in Jakarta. 
In hetzelfde nummer besloot de redactie − wellicht om zo tegenover de verklaringen van Anak 
Agung en Drees ook het ‘eigen geluid’ te laten horen − een artikel te publiceren dat al een paar 
maanden op de plank lag. Het betrof een uitgebreid interview met de Oost-Sumatraanse leider 
Mansoer van de hand van de populaire schrijver Piet Bakker. Mansoer beweerde hierin een ‘hevig 
nationalist, in gedachten misschien nog gevaarlijker dan Soekarno’ te zijn. Bakker had Mansoer in 
het artikel geïntroduceerd als ‘de enige leider van een deelstaat, die de zedelijke en politieke moed 
had, om zich dadelijk achter de onvermijdelijke zuiveringsactie tegen de Republiek te stellen’. 
Mansoer had de toestand aan de andere kant van de grens van zijn deelstaat een ‘hel’ genoemd en 
noemde het Republikeinse bestuur een ‘verschrikkelijke mislukking’. Het had hem ervan overtuigd 
dat de tijd voor Indonesië nog niet gekomen was. In plaats daarvan moest er gekozen worden voor 
een geleidelijke en verstandige ontwikkeling, in goede samenwerking met Nederland.38 

Het eerste contact tussen federalen en Republikeinen 
De dag vóór de interviews met Anak Agung en Drees had de contactcommissie van de BFO al 
gesproken met drie Republikeinse politici. Dit waren Darmasetiawan, Sjahrir en Soepomo. Sjahrir 
was op 18 januari vrijgelaten en naar Jakarta gebracht. Van de ontmoeting is geen gedetailleerd 
verslag opgemaakt. De BFO-contactcommissie had aan Darmasetiawan gevraagd als contactpersoon 
op te treden, wanneer de delegatie de geïnterneerde leiders zou bezoeken. Darmasetiawan 
weigerde dit, omdat men dit kon uitleggen alsof hij zich in dienst van de BFO-commissie had gesteld. 
De Republikeinen gaven wel te kennen dat ze zelf graag bij de ontmoeting tussen de BFO-delegatie 
en de gevangen leiders aanwezig wilden zijn, zodat ze bij die gelegenheid een aanbevelingsbrief 
konden overhandigen.39 Op 21 januari 1949 vertrok Pasoendans premier Djumhana samen met de 
Oost-Javaanse vertegenwoordiger Ateng naar Sumatra en Bangka om de uitnodigingen te 
overhandigen. ‘Geheel toevallig’ reisden met hen drie Republikeinse vertegenwoordigers mee heen 
en terug: Darmasetiawan, Soepomo en Sudjono.40 Aan de BFO-delegatie liet Soekarno in een keurige 
antwoordbrief weten dat hij graag in zou gaan op de uitnodiging, mits aan twee voorwaarden werd 
voldaan. Hij zou net als de andere Republikeinse politici moeten worden vrijgelaten en ze zouden 
optreden als president en leden van de regering van de Republiek. Op Bangka kregen de 
commissieleden van de BFO in een nota een vergelijkbaar antwoord van Hatta, dat Ateng zelf in een 
nota vastlegde.41 Ook een afzonderlijk bericht van de sultan van Yogyakarta was in lijn met de 

                                                            
37 NIB 17, 308. 
38 Idem. Bakker maakte tussen 16 september en 22 november 1948 een rondreis in Indonesië. Het artikel verscheen in 
Elseviers Weekblad enige dagen na het begin van de militaire actie, op 25 december van dat jaar. Gereformeerd Gezinsblad, 
29 december 1948. Het Nieuwsblad voor Sumatra, 7 januari 1949. 
39 Vleer, 103. Het Dagblad, 19 en 20 januari 1949. 
40 Sudjono had aan de CGD laten weten ‘that our visit is in no way connected with the mission of the Federalist Indonesians 
who are visiting the Republican leaders on their own initiative’. NIB 17, 164. 
41 Vleer, 103. De nota bevat een lijst van Republikeinse politici met wie de op Bangka verblijvende gevangenen graag in 
overleg zouden treden. Uit de nota valt op te maken dat Hatta c.s. de inhoud van het antwoord van Soekarno kenden. 
Voorlopig verklaarden zij zich hiermee akkoord. 
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standpunten van de gevangen Republikeinen; Hamengkubuwono wilde alleen praten na overleg met 
Soekarno, Hatta en zijn andere collega’s.42 

 
Afbeelding 7.1. De BFO-vertegenwoordigers voor het Gedung Indonesia Serikat, 1949. Derde van links: 
Tahija. Vooraan midden:  sultan Hamid (voorzitter) en Vleer (secretaris). Tweede van rechts: Mansoer. 
 

In de dagen na het bezoek van de contactcommissie aan Prapat en Bangka raakten de internationale 
ontwikkelingen in een stroomversnelling. Op 22 januari 1949 nam de inmiddels in New Delhi 
begonnen tweede Aziatische conferentie een resolutie aan waarin de Veiligheidsraad in krachtige 
bewoordingen werd aanbevolen erop toe te zien dat Nederland alle Republikeinse leiders zou 
vrijlaten, dat het gezag van de Republiek hersteld zou worden en het Nederlandse leger zich zou 
terugtrekken achter de bestandslijnen van linies van 19 december 1948. Ook bevatte de resolutie de 
aanbeveling dat op 15 maart in samenspraak tussen de Republiek en de andere gebiedsdelen onder 
toezicht van de Veiligheidsraad een interim-regering moest zijn gevormd. De soevereiniteit zou 
uiteindelijk op 1 januari 1950 moeten worden overgedragen. Het federale principe werd niet 
genoemd in de New Delhi resolutie. Wel werd, in navolging van de Renville-principes, gesteld dat 
vóór de vorming van de interim-regering geen regionale regeringen meer zouden mogen worden 
opgezet.43  

Aan de andere kant van de wereld nam op 28 januari 1949 de Veiligheidsraad een uitgebreide 
resolutie aan, gebaseerd op het Amerikaanse ‘working paper’. De resolutie kwam in de kern overeen 
met de in India aangenomen resolutie: de Republikeinse leiders moesten worden vrijgelaten en het 
gezag van de Republiek moest hersteld worden in Yogyakarta en omgeving. Geleidelijk moest het 
gebied dat tot 19 december 1948 door de Republiek werd bestuurd in zijn geheel worden 

                                                            
42 Zoals eerdergenoemd slaagde geen enkele poging van de Nederlands-Indische autoriteiten om de sultan zelf te spreken. 
Ook dit bericht was via tussenpersonen ontvangen. NIB 17, 242. 
43 Jansen, Afro-Asia, 408-411. De resolutie werd aangenomen door de delegaties van Afghanistan, Australië, Birma, Ceylon, 
Egypte, Ethiopië, de Filippijnen, India, Irak, Iran, Jemen, Pakistan, Saoedie-Arabië en Syrië. Naast deze resolutie werden 
twee kleinere resoluties aangenomen, waarin alle betrokken partijen werden opgeroepen om in de toekomst over deze 
kwestie de goede diplomatieke betrekkingen met elkaar te respecteren en voortdurend de Verenigde Naties op de hoogte 
te houden. De bepaling tegen de opzet van nieuwe deelstaten werd door Australië ingebracht, waarbij expliciet werd 
verwezen naar Hatta’s opmerkingen hierover. Jansen, 91. Hatta had zijn zorgen hierover geuit tijdens het bezoek van de 
CGD op 15 januari. NIB 17, 48. 
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teruggegeven. De uiterlijke datum van de instelling van de interim-regering was dezelfde, maar 
alleen in de resolutie van de Veiligheidsraad was expliciet gemaakt dat het een federale interim-
regering zou zijn. Wat betreft de soevereiniteitsoverdracht had de Veiligheidsraad minder haast, 
deze moest plaatsvinden vóór 15 juli 1950. De CGD zou veranderd worden in een United Nations 
Commission for Indonesia (UNCI), die een grotere rol zou krijgen dan haar voorganger. Ze zou onder 
andere meehelpen bij het organiseren van vrije verkiezingen in geheel Indonesië, die plaats zouden 
moeten vinden vóór 1 oktober 1949. Daarnaast moest de UNCI de vertegenwoordigers afkomstig uit 
de gebieden buiten de Republiek uitnodigen voor de vorming van de federale interim-regering.44  

Op 28 januari 1949, de dag dat de resolutie van de VN-Veiligheidsraad werd aangenomen, 
presenteerde Beel vanuit Indonesië een nieuw plan aan minister Sassen. Het plan behelsde dat 
Nederland, zonder bemoeienis van de Verenigde Naties, de soevereiniteit uiterlijk op 1 april 1949 
moest overdragen aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Er zou geen interim-
periode zijn. Deze ‘nieuwe Republiek’ zou tegelijkertijd een verdrag sluiten met Nederland waarin ze 
tijdelijk afstand zou doen van de rechten die volgens het BIO-besluit gedurende de interim-periode 
zouden zijn voorbehouden aan de HVK. In zijn toelichting zei Beel dat het plan deels overeenkwam 
met het memorandum dat Oost-Indonesië in juni aan de BFO had voorgelegd. Op 1 juli 1950 zou het 
verdrag beëindigd kunnen worden, na vrije verkiezingen in Indonesië en de totstandkoming van de 
Nederlands-Indonesische Unie.45 Vanwege de beslissing van de Veiligheidsraad op diezelfde dag had 
Beels plan voor de Nederlandse regering echter niet de allerhoogste prioriteit. Eerst moest men 
bepalen hoe men op de resolutie reageerde.  

Anak Agungs weigering om zich te laten manipuleren 
Op de vergaderingen van de BFO, die vanaf 31 januari 1949 weer in Jakarta waren begonnen, waren 
de belangrijkste punten van discussie de antwoorden van de Republiek op haar uitnodiging en de 
stappen van de Nederlandse regering en de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. Hoewel de 
resolutie van de Veiligheidsraad natuurlijk meespeelde, kwam deze in de eerste besprekingen 
nauwelijks expliciet aan de orde. Voorafgaand had Beel zowel met Anak Agung als met Hamid 
overleg gevoerd. Beel kreeg de indruk dat in de BFO draagvlak bestond voor zijn nieuwe plan. Hij 
besloot zijn eerdere ‘doodverklaring’ van de Republiek in ieder geval gedeeltelijk in te slikken en 
deed tevens een suggestie aan de BFO om een nieuwe formule ten aanzien van de Republikeinse 
leiders te hanteren. Beel stelde voor om hen te zien als:  

‘Regeringspersonen van een Republiek, welker status en verschijningsvorm afhankelijk zullen zijn van 
de volkswil, zulks met inachtneming van het beginsel van gelijkwaardige deelstaten binnen het raam 
van de Republiek van de VSI.’46  

Bij het vergelijken van de verschillende bronnen valt op dat Beel deze formule in Nederland 
presenteerde als een idee van Anak Agung. Dit deed Beel eerst in een telefoongesprek met Drees, 
die onder meer daardoor de indruk aan de ministerraad doorgaf dat er bij de BFO bereidwilligheid 
was om mee te gaan met de nieuwe plannen van Beel. Zelfs zijn eigen partijgenoten Romme en 
Sassen kregen zo de indruk dat de formule van Anak Agung was.47 In Indonesië vertelde Beel echter 
aan de BFO dat de formule afkomstig was van de Nederlandse regering. Op een vergadering van 
delegatieleiders van de BFO op 1 februari zei Anak Agung zelfs dat hij het op bepaalde punten 
helemaal niet eens was met de formule, maar dat dit voor rekening van de Nederlandse regering 
                                                            
44 NIB 17, 709-711. 
45 NIB 17, 257-258. Voor Beel was de enige toelaatbare vorm van internationale bemoeienis Zweedse of Zwitserse 
waarnemers zonder enige invloed.  
46 NIB 17, 390. 
47 NIB 17, 293-300, 305, 393, 408. 
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kwam. Op dezelfde vergadering bracht de meer behoudende Abdul Malik in dat hij meer voelde voor 
de formulering zoals die verwoord was door Anak Agung. Daarbij parafraseerde Malik diens 
woorden uit het eerdergenoemde interview met Aneta. Toch moest de BFO een knoop doorhakken 
over de status van de Republikeinse politici. De voorzitter, sultan Hamid, deed op dat moment een 
opvallende uitspraak: hij verklaarde dat de BFO geen standpunt in zou mogen nemen dat lijnrecht 
tegen de HVK inging. Beel had het volgens Hamid tegenover de Nederlandse regering al vaak 
opgenomen voor de belangen van de BFO. Als men hem nu ‘in de steek liet’ zou de BFO Beel indirect 
dwingen tot aftreden. Anak Agung liet zich echter niet voor Beels karretje spannen en stelde voor de 
formule van de HVK weer te geven en vervolgens te verklaren dat de BFO hiermee ‘in beginsel’ kon 
instemmen.48 Aldus werd het antwoord namens de BFO naar Prapat en Bangka gestuurd. Tevens 
werd aangekondigd dat een delegatie van de BFO de geïnterneerde Republikeinen zou bezoeken om 
een en ander toe te lichten en de mogelijkheden voor een gezamenlijke conferentie van BFO en 
Republikeinen te inventariseren.  

Soekarno verwelkomd, de BFO niet 
Op 6 februari 1949 vertrok een delegatie van de contactcommissie, dit keer Anak Agung en Ateng, 
naar Bangka. Opnieuw reisde er tegelijk een Republikeinse delegatie mee naar Bangka, bestaande 
uit Darmasetiawan, Soepomo, Soedjono en Leimena. Op dezelfde dag werden Agus Salim en 
Soekarno naar Bangka gebracht om deel te kunnen nemen aan het overleg, wat tot grote 
ontevredenheid van de Nederlandse resident voor grote publieke belangstelling had gezorgd. Het 
kon inderdaad als een triomftocht worden gezien. Soekarno en Salim arriveerden in Pangkalpinang 
en werden er door een grote groep mensen verwelkomd. Met Soekarno voor op de auto vertrok het 
gezelschap naar Muntok, uitgezwaaid door de enthousiaste menigte.49 Diezelfde avond vond in 
Muntok een eerste ontmoeting plaats. Meteen al bleek dat er sprake was van een misverstand. Op 3 
februari, dezelfde dag dat de BFO haar telegram verstuurde, had Hatta namens de Republikeinen 
per brief geantwoord dat er wat hen betreft geen overleg kon zijn zolang niet aan hun voorwaarden 
was voldaan, waarbij hij expliciet verwees naar de resolutie van de Veiligheidsraad. Ook een 
toelichting van de BFO nam de bezwaren van de Republiek niet weg. De Republikeinse leiders 
hadden nog steeds geen volledige bewegingsvrijheid en de status van de Republiek en haar leiders 
was nog niet erkend door Nederland. Besprekingen konden dus niet plaatsvinden. De BFO had de 
brief van Hatta echter nog niet ontvangen toen de delegatie vertrok uit Jakarta.50 Hatta lichtte het 
Republikeinse standpunt toe voor de delegatie van de BFO, de volgende dag werd het uiteengezet in 
een beknopte nota die de BFO-delegatie mee terugnam naar Jakarta. In deze nota stond dat 
Soekarno en Hatta op Bangka wel oriënterende besprekingen zouden willen houden met de 
contactcommissie van de BFO op een nader te bepalen tijdstip.51 Dat de Republiek toch bereid was 
om met de BFO om de tafel te gaan, zij het dan alleen voor oriënterende besprekingen, was een 
onverwacht positief resultaat. Vlak voor het bezoek van de BFO-delegatie stelde de Republikeinse 
krant Merdeka nog dat ‘met zekerheid’ gezegd kon worden dat de BFO een afwijzend antwoord zou 
ontvangen. De BFO werd in hetzelfde artikel verweten aan de leiband van Nederland te lopen en 
alleen maar ‘woordvoerders van de Nederlandse regering’ te zijn.52 

                                                            
48 NIB 17, 357-362, 390. Vleer, 102. Men besloot om in de brief aan de Republikeinen de gehele brief van de HVK aan de 
voorzitter van de BFO (onvertaald) te citeren. Hierin kwam onder andere de zinsnede voor dat ‘de Regering van Indonesië’, 
waarmee de VFR werd bedoeld, een gesprek tussen de BFO en de Republikeinse politici goedkeurde. Hoewel dit element 
niet in de BFO-vergadering ter sprake kwam, vormde dit punt de kern van het probleem.  
49 NIB 17, 452.  
50 Op de BFO-vergadering van 13 februari deelde de voorzitter mee dat Hatta’s brief pas op 9 februari, een dag nadat de 
delegatie al was teruggekeerd, was ontvangen. Vleer, 104. 
51 Idem. 
52 Rapportage Indonesië, 39. 
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Groeiende tegenstellingen binnen de BFO 
Terug In Jakarta begon de BFO-delegatie de discussie over de vervolgstappen. Tijdens de eerste 
plenaire BFO-vergadering op 13 februari 1949 sprak voorzitter sultan Hamid van een ‘dun draadje’ 
dat was gelegd tussen de BFO en de Republikeinse leiders dat hopelijk zou veranderen in een ‘dikke 
staalkabel’. Er ontstond verwarring door een binnengekomen brief van de HVK, waarin stond dat 
Beel een onderhoud had gehad met Anak Agung voor diens vertrek naar Bangka. Volgens de brief 
had de HVK de Oost-Indonesische premier een memorandum meegegeven dat als basis konden 
dienen voor de besprekingen, waarmee Anak Agung ook zijn instemming had betuigd.53 Meteen na 
het voorlezen van de brief tekende Anak Agung protest aan tegen deze laatste bewering. Hij had 
begrepen dat het memo ter persoonlijke kennisname was en had bovendien zijn instemming niet 
gegeven. Twee dagen later ontving de BFO weer een brief van de HVK waarin hij schreef dat het 
gesprek voorafgaand aan de reis een ‘strikt persoonlijk en oriënterend karakter’ had gedragen. 
Hoewel hiermee niets was gezegd over wel of geen instemming, besloot de vergadering de kwestie 
hiermee als afgedaan.54 Beel vertrok naar Nederland om zijn plan met de Nederlandse regering te 
bespreken. Sassen was daar sinds kort opgevolgd door zijn partijgenoot Johannes van Maarseveen 
als minister van Overzeese Gebiedsdelen.55  

Tijdens Beels afwezigheid bleken in Indonesië binnen de BFO grote meningsverschillen te bestaan 
over het mandaat dat de delegatie zou krijgen voor de komende besprekingen met de Republiek. De 
oude tegenstelling tussen het behoudende en het progressieve blok leken zich weer te 
manifesteren.56 West-Borneo kwam als eerste met een voorstel voor het mandaat, waarin de 
belangrijkste uitgangspunten van de BFO voor het gesprek met de Republiek waren vastgelegd. 
Hierop diende Oost-Indonesië amendementen in, die in feite neerkwamen op een geheel nieuw 
voorstel. De overeenkomst tussen de voorstellen was dat men de plannen voor een versnelde 
soevereiniteitsoverdracht voor geheel Indonesië toejuichte. Zowel West-Borneo als Oost-Indonesië 
gingen daarbij uit van een staat op federatieve grondslag. West-Borneo stelde echter voor om bij de 
soevereiniteitsoverdracht ‘bepaalde tijdelijke reserves’ overeen te komen: Nederland zou gedurende 
korte tijd enige militaire en economische invloed in Indonesië behouden. Oost-Indonesiërs wilde 
deze reserves laten vervallen. Een volgend verschil was dat in het voorstel van West-Borneo tegelijk 
met de soevereiniteitsoverdracht een Unie-traktaat moest worden vastgelegd. Oost-Indonesië 
stelde voor om op dat moment een bilateraal verdrag te sluiten op basis van ‘volledige 
gelijkgerechtigdheid en gelijkwaardigheid’. West-Borneo wilde de mogelijkheid openhouden om de 
soevereiniteit over te dragen aan een Federale regering voor heel Indonesië, zonder deelname van 
de Republiek, ingeval de besprekingen zouden mislukken. Oost-Indonesië wilde dit voorbehoud 

                                                            
53 Vleer, 104. De tekst in de notulen van de BFO komt woordelijk overeen met de versie die Beel op 5 februari naar Sassen 
stuurde. In dat telegram schreef Beel: ‘Ik stelde Anak Agoeng ter hand de nogmaals op schrift gestelde hoofdpunten van 
het plan, waarvan niet kan worden afgeweken; deze werden wederom door hem onderschreven en luiden als volgt: 1. 
vervroegde souvereiniteitsoverdracht met tijdelijke reserves; 2. gelijktijdige totstandkoming van de Unie; 3. vorming van 
F.I.R. [federale interim-regering, TB] regering uiterlijk op 1 Maart a.s., hetzij mèt, hetzij zonder mede werking der 
Republikeinse leiders, op basis van het B.I.O.-besluit; 4. uitschakeling van V.R.-inmenging.’ NIB 17, 434. De zinsnede 
‘waarvan niet kon worden afgeweken’ laat goed Beels houding ten opzichte van de BFO zien. De ‘onderschrijving’ van Anak 
Agung moet ook in deze context worden begrepen. Het telegram lijkt aan te tonen dat Beel in ieder geval zelf overtuigd 
was dat Anak Agung instemde, ook omdat hij dat moest. Er kon immers niet van afgeweken worden. De overtuiging van 
Anak Agung zelf leek voor Beel van secundair belang. 
54 Vleer, 104. 
55 Op 11 februari 1949 vroeg Sassen ontslag omdat hij zich niet kon verenigen met de visie op de Indonesische kwestie van 
onder andere minister-president Drees en minister Stikker. Een belangrijk verschilpunt was dat hij veel minder bereid was 
de Republiek Indonesië te zien als de belangrijkste gesprekspartner. Op 14 februari werd het ontslag verleend en trad de 
minister van Binnenlandse Zaken Van Maarseveen tot 15 juni op als minister van Overzeese Gebiedsdelen ad interim. 
Vanaf 15 juni was hij minister op dat departement.  
56 Anak Agung, Renville, 253.  
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laten vervallen en tekende expliciet aan dat voorafgaand aan de besprekingen met andere 
‘belanghebbenden’ rechtstreekse besprekingen nodig waren tussen de BFO en de Republikeinse 
regeringspersonen. Ten slotte was een duidelijk verschil dat West-Borneo de UNCI niet meer nodig 
achtte op het moment dat deze besprekingen begonnen. Oost-Indonesië wilde dit onderdeel van het 
voorstel laten vervallen. De ideeën achter beide voorstellen lagen zo ver uit elkaar dat men er in 
eerste instantie niet in slaagde een gemeenschappelijk voorstel te formuleren. Men besloot de 
terugkomst van Beel af te wachten.57 

Een onaanvaardbare Nederlandse uitnodiging  
Van Maarseveen hield als nieuwe bewindsman op Overzeese Gebiedsdelen op 16 februari 1949 een 
toespraak waarin hij bepaalde wijzigingen in het beleid van de Nederlandse regering duidelijk 
maakte. In de eerste plaats stelde de minister nadrukkelijk dat de plannen van Beel uitgevoerd 
zouden worden in overeenstemming met de resolutie van de Veiligheidsraad. Beel had er steeds 
voor gepleit deze niet te aanvaarden. Een ander belangrijk punt dat hij aanvoerde was dat in het 
komend overleg de kwestie van erkenning geen barrière mocht vormen voor het toekomstige 
overleg met de Republikeinse leiders. Doel van het overleg was te komen tot een representatieve 
federale regering voor heel Indonesië, waaraan de soevereiniteit kon worden overgedragen. Een 
week later zette Anak Agung in een radiotoespraak het standpunt van de Oost-Indonesische regering 
uiteen. Hij benadrukte opnieuw zijn instemming met het Nederlandse plan voor een snelle 
soevereiniteitsoverdracht, maar leverde tegelijk kritiek op Van Maarseveen, waar deze had gezegd 
dat vóór die overdracht eerst de Unie tot stand moest komen. Ook hier noemde de Oost-
Indonesische premier het uitgangspunt van een volstrekte gelijkgerechtigdheid en gelijkwaardigheid 
tussen Nederland en Indonesië. Met de aanvaarding van de bijstand door de VN stemde Oost-
Indonesië in en het feit dat Nederland de Republikeinen wilde vrijlaten werd toegejuicht: ‘Overleg in 
volledige vrijheid is noodzakelijk’, stelde Anak Agung.58  

Enkele dagen later kwam Beel terug in Indonesië. Hij sprak meteen een regeringsverklaring uit, die 
aansloot op de verklaringen van Van Maarseveen. Beel vermeldde nu expliciet het besluit van de 
Nederlandse regering om de beperking in bewegingsvrijheid van de Republikeinse leiders volledig op 
te heffen. Ook kondigde hij een Rondetafelconferentie (RTC) aan die twee weken later, op 12 maart 
zou beginnen. De uitnodigingen daarvoor had Nederland aan alle ‘belanghebbende partijen’ 
gestuurd. Ook de UNCI was uitgenodigd om bijstand te verlenen op de conferentie.59 De 
Republikeinse leiders en de BFO reageerden aanvankelijk zeer verschillend op de Nederlandse 
uitnodiging. Op Bangka heerste een vijandige sfeer tijdens het bezoek van Gieben, die namens de 
VFR de uitnodiging kwam brengen.60 In het gesprek dat volgde bleek dat een heel belangrijk bezwaar 
van de Republikeinen nog niet was weggenomen, namelijk dat ze pas besprekingen wilden houden 
nadat het gezag van de Republikeinse regering in Yogyakarta was hersteld, overeenkomstig de 
resolutie van de Veiligheidsraad. Ook kreeg Gieben vragen naar aanleiding van de redevoering van 

                                                            
57 NIB 17, 571-572. 
58 Vleer, 106. Nieuwe Courant 23 februari. 
59 Algemeen Handelsblad, 26 februari 1949. Na de zin over de opheffing van de beperking van de bewegingsvrijheid volgde 
de zin: ‘Nader overleg met de betrokkenen zal worden gepleegd over de plaats, waar zij zich zullen wensen te vestigen en 
over de voorbereidingen welke alsdan voor hun vestiging aldaar nog moeten getroffen worden.’ Met deze toevoeging 
werd duidelijk dat van volledige bewegingsvrijheid nog geen sprake was. Zo waren Beel en Van Maarseveen het erover 
eens dat een terugkeer naar Yogyakarta voorlopig niet mocht worden toegestaan. 
60 NIB 17, 658-663.  
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Anak Agung en het feit dat in het parlement van Pasoendan resoluties waren aangenomen waarin 
duidelijk een pro-Republikeins standpunt werd ingenomen.61  

De BFO besloot op 1 maart de uitnodiging voor de Rondetafelconferentie te aanvaarden op basis van 
de regeringsverklaring van 26 februari. Wel had de BFO op 27 februari ook een brief aan Soekarno 
gestuurd met het voorstel om op 2 maart met de contactcommissie naar Bangka te reizen om 
overleg te voeren naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen.62 Nu de Nederlandse regering zo 
plotseling met het voorstel van een conferentie in Den Haag was gekomen, moest haast gemaakt 
worden met het inter-Indonesisch overleg, wilde dat voordien kunnen worden afgerond. Zoals 
eerder vermeld was er in de BFO geen overeenstemming over of deelname van de Republiek een 
noodzakelijke voorwaarde was voor de acceptatie van de uitnodiging voor de RTC. Sinds de 
oprichting van de BFO hadden Oost-Indonesië en Pasoendan deze voorwaarde altijd wel duidelijk 
gesteld. Op 2 maart legde de regering van Oost-Indonesië naar aanleiding van de brief van de BFO 
van 1 maart een verklaring af om duidelijk te maken dat de acceptatie van de uitnodiging niets aan 
hun standpunt veranderde. Voor Oost-Indonesië bleef de deelname van de Republiek essentieel.63 

Federale steun aan Republikeins gezagsherstel 
Op 2 en 3 maart 1949 bezocht de contactcommissie van de BFO opnieuw de Republikeinse leiders 
op Bangka. Kort hiervoor was een laatste poging van Koets om de Republikeinen van de Nederlandse 
plannen te overtuigen, mislukt.64 De delegatie van de BFO bestond uit sultan Hamid, Anak Agung, 
Ateng, Djumhana, Kaliamsjah Sinaga en Rivai. Gezien de standpunten in de BFO was dit een 
evenwichtige delegatie, beide ‘blokken’ waren met drie leden vertegenwoordigd. Aan Republikeinse 
kant namen naast Soekarno en Hatta onder anderen Darmasetiawan, Roem en Soepomo deel aan 
het overleg. Men sprak elkaar drie keer, bij elk overleg wisselde de samenstelling aan Republikeinse 
kant.65  

Het centrale punt tijdens de besprekingen was de Republikeinse eis om, zoals de resolutie van de 
Veiligheidsraad ook had gevraagd, het gezag van de Republiek in Yogyakarta te herstellen. Dit 
standpunt was geen verrassing, maar het was belangrijk dat de federale Indonesiërs wisten dat in 
het kader van de recente Nederlandse uitnodiging voor een rondetafelconferentie hierin niets was 
                                                            
61 Op 21 februari waren vier moties aangenomen. Een ervan behelsde dat de resolutie van de Veiligheidsraad het 
uitgangspunt moest zijn in de BFO-besprekingen. De andere moties hielden in dat de Nederlandse militaire actie werd 
veroordeeld, de Republikeinse leiders moesten worden vrijgelaten, gearresteerde leden van het parlement van Pasoendan 
moesten worden vrijgelaten en Bandung een Indonesische burgemeester moest krijgen. Het Dagblad, 22 februari 1949. 
62 NIB 18, 10-11. 
63 Vleer, 106. Op de vergadering waarin over de tekst van de brief met de acceptatie werd besloten, stelde Anak Agung 
voor om de woorden ‘in principe’ in te voegen in de zin waarin de aanvaarding werd genoemd. Hij verklaarde dat hij, net 
als meer leden, de regeringsverklaring niet op alle punten duidelijk vond. Vleer, 104. De Locomotief, 3 maart 1949. 
64 NIB 18, 12-14. In een beknopt verslag voor Van Maarseveen stelde Beel dat Koets aanvankelijk veel enthousiasme bij de 
Republikeinen had ontmoet. Toen was het Nederlandse standpunt om herstel van het Republikeinse gezag in Yogyakarta te 
weigeren echter nog niet besproken. Toen dit aan de orde kwam, bleken de standpunten wat dit cruciale punt betrof nog 
even ver uiteen te liggen. Koets deed tijdens dit overleg nog een suggestie om het Republikeinse gezag niet in Yogyakarta 
maar in Aceh te herstellen. Er zijn geen aanwijzingen dat hiervoor aan Indonesische kant enig draagvlak is geweest.  
65 Vleer, 106. Wellicht was dit bedoeld om zo veel mogelijk Republikeinen de gelegenheid te geven deel te nemen, en 
tegelijk tijdens de eerste twee (informele) gesprekken het verschil in aantal tussen beide delegaties niet te groot te laten 
zijn. Darmasetiawan, Roem en Soepomo waren de enigen die aanwezig waren bij alle bijeenkomsten. Tijdens een eerste 
bijeenkomst namen naast Soekarno verder deel Abdoelkarim Pringgodigdo, Sudjono en Ali Sastroamidjojo. Tijdens de 
tweede bijeenkomst met Hatta namen deel Abdoel Gaffar Pringgodigdo, Assaat en Leimena. Tijdens de derde en enige 
formele bijeenkomst namen behalve alle aanwezigen van de tweede bijeenkomst ook Soekarno, Abdoelkarim 
Pringgodigdo en Natsir deel. Tijdens deze laatste bijeenkomst was er dus wel een verschil in aantal: zes BFO-leden 
tegenover tien Republikeinen. Een opvallende afwezige bij alle besprekingen was Agus Salim. Hij behoorde wel tot de 
selectie van ‘prominenten’ die in januari door de BFO waren verkozen. Het is mogelijk dat Salim er zozeer van overtuigd 
was dat de federale politici ‘marionetten’ waren, dat hij het zinloos vond om besprekingen te houden. Dit zou 
geconcludeerd kunnen worden op grond van een opmerking die hij tijdens het bezoek van Gieben maakte. NIB 17, 661.  
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gewijzigd. Voor het eerst reageerde de BFO nu direct op dit Republikeinse standpunt. Ze meldden 
dat er niet alleen van Nederlandse kant maar ook bij de regeringen van verscheidene in de BFO-
vertegenwoordigde deelstaten reserves bestonden tegen dit Republikeinse gezagsherstel. Binnen 
hun grondgebied werd namelijk gevochten door Republikeinse guerrillaeenheden. Kon de Republiek 
garanderen dat aan de vijandelijkheden een einde zou komen? De Republikeinse kant legde uit dat 
dit problematisch was, juist omdat ze als leiders gevangen werden gehouden. Het gezag moest 
bovendien vanuit een bepaald grondgebied kunnen worden uitgeoefend. Nadat het gezag in 
Yogyakarta dus hersteld zou zijn, kon een ‘staakt-het-vuren’ worden afgekondigd, eerst in 
Yogyakarta en omgeving en daarna in geheel Indonesië. Van Republikeinse kant kwam de vraag of 
de BFO ook aan de RTC zou deelnemen als de Republiek dat niet zou doen. Hierop antwoordde Anak 
Agung dat de BFO had toegezegd deel te nemen op grond van de Nederlandse regeringsverklaring 
van 26 februari 1949. Hij lichtte dit toe in vergelijkbare bewoordingen als in het persbericht van de 
Oost-Indonesische regering, met onder andere de eis van volledige bewegingsvrijheid voor de 
Republikeinse leiders. Ze moesten dus kunnen terugkeren naar Yogyakarta. Als hieraan niet zou 
worden voldaan, moest de BFO zich opnieuw beraden. De ‘behoudende’ delegatieleden Ateng, 
Kaliamsjah Sinaga en voorzitter sultan Hamid lijken uitgaande van het verslag van de bijeenkomst 
deze Oost-Indonesische interpretatie niet te hebben tegengesproken. Met tien Republikeinen en 
drie federale leiders die aanstuurden op overeenstemming met het Republikeinse standpunt 
besloten ze kennelijk niet het achterste van hun tong te laten zien. Tegelijk is het zeer waarschijnlijk 
dat ook bij de behoudende federale politici vanuit hun nationalistische gedachtengoed een gevoel 
van verbroedering overheerste, dat ze beseften welke kracht van een Republikeins-federaal 
bondgenootschap zou kunnen uitgaan. Aan het eind van het bezoek gaven de vertegenwoordigers 
van de BFO en de Republiek een gemeenschappelijk communiqué uit, waarin ze verklaarden dat de 
besprekingen ‘in vriendschappelijke sfeer’ hadden plaatsgevonden en ‘verhelderend’ hadden 
gewerkt. Inhoudelijke conclusies werden verder niet meegedeeld.66  

 
Afbeelding 7.2. De BFO-delegatie op bezoek bij de Republikeinse leiders op Bangka, 1949. Achterste rij 
v.l.n.r. Soeriadarma, Ateng, Roem, sultan Hamid, Soekarno, Anak Agung, Soepomo en A.K. Pringgodigdo. 
Voorste rij v.l.n.r. onbekend, Rivai, Leimena, Kaliamsjah Sinaga, Hatta, Djumhana, Ali Sastroamidjojo, 
Darmasetiawan. 

                                                            
66 De Amerikaanse consul-generaal Livengood was benieuwd naar het resultaat van de bijeenkomsten op Bangka en sprak 
sultan Hamid meteen na terugkomst in Jakarta. De sultan zou hebben verklaard dat de BFO geneigd was de Republikeinse 
voorwaarde van het gezagsherstel in Yogyakarta te aanvaarden. Dit lijkt een betrouwbare constatering, omdat het niet 
voor de hand ligt dat hij zich tegenover de Amerikaan in een persoonlijk onderhoud ‘Republikeinser’ voordeed dan hij was. 
Frus, 289. 
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Crisis in de BFO en de resolutie van 4 maart 1949  
Op de dag dat de federale delegatie in Jakarta terugkeerde, belegde de BFO een plenaire 
vergadering voor de bespreking van een schriftelijk verslag van het federale bezoek aan Bangka. Het 
werd een ‘lange en stormachtige’ vergadering.67 Eraan voorafgaand had sultan Hamid al verslag 
uitgebracht bij de staatshoofden van Oost-Sumatra, Zuid-Sumatra en Oost-Java. De laatste drie 
waren kennelijk erg teleurgesteld over de resultaten van de BFO-missie naar Bangka.68 Tijdens de 
BFO-vergadering bleek dit duidelijk.69 Bij de bespreking van het verslag van de contactcommissie 
bleek er onduidelijkheid te bestaan over het gebied waarin het gezag van de Republiek hersteld 
diende te worden. Het leek er op dat de federale delegatie in Bangka zijn instemming had betoond 
met een groter gebied dan in de resolutie van de Veiligheidsraad was bepaald. Vooral echter wat 
betreft de Republikeinse ‘tegenprestatie’ van de afkondiging van een staakt-het-vuren kon het 
verslag de vertegenwoordigers uit de drie genoemde gebieden niet geruststellen. Sultan Hamid 
lichtte toe dat Soekarno de leden van de commissie had verzekerd dat de Republiek zeer snel in 
staat zou zijn om de orde en de rust te herstellen. Daarbij had de president gerefereerd aan de 
actuele situatie in Yogyakarta. Een deel van de stad was op 1 maart enkele uren bezet door de TNI. 
Hierbij had de sultan volgens Soekarno bewezen dat hij nog steeds gezag over de bevolking had.70 
Sultan Hamid legde uit dat West-Borneo veel minder te maken had met de gevolgen van guerrilla-
activiteiten. Dit verklaarde waarom hij tijdens het bezoek aan Bangka inzake het Republikeinse 
gezagsherstel geen stellig standpunt had ingenomen. Hij herinnerde eraan dat hij voorafgaand aan 
het bezoek aan Bangka had gepleit voor een ‘zwaardere’ delegatie voor het gesprek met de 
Republikeinen, nu was gebleken dat hij hierin gelijk kreeg: niet alle deelgebieden hadden hun 
standpunten even goed kunnen verwoorden.  

Steeds meer spanning ontstond er nu in de vergadering, ook Anak Agung kreeg persoonlijk 
verwijten. Omdat secretaris Vleer niet was meegereisd, was afgesproken dat de Oost-Indonesische 
premier zorg zou dragen voor het verslag. Tijdens de bespreking hiervan kwamen enkele kleine 
onvolkomenheden aan het licht, maar zoals genoemd ook enkele inhoudelijke onjuistheden. 
Mansoer stelde aan de orde dat één deelstaat ‘woord had gebroken’ en had verklaard deelname te 
willen heroverwegen als de Republiek niet deelnam, terwijl de BFO toch al de uitnodiging voor de 
RTC had aanvaard. Zonder zijn naam te noemen wist iedereen dat Mansoer doelde op Anak Agung. 
Sultan Hamid probeerde het conflict te sussen. Hij stelde voor een nieuwe contactcommissie samen 
te stellen, maar wilde van de vergadering de absolute vrijheid om te bepalen wie daarin zouden 
deelnemen. Toen hij hier aanvankelijk geen unanieme goedkeuring voor kreeg, besloot hij het 
voorzitterschap neer te leggen. De vergadering ging door onder voorzitterschap van Tahija en 
uiteindelijk werd Hamid weer overtuigd het voorzitterschap terug te nemen. Nu kreeg hij wel het 
mandaat om de commissie samen te stellen. In de nieuwe commissie wees sultan Hamid zelf de wali 

                                                            
67 Vleer, 104, NIB 18, 28. Anak Agung, Renville, 268. Volgens het vergaderverslag van secretaris Vleer duurde de 
vergadering die begon op 3 maart om acht uur ’s avonds, tot vijf over half twaalf ’s nachts. Vleer, 104. De typering 
‘stormachtig’ is te vinden in een brief van Beel, die een mondeling verslag van het verloop van de vergadering had 
gekregen van Hamid en Mansoer. De typering is later overgenomen door Anak Agung in zijn dissertatie.  
68 NIB 18, 26-27. Dit waren respectievelijk Mansoer, Malik en Achmad Kusumonegoro. 
69 Vleer, 104. 
70 Volgens Kahin had het nieuws over de Republikeinse aanval op Yogyakarta een groot psychologisch effect op de federale 
politici in de BFO. Volgens hem verklaarde dit ten dele dat meerdere BFO-leiders een meer pro-Republikeinse houding 
gingen aannemen. Kahin, Nationalism, 411-412. Over de belangrijke rol van de sultan in de aanval van 1 maart 1949 is na 
de val van president Soeharto (die destijds de militaire leiding van deze operatie had) meer aan het licht gekomen. Kahin, 
Southeast Asia, 115. Monfries, Prince in a Republic, 183-184.  
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negara’s aan voor Oost-Sumatra, Zuid-Sumatra en Oost-Java, bovendien werd deze uitgebreid tot 
negen leden.71  

Inmiddels had Anak Agung een voorstel ingediend dat de ‘minimumeisen’ bevatte in de vorm een 
resolutie. Doel van het voorstel was om, beter dan de vorige keer, naar de Republiek duidelijk te 
maken wat het standpunt was van de BFO. Sultan Hamid had de tekst van de resolutie voor de 
vergadering al gezien en er na een kleine wijziging volledig mee ingestemd. Na een redactionele 
wijziging nam de vergadering de resolutie met algemene stemmen aan.72 Vlak daarvoor vroeg Abdul 
Malik nog of de resolutie ook bedoeld was voor Palar in de Veiligheidsraad, met het oog op de 
infiltraties. Hierop antwoordde sultan Hamid dat Soekarno had toegezegd er alles aan te doen om 
ook daaraan een einde te maken, de Republikeinse president had daarbij ook Palar had genoemd.73 
In de resolutie werd een beroep gedaan op de HVK om in te stemmen met de voorwaarden die de 
Republikeinen hadden gesteld om deel te nemen aan de RTC, voor zover deze overeenkwamen met 
de resolutie van de Veiligheidsraad. Daarnaast werd een beroep gedaan op de regering van de 
Republiek om een order uit te vaardigen om alle vijandelijkheden te staken in heel Indonesië, en ook 
zo veel mogelijk bekendheid te geven aan deze order. De HVK en de Republikeinse leiders werden in 
algemene zin opgeroepen de vreedzame sfeer te herstellen en te handhaven.74 Wel werd ten slotte 
besloten de resolutie niet voor publicatie vrij te geven. Mogelijk was het gebrek aan eensgezindheid 
binnen de BFO hiervan de oorzaak. 

Anak Agung door Beel als verrader bestempeld 
Toen Hamid en Mansoer op 4 maart 1949 ’s ochtends bij Beel verslag deden van het verloop van de 
vergadering, gaf de HVK te kennen dat hij er niet blij mee was. Hij noemde het een ‘dolkstoot in de 
rug’. Het resultaat betekende volgens hem dat Nederland niet op korte termijn de soevereiniteit kon 
overdragen. De RTC, die stond gepland voor 12 maart, zou voorlopig niet doorgaan. Beel schreef ’s 
avonds aan minister Van Maarseveen dat de federale politici van deze uitleg waren geschrokken. Ze 
zouden op de volgende BFO-vergadering proberen ‘het goed te maken’.75 Hamid had echter tijdens 
de lunch een ontmoeting met Cochran, het Amerikaanse lid van de UNCI, waarin hij het gesprek met 
Beel over de resolutie ter sprake bracht. Cochran begreep uit Hamids woorden dat Beel de resolutie 
had geweigerd en druk had uitgeoefend op de federale politici om hun standpunt te wijzigen en nam 
verontwaardigd contact op met Elink Schuurman, de voorzitter van de Nederlandse 
onderhandelingsdelegatie.76 Beel begreep dat hij hier weer een slechte beurt had gemaakt naar de 
Amerikanen. In het kader van de behandeling van de Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad en 
het lidmaatschap van de UNCI was het voor Nederland van cruciaal belang een goede indruk op de 
Amerikanen te maken. In New York kreeg de Nederlandse consul enige dagen later het verwijt dat 
de Nederlanders een inconsistente politiek voerden door enerzijds te betogen dat het verhinderen 
van het herstel van het Republikeinse gezag in Yogyakarta vooral was gebaseerd op de bezwaren van 
federale Indonesiërs, en anderzijds tegen te houden dat de BFO dit gezagsherstel accepteerde.77  

                                                            
71 Ateng en Kaliamsjah Sinaga waren dus niet opnieuw benoemd. De rest van de oude contactcommissie werd 
gehandhaafd en daaraan werden nog toegevoegd Soeparmo Honggopati Tjitrohoepojo van Madura en de waarnemer van 
Padang, Mohamad Anas. 
72 Het belangrijkste gedeelte van de tekst van de resolutie is opgenomen in de Officiële Bescheiden. NIB 18, 28. 
73 Letterlijk noemde Malik de resolutie ‘het liedje’. Hieruit kan worden opgemaakt dat hij ondanks zijn instemming weinig 
waarde hechtte aan deze stap van de BFO. Palar had in de Veiligheidsraad het bestaan van Republikeinse militaire 
infiltraties in de door Nederland bezette gebieden ontkend. Security Council Official Records Third Year, 389th meeting, 22 
December 1948, 31-42. 
74 Vleer, 106.  
75 NIB 18, 29. 
76 NIB 38-39. 
77 FRUS, 303. 
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Afgezien van deze laatste affaire en de invloed ervan op de Amerikanen was Beel er door de 
aanname van de resolutie van overtuigd dat de steun van Anak Agung voor zijn plannen geheel 
afhankelijk was van de Nederlandse bereidheid om de Republiek ter wille te zijn. In een uitvoerig 
‘historisch overzicht’ aan minister Van Maarseveen betoogde de HVK dat de Balinese politicus zich 
ten opzichte van Nederland zeer onbetrouwbaar had opgesteld. Omdat Beel Anak Agung 
beschouwde als de meest invloedrijke politicus in de BFO en omdat verschillende deelstaten de 
laatste tijd waren ‘overgestapt’ naar het progressieve blok, concludeerde hij dat Nederland niet 
meer op de steun van de BFO hoefde te rekenen.78  

Hoe authentiek in Beels beleving de ‘dolkstoot’ ook geweest moge zijn, het was vanuit zijn eigen 
perspectief en deels ook het gevolg van zijn eerdergenoemde politieke blindheid. Een ander aspect 
dat met dit beperkte inzicht in de Indonesische politieke verhoudingen gepaard ging, was de 
overtuiging van Nederlandse bestuurders zoals Beel, dat de Indonesiërs Nederland nodig hadden om 
zelfstandig te worden. Dat was de gedachte geweest achter het BIO-besluit en de aanval op 
Yogyakarta. In essentie nam Beel het de federale Indonesiërs vooral kwalijk dat ze niet zonder meer 
bereid waren mee te doen met de Nederlandse plannen voor een vervroegde 
soevereiniteitsoverdracht. De federale Indonesische nationalisten werden in plaats daarvan echter 
gedreven door de overtuiging dat de Indonesische kwestie het beste door Indonesiërs onderling kon 
worden opgelost. Dit was de reden geweest voor de oprichting van de BFO in juli 1948. Het was ook 
deze overtuiging van waaruit de BFO deelnam aan het Haagse overleg enkele maanden later, waarbij 
de noodkreet ‘wij willen het zelf doen’ nauwelijks scheen te worden gehoord. Het was ook de kern 
van de BFO-resolutie van januari 1949, die het beginpunt betekende van het Bangka-overleg. Dit 
getuigt van continuïteit in het BFO-beleid, wat met een onverwachte ‘dolkstoot’ niets te maken had.  

Een dag na de aanname van de BFO-resolutie kreeg de HVK ook het antwoord van president 
Soekarno op de uitnodiging voor de RTC. De inhoud was na de besprekingen met de BFO geen 
verrassing meer: de Republiek wilde graag ingaan op het aanbod van een RTC om tot een snelle 
soevereiniteitsoverdracht te komen. Eerst moest echter voldaan worden aan de resolutie van de 
Veiligheidsraad, waarin onder andere was bepaald dat het gezag van de Republiek in Yogyakarta 
hersteld moest worden.79 De BFO en de Republiek trokken hiermee één lijn. Enkele dagen later 
noteerde Cochran na een bezoek van de UNCI aan de Republikeinse leiders op Bangka: ‘Republicans 
feel they have made progress with BFO and can work in harmony with them for a nationalist 
Indonesia if Netherlands do not interfere.’80 Omdat in de pers wel allerlei geruchten over de 
‘geheime resolutie’ de ronde deden, besloot voorzitter sultan Hamid op 23 maart 1949 via een 
persbericht openheid van zaken te geven: over de grondbeginselen in de resolutie bestond 
overeenstemming en de BFO stond dus achter het herstel van het Republikeinse gezag.81 In de 
Republikeinse pers had de resolutie ondanks de eerdere pogingen tot geheimhouding overigens wel 
degelijk een positieve ontvangst gekregen. In de Merdeka werd vol lof geschreven over de 
consequente houding van de BFO ondanks de pressie van Beel: ‘Hiermede heeft dit lichaam 
bewezen dat het zijn naam eer aandoet, nl. een college van nationalisten, dat ten doel heeft het 
zelfbeschikkingsrecht van land en volk te verdedigen.’82 

                                                            
78 NIB 18, 43-46, 53-56. De deelstaten die volgens Beel waren ‘overgestapt’ waren Bangka en Dajak-Besar. Daarnaast 
‘wankelde’ ook Belitung. Dit waren weliswaar allemaal deelstaten met weinig inwoners, maar aangezien in de BFO alle 
delegaties evenveel stemrecht hadden, was het effect groot. 
79 NIB 18, 37-38. 
80 FRUS, 313. 
81 Het Parool, 24 maart 1949. 
82 Rapportage Indonesië, 39.  
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Een ongevraagd advies van een oude bekende 
Terwijl de Nederlandse regering zich beraadde hoe te reageren op deze snel gegroeide Indonesische 
eenstemmigheid, ontving Beel in Jakarta een volledig onverwachte en ongevraagde reactie op de 
recente Nederlandse plannen. De afzender van de brief was voor Nederland een oude bekende, 
Soetardjo Kartohadikoesoemo. Dertien jaar eerder had hij als vooraanstaand lid van de Volksraad de 
bekende petitie bij het Nederlands-Indische bestuur ingediend met de vraag om de kolonie in een 
periode van tien jaar zelfstandig te maken. Nadat de Volksraad had ingestemd, wees de Nederlandse 
regering het initiatief toen alsnog van de hand. De Javaan Soetardjo was als lid van de BPUPK en de 
PPKI in 1945 een van de founding fathers van de Republiek geweest. In 1948 volgde hij 
Wiranatakusumah op als voorzitter van de Republikeinse Hoge Raad van Advies. In deze brief, die hij 
aan de HVK richtte ‘als Indonesiër en als burger van de Republiek Indonesië’, reageerde hij op de 
regeringsverklaring van 26 februari, waarin de RTC was aangekondigd. Het moest hem van het hart 
dat de stabiliteit in Indonesië ernstig gevaar liep door ‘ontbindende elementen van uitheemschen 
oorsprong, die thans in geheel de wereld onrust verwekken’. Waarschijnlijk doelde hij hierbij op het 
gevaar van het communisme. In deze context wilde hij Nederland waarschuwen een politiek te 
voeren die niet alleen snelle soevereiniteit, maar vooral ook duurzame politieke stabiliteit zou geven 
voor het land. Hij gaf in dit verband drie adviezen. Als eerste noemde hij het loslaten van het 
federatieve systeem. Dit zou alleen maar voeding geven aan het wantrouwen bij Indonesiërs dat 
Nederland wilde doorgaan met een ‘imperialistische politiek van ‘verdeel-en-heers’. Een volk dat 
gedurende eeuwen tot één politiek geheel is samengesmeed moet geen federaal stelsel worden 
opgedrongen: ‘Bovendien zijn gebieden als Borneo, dat groote leege eiland, Madura, zuid-Sumatra, 
zelfs Oost-Indonesia binnen tientallen jaren met de beste wil niet in “behoorlijke” staatkundige 
eenheden om te tooveren.’ Behalve dit eerste advies stelde Soetardjo voor om ter wille van de 
stabiliteit een Volkscongres samen te stellen en ten derde om de RTC niet in Nederland, maar in 
Indonesië te laten plaatsvinden. De brief kwam terecht in het archief van de Algemene Secretarie en 
er leek geen serieuze aandacht aan de inhoud te zijn geschonken. Koets adviseerde Beel trouwens 
wel om de brief aan enkele vooraanstaande federale Indonesiërs zoals Anak Agung te laten lezen, 
zodat ze een indruk kregen van wat er zoal in gematigde Republikeinse kringen leefde.83 Wellicht 
had dit advies van Koets een sarcastische ondertoon. Met name de neerbuigende passage over het 
gebrek aan staatkundige toekomst voor de gebieden buiten Java zullen federale politici als Anak 
Agung niet per se gerust hebben gesteld op het punt van samenwerking met de Republiek. De brief 
leek goed aan te sluiten bij de argumentatie die de Nederlands-Indische regering indertijd gebruikte 
bij de introductie van het federale systeem: het tegengaan van een overheersing door Java. Een 
ander argument dat Koets kan hebben gehad om Soetardjo’s brief voor stille propaganda te 
gebruiken, was dat in de brief voortdurend werd vastgehouden aan het belang voor Indonesiërs om 
de goede samenwerking met Nederland te behouden. Deze aanhankelijkheid was bij de federale 
Indonesische leiders de laatste tijd steeds minder te ontdekken. 

Rapport uit Banaran 
Terwijl op Bangka, in Jakarta en Yogyakarta al deze politici over en weer plannen bespraken om een 
einde te maken aan het slepende conflict tussen Indonesië en Nederland, woedde met name op Java 
en Sumatra een hevige guerrillaoorlog. Op Sumatra stonden de Republikeinse strijdkrachten onder 
leiding van kolonel Hidajat Martaatmadja. In West-Java werd de Siliwangi-divisie geleid door kolonel 
Abdul Haris Nasution. Soedirman, de opperbevelhebber van het Republikeinse leger, gaf leiding aan 
operaties in Oost- en Midden-Java. Tahi Bonar Simatupang, de waarnemend chef-staf van de TNI, 
trok met guerrillaeenheden door de desa’s van Midden-Java. Zijn gepubliceerde 

                                                            
83 NIB 18, 34-37. 
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dagboekaantekeningen, Rapport uit Banaran, leveren waardevolle informatie, onder andere over 
het perspectief vanuit het leger op de politieke ontwikkelingen.84 In februari 1949 schreef hij: ‘In het 
binnenland zijn tekenen van nieuwe ontwikkelingen in de kring van de Bijeenkomst voor Federaal 
Overleg, de BFO, een groepering die bestaat uit kopstukken uit verschillende door de Nederlanders 
geproduceerde “staten”.’ Nadat Simatupang gewezen had op het bestaan van verschillende 
stromingen in de BFO, schreef hij dat hij gehoord had dat de BFO zijn inzichten aan de Republiek 
wilde meedelen. Hij verwachtte dat er nu een soort ‘getouwtrek’ tussen de Republiek en Nederland 
zou ontstaan om de gunst van de BFO, en deed de suggestie: ‘Ook wij kunnen op een zeker moment 
misschien met de BFO een gemeenschappelijk plan opstellen dat we tegenover de Nederlanders 
kunnen gebruiken.’ Wel vond Simatupang het nodig voorzichtig te zijn, omdat de Republiek de BFO-
leiders niet zou mogen accepteren als vertegenwoordigers van hun staten. Hij besloot dat de te 
volgen politiek zou moeten zijn: ‘Samen met de BFO een einde maken aan de macht van de 
Nederlanders en samen met het volk het lot van deze door de Nederlanders geproduceerde ‘staten’ 
bepalen.’85 Uit Simatupangs verslag bleek dat er binnen de legerleiding zeer kritisch werd gekeken 
naar de federale staatsvorming. Daarnaast leek er begrip en instemming te zijn voor de keuze van de 
politieke Republikeinse leiders op Bangka om met de federale leiders in gesprek te gaan. 

Terug naar de Veiligheidsraad 
Vanaf 10 maart 1949 hervatte de Veiligheidsraad het debat over Indonesië. Op 2 maart had 
Nederland zich tot de Raad gewend om de nieuwste Nederlandse plannen voor een versnelde 
soevereiniteitsoverdracht toe te lichten. Bovendien was op 7 maart een nieuw rapport van de UNCI 
ingebracht en bleken zowel Van Roijen als Palar zeer goed op de hoogte van de laatste politieke 
ontwikkelingen, waarin de federale Indonesische politici een cruciale rol hadden gespeeld. Palar 
wees 10 maart op een passage in het recente UNCI-rapport over de ‘understanding’ die tussen de 
federale vertegenwoordigers en de Republikeinen op Bangka had plaatsgevonden. Daarna vertelde 
hij de Raad hoe de BFO unaniem een resolutie had aangenomen en dat de Nederlandse HVK 
vervolgens tevergeefs had geprobeerd deze ongedaan te maken. De Nederlanders waren op deze 
manier bezig de federale Indonesische politici opnieuw te degraderen tot de status van marionetten, 
terwijl zij zich juist aan deze rol hadden ontworsteld. Palar noemde Beels poging de BFO-resolutie te 
laten herroepen ‘the most recent attempt by the Dutch to try to force a split in the Indonesian 
ranks’.86 Palar nuanceerde hierbij het statische beeld van de marionetten, maar kwam ook tot een 
felle veroordeling van wat hij een verdeel-en-heersbeleid noemde, omdat de Nederlanders 
probeerden de federale Indonesiërs te misbruiken als tegenkracht tegen de Republiek.  

Op 16 maart zei Van Roijen tegen de andere woordvoerders in het debat dat het merkwaardig was 
dat over de federale Indonesiërs telkens werd gezegd dat het marionetten waren, zodra ze zich 
achter het Nederlandse standpunt opstelden. Men mat met twee maten, als men tevens het gelijk 
van de Republiek probeerde te bewijzen aan de hand van elk teken dat erop wees dat de federale 
politici het in bepaalde gevallen eens waren met de Republiek. Van Roijen wilde de 
vertegenwoordigers in de Veiligheidsraad duidelijk maken dat deze federale Indonesiërs net zulke 
overtuigde nationalisten waren als de Republikeinen, en net zo graag een snelle onafhankelijkheid 
wilden, alleen op een andere manier; ze wilden niet overheerst worden door een Republikeinse 

                                                            
84 In 1960 liet Simatupang deze aantekeningen onder de titel Laporan dari Banaran (Rapport uit Banaran) publiceren. Ik 
maak gebruik van de Nederlandse vertaling, die in 1985 verscheen. Simatupang, T.B., Het laatste jaar van de Indonesische 
vrijheidsstrijd 1948-1949: Een authentiek verslag door de voormalig chef-staf van de Indonesische strijdkrachten, Kampen, 
1985. 
85 Simatupang, Laatste jaar, 73-74. De aantekening is van 17 februari 1949. Dit was dus na het bezoek van Anak Agung en 
Ateng aan Bangka en vóór de besprekingen van de BFO-contactcommissie met Republikeinen op 2 en 3 maart. 
86 Indonesië in de Veiligheidsraad (februari-december 1949), 417-426. 
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minderheid. Dat was volgens Van Roijen ook de reden dat veel federale politici bezwaar hadden 
tegen het herstel van het gezag van de Republiek voordat de soevereiniteit zou zijn overgedragen. Ze 
waren bang dat de Republikeinse strijdkrachten in dat geval misbruik zouden maken van de situatie 
en de hegemonie over geheel Indonesië zouden proberen te verkrijgen. Van Roijen voerde in dit 
verband opnieuw aan dat het Nederlands-Indonesische conflict in werkelijkheid niet draaide om 
onafhankelijkheid, want deze had Nederland al toegezegd. Het conflict draaide er in wezen om dat 
de Nederlanders met de federale nationalisten streefden naar autonomie in een federatie, maar dat 
de Republiek bleef vasthouden aan het ideaal van een eenheidsstaat waarin ze zelf zou domineren.87  

Op 21 maart beantwoordde Palar Van Roijen. Hij herhaalde wat hij enkele maanden eerder had 
gezegd: de Republiek was niet unitarisch en wilde Indonesië niet overheersen door een 
eenheidsstaat: ‘It is clear enough that we in Indonesia wish to have a federation. I myself am a 
federalist.’ Vervolgens noemde Palar verschillende regio’s in Indonesië buiten Java en Sumatra, waar 
de inwoners grotendeels aanhanger van de Republiek waren. Hij noemde de Minahasa, de regio 
waar hij zelf vandaan kwam, de Sangir-eilanden en Gorontalo. Wilde Nederland beweren dat dit 
kwam doordat de Republikeinen uit waren op overheersing? Het was bespottelijk dat Nederland de 
schijn ophield de federale Indonesiërs te beschermen door de Republiek niet te herstellen. De in de 
BFO aangenomen resolutie toonde dit voldoende aan.88  

De hier weergegeven discussie tussen Van Roijen en Palar laat zien hoe belangrijk het denken over 
de federale opzet was binnen het vraagstuk van het Indonesisch-Nederlandse conflict tussen 1945 
en 1950. De aanzet tot een begin van de oplossing van de kwestie vond ook binnen deze zitting van 
de Veiligheidsraad plaats. Op initiatief van de Canadese vertegenwoordiging werd in een ‘ruling’ 
voorgesteld om de door Nederland voorgestelde rondetafelconferentie ‘in te passen’ in de resolutie 
van 28 januari. Daarvoor moest de UNCI noodzakelijkerwijs eerst verkennende besprekingen tussen 
de Republiek en Nederland organiseren. Zowel Nederland als de Republiek verklaarden zich in de 
Veiligheidsraad voorstander van deze oplossing. Palar kon zich vinden in de ruling zoals de 
Egyptische vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad deze interpreteerde: de Republiek zou na een 
‘preliminary conference’ alleen deelnemen aan de rondetafelconferentie als eerst het Republikeinse 
gezag was hersteld. Vervolgens werd de ruling op 23 maart met acht stemmen voor en drie 
onthoudingen aangenomen.89 

Samenwerking op Sumatra 
Eerder kwam al aan de orde hoe begin maart in de BFO een felle discussie uitbrak direct na het 
bezoek van de contactcommissie aan Bangka. Twee weken later nam Mansoer het initiatief tot een 
conferentie in Medan voor de vertegenwoordigers van alle deelgebieden van Sumatra. Vrijwel alle 
deelgebieden aanvaardden de uitnodiging. Zuid-Sumatra belegde ter voorbereiding een 
voorconferentie van één dag, waarvoor vertegenwoordigers uit de aangrenzende gebieden 
Bengkulu, Jambi en Lampung werden uitgenodigd.90 De Republikeinse krant Merdeka reageerde 
terughoudend, omdat ze vreesde voor tweedracht in de BFO. Ook in de Chinese krant Sin Po werd de 

                                                            
87 Idem, 432-439. 
88 Idem, 440-444. 
89 Idem, 43-49. De Canadese vertegenwoordiger die het voorstel in bracht was Andrew George Latta McNaughton. De 
Egyptische vertegenwoordiger was Mahmoud Fawzi Bey. Argentinië, Canada, China, Cuba, Egypte, Noorwegen, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde staten stemden vóór. Frankrijk, Oekraïne en de Sovjetunie onthielden zich van 
stemming. 
90 Het Nieuwsblad voor Sumatra 17 en 21 maart 1949. De uitnodigingen werden niet aanvaard door Aceh en door het 
eiland Nias. Vanwege de oorlogstoestand konden de uitnodigingen voor deze gebieden niet op normale wijze worden 
verstuurd. Ze werden als strooibiljetten uit een vliegtuig gegooid. 



286 
 

Sumatra conferentie bij voorbaat aangekondigd als een middel om tot een Sumatraans front in de 
BFO te komen en zo de macht van de overheersende linkervleugel te breken.91  

Op 28 maart 1949 opende Mansoer de conferentie in aanwezigheid van ongeveer tachtig 
gedelegeerden. Hij verklaarde dat het hem er niet om ging te komen tot een bepaalde politieke 
constructie. Doel was in gemeenschappelijk overleg de belangrijkste actuele problemen op het 
eiland te bespreken. Abdul Malik werd op Mansoers voorstel de voorzitter van de conferentie. Op 2 
april nam de conferentie als resultaat een manifest aan, waaraan vier delegaties hun instemming 
niet konden geven. Als belangrijkste gemeenschappelijk doel was hierin gesteld de totstandkoming 
op zo kort mogelijke termijn van de vrije en soevereine Verenigde Staten van Indonesië, bestaande 
uit gelijkgerechtigde deelgebieden. Tot zover sloot de conferentie eensgezind aan bij de 
doelstellingen van de BFO en de Republiek Indonesië. In het manifest stond echter ook dat de 
staatkundige opbouw van gebiedsdelen moest worden bevorderd ‘waar dit in redelijkheid kan 
worden aangenomen te berusten op de volkswil’. Omdat in verschillende Sumatraanse gebieden, 
zoals Jambi en Tapanuli, op dat moment pogingen gaande waren om als deelgebied (daerah) te 
worden erkend door de VFR en als lid in de BFO, was duidelijk wat precies met dit onderdeel van het 
manifest werd bedoeld. Vier delegaties stemden niet in met de inhoud van de resolutie.92  

Een eigenaardige gebeurtenis rond de conferentie in Medan deed zich voor toen het in Medan 
verschijnende Republikeinse blad Waspada een uitspraak van Abdul Malik weergaf. Hij zou bij de 
opening van de conferentie hebben gezegd dat de Nederlandse regering een historische fout zou 
maken als ze geen rekening hield met de BFO-resolutie waarin werd aangedrongen op restauratie 
van de Republikeinse regering in Yogyakarta. Natuurlijk was het op zichzelf al een ongeloofwaardig 
bericht, maar op grond van het artikel besloten de Nederlandse bestuurders dat de krant een maand 
lang niet mocht verschijnen. De repressieve maatregel trok niet alleen de aandacht in Oost-Sumatra 
maar ook in Nederland, want in de Tweede Kamer werd minister Van Maarseveen ter 
verantwoording geroepen. Goedhart, journalist en kamerlid voor de PvdA, nam het in dezen op voor 
zijn Indonesische collega’s.93 

 

De federalen naar de achtergrond 
De consequentie van de ruling in de Veiligheidsraad was dat de besprekingen tussen de Republiek en 
Nederland weer konden beginnen onder leiding van de UNCI. Het voorzitterschap van de 
Nederlandse delegatie kwam in handen van Van Roijen, die hiervoor naar Indonesië reisde. Aan 
Republikeinse kant bleef Roem de voorzitter. Omdat de besprekingen in Jakarta plaatsvonden, 
kregen Roem en vicevoorzitter Ali Sastroamidjojo permissie Bangka te verlaten.94 In eerste instantie 
kregen de federale Indonesische politici geen uitnodiging voor deze besprekingen.  

In de eerste bespreking op 14 april 1949 kwam een brief aan de orde waarin de BFO verzocht deel te 
mogen nemen aan de besprekingen, met een aanbeveling van de Nederlandse regering. Tijdens een 
informeel gesprek probeerde ook Cochran de Republikeinse voorzitter ervan te overtuigen om de 

                                                            
91 Idem, 24 maart 1949. 
92 Handelingen Tweede Kamer 1948-1949, Bijlagen, 786 ondernummer 27. De vier delegaties die geen instemming gaven, 
waren Bangka, Bengkalis, Belitung en Siak. 
93 AS ANRI, 144. De assistent-resident die het verbod oplegde was Egbert Luuring. De maatregel werd vooral op aandringen 
van de twee Nederlandse leden in het Oost-Sumatraanse kabinet opgelegd, Gerrit Jan Förch en Gerard van Gelder. 
Aanhangsel Tweede Kamer 1948-1949, nummer 105. 
94 Namens de Republiek Indonesië bestond de delegatie verder uit Djoeanda, Latuharhary, Leimena en Soepomo. Namens 
Nederland bestond de rest van de delegatie uit Nicolaas Selhorst Blom als vicevoorzitter en verder als leden Elink 
Schuurman, Gieben, Hendrik Laurentius ’s Jacob, Van Hoogstraten, Koets, Thomson en Van de Velde. 
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BFO te laten deelnemen. Maar Roem reageerde niet enthousiast en wees erop dat er de laatste tijd 
geen contact was geweest tussen de Republikeinen en de BFO.95 De BFO vergaderde diezelfde dag 
over het onderwerp en besloot daar om in eerste instantie niet deel te nemen aan deze preliminaire 
besprekingen tussen Nederland en de Republiek, behalve als het onderwerpen betrof die de BFO zelf 
aangingen of indien beide andere partijen daartoe het verzoek deden.96 Men leek zich dus voorlopig 
te schikken in een afwachtende rol. Allereerst zouden de besprekingen gaan over het herstel van het 
Republikeinse gezag. Vooral wanneer de militaire situatie daarbij besproken zou worden, was het in 
het directe belang van de BFO om wel deel te nemen.  

De volgende dag had Anak Agung een ‘strikt vertrouwelijk’ gesprek met Beel. De ‘dolkstootaffaire’ 
weerhield Beel hier kennelijk niet van. De Oost-Indonesische premier vertelde de HVK onder meer 
dat hij het plan had om na afloop van de preliminaire besprekingen een voortzetting van het 
Indonesisch gesprek te organiseren, als vervolg op het geslaagde contact dat op Bangka was gelegd. 
Overigens was het zijn voornemen om binnenkort weer naar Bangka te vertrekken. Ook zei Anak 
Agung dat een constituante de uiteindelijke indeling in deelstaten zou moeten bepalen. Zijn 
voorkeur ging daarbij, aldus Beel, uit van een indeling in vier staten: Java, Sumatra, Borneo en Oost-
Indonesië.97 Als dit op dat moment inderdaad de overtuiging van Anak Agung was, dan is het gezien 
de samenstelling van de BFO op zijn minst opmerkelijk te noemen. Hierin waren immers 
verschillende Sumatraanse en Javaanse negara’s vertegenwoordigd. Het was overigens wel dezelfde 
indeling als in juli 1946 door de Malino conferentie was bepleit.  

Terwijl de Roem-Van Roijen besprekingen voortgingen, legden enkele BFO-leden inderdaad een 
informeel bezoek aan Bangka af. Het is aannemelijk dat Anak Agung minder tevreden was met het 
resultaat. Mogelijk had hij gehoopt van Soekarno of Hatta te horen dat de BFO welkom was bij de 
besprekingen tussen Nederland en de Republiek.98 Aan Van Roijen vertrouwde Anak Agung toe dat 
hij de indruk had dat Hatta zich waarschijnlijk zou neerleggen bij het bestaan van de deelstaten die 
waren opgericht voorafgaand aan de Nederlandse aanval in december 1948. Ook zou Hatta geen 
bezwaar hebben tegen deelname van een BFO-delegatie aan de preliminaire besprekingen, voor 
zover het over kwesties ging die zowel de Republiek als de BFO aangingen. Mogelijk was Soekarno 
hiertoe minder genegen.99  

De Nederlands-Republikeinse besprekingen verliepen ondertussen zo succesvol dat de delegaties op 
7 mei gelijktijdig met enkele publieke verklaringen kwamen, die in Nederland bekend zouden 
worden als de Van Roijen-Roem verklaringen.100 Hierin beloofde Nederland dat de Republikeinse 

                                                            
95 NIB 18, 388, 390. 
96 Vleer, 107. 
97 NIB 18, 391-393. Omdat deze informatie uit een verslag van Beel afkomstig is, moet men uiterst voorzichtig zijn. De 
‘dolkstoot’ bewees hoe Beel achteraf vaak zijn eerdere interpretaties van Anak Agungs overtuiging moest bijstellen. Ten 
aanzien van het ideaal van een indeling in vier deelstaten wil de ironie van de geschiedenis overigens dat Drees in zijn 
aantekeningen van zijn gesprekken met Beel in Jakarta in januari, had beschreven dat Beel toen zelf ook de voorkeur gaf 
aan deze opzet. NIB 16, 564. 
98 Omdat dit federale bezoek aan Bangka geen officiële BFO-activiteit betrof, werd van de gevoerde besprekingen dit keer 
geen verslag opgemaakt. Anak Agung noemt het in zijn dissertatie niet, mogelijk vanwege het uitblijven van een succesvol 
resultaat. Ook in de kranten werd nauwelijks aandacht aan het bezoek besteed. Anak Agung maakte de reis tussen 20 en 
23 april in gezelschap van Djumhana, Soejoso, Soemadipradja en Soeparmo. Nieuwe Courant, 22 april 1949. Bij de 
samenstelling viel op dat er drie BFO-leden uit Pasoendan bij waren, maar geen vertegenwoordigers uit Sumatra. Toen Van 
de Velde sultan Hamid naar de reden hiervan vroeg, vertelde deze hem dat de leden van Sumatra daar geen behoefte aan 
hadden gehad. Mogelijk was de groeiende kloof tussen de Sumatra-delegaties en de overige BFO-leden hiervoor de 
verklaring. NIB 18, 446. 
99 NIB 18, 448. 
100 Het Nieuwsblad voor Sumatra, 9 mei 1949. De volgorde in de benaming kan een politieke keuze worden genoemd. In 
Nederland gaf men er de voorkeur aan de ‘eigen’ voorzitter eerst te noemen. Omdat eerst Roem zijn verklaring aflegde en 
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leiders naar Yogya mochten terugkeren en het Republikeinse gezag hersteld zou worden in de 
residentie Yogyakarta. De Republiek zei toe dat vanaf dat moment het bevel gegeven zou worden de 
guerrillaoorlog te staken. De verklaring door Van Roijen verwees zowel naar Linggadjati als naar 
Renville. In beide verklaringen werd toegezegd dat men zou deelnemen aan een 
rondetafelconferentie in Den Haag na terugkeer van de Republikeinse regering. Met het oog op de 
federatie beloofde Nederland dat het zich zou onthouden van de instelling of erkenning van 
deelstaten in het gebied dat voor 19 december 1948 door de Republiek werd bestuurd. Dit laatste 
punt was, zoals genoemd, weliswaar op informele manier ter sprake gekomen tijdens ontmoetingen 
tussen BFO-vertegenwoordigers en leden van de Nederlandse delegatie, maar geen van de federale 
politici was officieel betrokken geweest bij deze beslissing.  

Verwarring en verdeeldheid in de BFO 
Sinds het ontstaan van de BFO was er sprake van een tegenstelling tussen twee groepen 
deelgebieden. Na het Nederlandse militaire offensief dat in december 1948 begon, was deze zo 
ernstig geworden dat de gebieden op Sumatra zich uit de BFO dreigden terug te trekken.101 Het 
bekend worden van de verklaringen door de ministers Roem en Van Roijen leidde binnen de BFO tot 
een zeer verwarrende situatie.  

Ter gelegenheid van de Republikeinse en Nederlandse verklaringen op 7 mei gaf sultan Hamid als 
voorzitter van de BFO voor alle deelgebieden een cocktailparty in Hotel Des Indes. De staatshoofden 
van Oost- en Zuid-Sumatra waren er niet bij. Na afloop van de feestelijkheden las de sultan een 
perscommuniqué voor, waarin de BFO zijn instemming betuigde met de verklaringen van Roem en 
Van Roijen. Hij vroeg vervolgens of er bezwaren tegen de inhoud van het communiqué waren. Deze 
werden niet ingebracht, maar Tengku Dhamrah, vertegenwoordiger van Oost-Sumatra, stelde dat 
het communiqué alleen uit kon gaan namens de voorzitter van de BFO. Zijns inziens kon het geen 
verklaring zijn namens de BFO, want het was niet formeel op een vergadering goedgekeurd. De 
maandag erop werd het communiqué echter toch uitgebracht als standpunt van de BFO. Het geheel 
gaf de indruk dat de voorstanders van de Roem-Van Roijen verklaringen in de BFO de indruk van 
‘unanieme instemming’ wilden benadrukken, hoewel ze wisten welke bezwaren er bestonden.102 

Twee dagen na de publicatie van het communiqué van de BFO in de kranten, op 11 mei 1949, vroeg 
een groep van ongeveer twintig vertegenwoordigers uit verschillende delen van Sumatra een 
gesprek aan bij Van Roijen. Ze verklaarden teleurgesteld te zijn in het beleid van de Nederlandse 
regering omdat er in hun ogen te weinig steun was verleend aan ‘verdere federale opbouw’ op 
Sumatra. Het was duidelijk dat ze graag hadden gezien dat er nieuwe deelstaten op Sumatra werden 
gevormd. Vanuit de Nederlandse delegatie werd de Sumatranen meegedeeld dat dit alleen kon als 
de militaire acties op het eiland door Nederland zouden worden voortgezet. Het doel van de 
Nederlandse delegatie was juist de vijandelijkheden te stoppen. Waarschijnlijk was dit antwoord niet 
naar tevredenheid, want drie dagen later richtten de gemeenschappelijke BFO-delegaties van Oost-
Sumatra, Zuid-Sumatra, Riau en vertegenwoordigers van vijf gebieden die niet als BFO-lid waren 
                                                                                                                                                                                         
daarna Van Roijen, werden de verklaringen in het Indonesisch echter de perjanjian Roem-Royen genoemd, en in het Engels 
de Roem-Royen statements.  
101 Op 23 mei 1949 uitte Van Roijen in een vergadering van de Nederlandse delegatie zelfs de vrees dat Sumatra niet meer 
wilde toetreden tot de Verenigde Staten van Indonesië. NIB 18, 692. 
102 Volgens Hendrik Jan Roethof, ambtenaar voor de RVD, probeerde sultan Hamid eerst tegen beter weten in de indruk te 
geven dat het communiqué unaniem was aangenomen. De BFO-voorzitter zou daarna geprobeerd hebben Abdul Malik en 
Mansoer gunstig te stemmen in de hoop dat ze hun ‘verzet’ zouden staken. Deze pogingen mislukten. Roethof schreef dit 
in een persoonlijke brief aan Soeria Santoso. Hij vermeldt hierbij dat Vleer overwoog als BFO-secretaris ontslag te nemen, 
omdat hij niet van tevoren van de tekst van het communiqué op de hoogte was gebracht. Bijzonder kritisch uitte Roethof 
zich ook over Abdul Malik. Het staatshoofd van Zuid-Sumatra gaf er de voorkeur aan het weekend van 7 mei naar de 
paardenraces in Bandung te gaan terwijl hij wist dat deze kwestie in Jakarta speelde. Collectie Roethof, 95. 
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erkend, een protesttelegram aan de Nederlandse delegatie, minister van Maarseveen en de 
voorzitter van de Tweede Kamer. Hierin maakten ze bekend dat ze bij bepaalde onderdelen van de 
verklaring van Van Roijen ‘overwegende bezwaren’ hadden, omdat daarin onvoldoende rekening 
werd gehouden met ‘de belangen van Sumatra’ en omdat ze voorafgaand aan de verklaring niet 
door de Nederlandse delegatie waren geraadpleegd. Van Roijen haastte zich zijn mening hierover in 
een telegram aan minister Van Maarseveen kenbaar te maken: de Nederlandse delegatie had de 
BFO van tevoren van de verklaringen op de hoogte gesteld en bovendien was de representativiteit 
van de vertegenwoordigers uit de gebieden die na 19 december 1948 waren bezet volgens hem zeer 
beperkt.103  

Uit Van Roijens reactie op de bezwaren van ‘de Sumatra vertegenwoordigers’ blijkt dat onder zijn 
voorzitterschap de koers van het Nederlandse dekolonisatiebeleid ingrijpend veranderde ten 
opzichte van het beleid dat Beel als premier en later als HVK had gevoerd. Op 6 mei 1949, de dag 
voorafgaand aan de verklaringen door Roem en Van Roijen, kondigde Beel dan ook zijn ontslag bij 
Van Maarseveen aan. Twee onderdelen van het nieuwe beleid achtte hij onaanvaardbaar: de 
Nederlandse erkenning van het gezag van de Republiek en de weigering om nieuwe deelstaten op te 
richten in de veroverde gebieden.104 Beel werd vervangen door de als reactionair bekendstaande 
diplomaat Antonius Lovink. In tegenstelling tot Beel had Lovink ervaring in de Indische politiek.105  

Bung Karno, Bung Hamid 
In de periode tussen het bezoek aan Bangka begin maart en de Republikeinse en Nederlandse 
verklaringen van 7 mei bevonden de federale Indonesische nationalisten zich op de achtergrond van 
het politieke toneel. Dit kwam deels door de houding van de Republikeinse leiders. Soekarno was 
net als Roem, maar in tegenstelling tot Hatta, geneigd zich een stuk terughoudender op te stellen 
naar de federale politici. Dit blijkt ook uit de correspondentie die plaatsvond met sultan Hamid als 
voorzitter van de BFO. Op 10 mei schreef de sultan een openhartige brief aan de president waarin hij 
hem en Hatta om te beginnen feliciteerde met de ‘nieuwe overeenkomst’. Expliciet stelde hij daarna 
dat ook in de BFO de wens unaniem was dat de Republikeinse leiders snel naar Yogyakarta zouden 
terugkeren. Opvallend is dat de BFO-voorzitter de president van de Republiek ‘bung Karno’ noemde 
en verder ook schreef over ‘bung Hatta’. Bung, dat letterlijk ‘oudere broer’ betekent, was en is de 
officieuze titel die in de Republiek voor de geliefde leiders werd gebruikt. Door het gebruik van deze 
titels benadrukte sultan Hamid de verwantschap in de nationale familie. Ook noemde hij tot twee 
keer toe de ‘strijd’ die de BFO voerde, waarmee sultan Hamid, zelf in dienst van het KNIL, 
suggereerde dat de federalen in de oorlog de Republikeinse kant hadden gekozen. Hamids 
openhartigheid bleek inhoudelijk heel concreet uit een verzoek: Roem had als voorzitter van de 
Republikeinse onderhandelingsdelegatie in een persconferentie verklaard dat de deelname van de 
BFO aan de besprekingen wel kon wachten tot na de terugkeer in Yogyakarta. Sultan Hamid vroeg 
Soekarno of hij kon zorgen dat Roem deze uitspraak zou terugnemen en of de Republiek in plaats 
daarvan de BFO officieel kon uitnodigen om deel te nemen aan de besprekingen.106 Op 21 mei 1949, 
elf dagen na de brief van de sultan, antwoordde Soekarno. Qua stijl en uiterlijke kenmerken was 

                                                            
103 De vijf nog niet geconstitueerde deelgebieden, waarvan vertegenwoordigers dit telegram naast de BFO-leden 
ondertekenden, waren Sumatra’s westkust (Padang), Tapanuli, Jambi, Lampung en Benkulu. De artikelen in Van Roijens 
verklaring waartegen men bezwaar maakte, waren 4, 5 en 7. NIB 18, 637. 
104 NIB 18, 586-588. 
105 Vlak voor de Japanse invasie in 1942 had gouverneur-generaal Van Starkenborgh zijn veiligheidsadviseur Lovink 
opdracht gegeven premier Gerbrandy te waarschuwen voor Van Mooks gevaarlijke politieke ideeën over autonomie voor 
Indië. Het had daarna nooit meer geboterd tussen Van Mook en Lovink. Van den Berge, 166-167. Toen Lovinks naam werd 
genoemd als opvolger van Van Mook in januari 1947, waarschuwde Schermerhorn premier Drees dit niet te doen vanwege 
diens reactionaire ideeën. NIB 7, 223. 
106 NIB 18, 612. 
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deze brief nog hartelijker en hoffelijker dan die van de BFO-voorzitter. Bung Hamid kreeg echter een 
volstrekt afwijzend antwoord. Soekarno nam uitgebreid de gelegenheid om deze beslissing te 
beargumenteren. Een belangrijk punt was bijvoorbeeld dat vanwege het ‘dualisme’ dat tussen 
Bangka en de noodregering op Sumatra bestond er door hem niet zomaar een uitspraak kon worden 
gedaan. Vlijmscherp was Soekarno echter waar het ging om het aandeel van de BFO in de ‘strijd’: 
‘Hoe goed zou het niet zijn als de B.F.O. officieel haar solidariteit met de Republiek zou te kennen 
geven in ons gezamenlijk belang. De resolutie van 3 maart werd gedeponeerd, zodat weinig invloed 
van haar is uitgegaan en door deze deponering moest de Republiek strijden zonder duidelijke steun 
van de B.F.O. Als resultaat van de strijd op deze wijze (practisch: alleen) heeft de Republiek een 
overeenkomst bereikt, krachtens welke haar Regering naar Djocja zal terugkeren. Maar − het is nu al 
21 Mei − ik en mijn vrienden zijn nog steeds in Muntok!’ Ook Soekarno hield vast aan Roems 
verklaring; besprekingen met de BFO konden plaatsvinden vanaf de terugkeer.107 De ‘strijd’ van de 
federale politici werd door Soekarno’s antwoordbrief volledig gebagatelliseerd: als er al een partij 
met een officiële verklaring moest komen, dan was het de BFO! Overigens gaf Soekarno voor het vrij 
lange uitblijven van zijn antwoord een heel specifieke verklaring: hij wilde geen brieven met de post 
meegeven, vanwege de Nederlandse controle.  

Er is nog een geheel andere bron die inzicht verschaft in de correspondentie tussen Hamid en 
Soekarno. In de periode van de briefwisseling bezocht de Amerikaan Kahin voor zijn 
promotieonderzoek naar de actuele Indonesische politieke ontwikkelingen het eiland Bangka. In zijn 
memoires beschrijft hij de goede gesprekken met de verbannen Republikeinse leiders, die hij in de 
periode voorafgaand aan de Nederlandse militaire aanval op Yogyakarta, persoonlijk had leren 
kennen. Op Bangka vergeleek Kahin de politieke ideeën van Soekarno en Hatta: ‘Both men were 
deeply concerned to maintain national unity. Hatta favored a decentralized federal arrangement and 
Sukarno a unitary state.’108 Kahins observatie komt overeen met de verschillen in opvatting tussen 
de twee Indonesische nationalisten, zoals ze tot aan de proclamatie van de Republiek hadden 
bestaan. Dat juist in mei 1949 deze verschillen weer aan de oppervlakte leken te komen, had te 
maken met de ‘federale koers’ waaraan het kabinet Hatta zich vanaf het begin had gecommitteerd. 
De recente federale bezoeken aan Bangka hadden deze verschillen tussen de Republikeinse leiders 
opnieuw geaccentueerd. Dit bleek ook in het verschil in reactie van Hatta tegenover Anak Agung 
enerzijds en Soekarno’s harde antwoordbrief aan bung Hamid anderzijds. 

Sumatra en de preliminaire besprekingen 
Dat de BFO weinig succes boekte met zijn pogingen om toegelaten te worden tot de preliminaire 
besprekingen tussen Nederland en de Republiek, had volgens sultan Hamid ook te maken met de 
verdeeldheid binnen de BFO.109 Deze was eind mei 1949 nog veel groter geworden. Op initiatief van 
Abdul Malik was een tweede conferentie bijeengeroepen, waar de ‘Sumatra delegaties’ zich gingen 
beraden over vervolgstappen na de verklaringen van 7 mei en de reactie van ‘de’ BFO hierop. Twee 
dagen voordat de conferentie begon, op 26 mei, ontving de BFO echter toch de verlangde 
uitnodiging van de UNCI om deel te nemen aan de besprekingen. Cochran hoopte dat de BFO niet uit 
elkaar zou vallen voordat de besprekingen met hen erbij zouden beginnen, er moest namelijk in 
ieder geval worden overlegd over de deelname aan de RTC. Mogelijk had dit argument ook Roem 
over de streep getrokken, maar de bom barstte voor die tijd.110 De conferentie in Medan, waar al de 
delegaties van de eerste conferentie met uitzondering van Bangka bij elkaar kwamen, besloot tot 

                                                            
107 NIB 18, 683-684. 
108 Kahin, Southeast Asia, 113. 
109 Vleer, 111. 
110 NIB 18, 686, FRUS, 414-415. 
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aanname van vijf resoluties.111 In de vierde resolutie drongen de delegaties van tien gebiedsdelen112 
er bij de BFO op aan de gebieden met een waarnemersstatus als volwaardige stemgerechtigde leden 
te erkennen en om de verplichting op zich te nemen de gebiedsbelangen van haar leden naar buiten 
toe te verdedigen. Met betrekking tot de BFO behielden ze zich het recht voor met een eigen 
vertegenwoordiging daaraan deel te nemen. In de vijfde resolutie besloten dezelfde delegaties dat 
ze zich op dat moment verenigden tot een voorlopig federatief verband dat in principe heel Sumatra 
zou kunnen omvatten. Aan het hoofd zou een directorium van drie leden komen te staan. Nog 
tijdens de conferentie werden voor dit directorium verkozen Mansoer, Malik en Abdul Abbas 
Siregar. De laatstgenoemde was als waarnemer in de BFO vertegenwoordigd voor Tapanuli.113 Met 
name de vierde resolutie was onverenigbaar met het standpunt dat de BFO had ingenomen inzake 
de verklaringen van Roem en Van Roijen.  

Kort na de conferentie begonnen de eerste gesprekken tussen UNCI-leden en leden van de BFO. In 
het bestuur van het federale overlegorgaan was begin mei overigens een verandering opgetreden. 
Hamid en Tahija waren allebei afgetreden vanwege de nieuwe fase die de BFO zou ingaan met de 
naderende RTC en het daaraan voorafgaande overleg met de Republiek. Hamid was daarna opnieuw 
verkozen en Anak Agung en Soeparmo waren respectievelijk als eerste en tweede vicevoorzitter 
gekozen. De gesprekken, die in de eerste helft van juni met de leden van de UNCI begonnen, werden 
aanvankelijk door Anak Agung en Hamid gevoerd. In de tweede helft van de maand, waarin de 
gesprekken werden voortgezet met de Republikeinse en Nederlandse delegatie, werden Ateng en 
Djumhana aan de BFO-delegatie toegevoegd.114 Er waren dus geen BFO-vertegenwoordigers 
betrokken uit Sumatra. De dieperliggende oorzaak voor hun afwezigheid was de genoemde eigen 
koers van ‘Sumatra’ binnen de BFO, die duidelijk tot uiting was gekomen in de aangenomen 
resoluties. Toch was het hiermee niet volledig te verklaren. De resoluties waren immers 
aangenomen vanuit de overtuiging dat de BFO de belangen van Sumatra onvoldoende behartigde 
onder andere ‘naar buiten toe’, waarmee juist ook de gesprekken met de Republikeinen werden 
bedoeld. Dit was ook de reden dat sultan Hamid er indertijd zo op had gehamerd de 
contactcommissie uit te breiden met een sterkere vertegenwoordiging van de Sumatraanse leiders. 
Sinds dat besluit was echter geen bezoek namens de BFO aan Bangka afgelegd.  

Midden in deze interne federale crisis werd besloten toch een bezoek aan Bangka te brengen met 
een uitgebreide commissie. Het bezoek zou een informeel karakter dragen en vond plaats op 17 juni 
1949. De delegatie van de BFO bestond uit Abdul Malik, Anak Agung, Ateng, Djumhana, sultan 
Hamid, Mansoer en Tjakraningrat. Voor de Sumatraanse staatshoofden en Tjakraningrat van Madura 
was het de eerste keer dat ze de Republikeinse leiders in ballingschap bezochten. Op Bangka werd 
het gezelschap door Soekarno ontvangen, waarna de delegatieleden individueel met Soekarno en 
Hatta gesprekken voerden. Vervolgens hield Soekarno een korte toespraak voor het gehele 
gezelschap. Hij reageerde hierin op de vraag van Malik, welk standpunt de Republikeinen hadden 
over de gebieden die sinds de Nederlandse militaire actie van december 1948 door Nederland bezet 
waren. Hierover kon de Republiek duidelijk zijn: deze werden nog steeds beschouwd als 
Republikeinse gebieden. Met name noemde hij de twee waarnemers in de BFO voor Tapanuli: ‘Wat 
betreft de persoon van Mr. Abbas of van Mr. Soripada zou ik nog eens met nadruk willen verklaren, 
dat ik niet persoonlijk tegenover hen sta, maar zakelijk en reëel, omdat de Republiek geen enkele 

                                                            
111 Handelingen Tweede Kamer 1949, Bijlagen, 786 ondernummer 35. 
112 De deelnemende delegaties waren Bengkulu, Jambi, Indragiri, Lampung, Minangkabau, Riau, Tapanuli, Sabang, Zuid-
Sumatra en Oost-Sumatra. Bengkalis, Belitung en Siak namen als waarnemer aan de conferentie deel. 
113 NIB 18, 790. Abdul Abbas was in 1945 lid geweest van de PPKI en daarmee een van de founding fathers van de 
Republiek Indonesië. 
114 FRUS, 416, 425-426, 448-449 
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bevestiging van de status van die gebieden kan aanvaarden. Ik hoop dat mijn broeders dit begrijpen. 
Het is noodzakelijk, dat wij gezamenlijk een zo krachtig mogelijke nationale eenheid vormen, een 
nationaal front. Al deze vraagstukken wijzen wij terug naar de stem van ons eigen volk wanneer het 
eenmaal vrij is. Ik hoop, dat de heren begrijpen, dat deze bijeenkomst plaats heeft in een positie, 
waarin wij nog niet vrij zijn.’   

Sultan Hamid stelde na Soekarno’s woorden voor dat Malik en Mansoer op de toespraak zouden 
reageren, maar dezen gaven aan dit niet nodig te vinden. Het kan niet anders of Soekarno’s 
toespraak kwam als een klap in het gezicht van de beide Sumatraanse BFO-leiders. De 
vriendschappelijk lunch die daarna samen werd gebruikt zal met de nodige spanning zijn 
geconsumeerd. De BFO-leden reisden samen met leden van de Republikeinse delegatie via 
Palembang naar Jakarta. In Palembang trakteerde Abdul Malik het gezelschap op een drankje. Roem 
maakte van de gelegenheid gebruik een interview aan de pers te geven, waarbij hij in de context van 
de lopende besprekingen een stellige uitspraak deed: het streven van de Republiek bleef gericht op 
de vorming van een federatie in drie deelstaten: Borneo, Java-Sumatra en Oost-Indonesië.115 De 
indeling zoals de voorzitter van de Republikeinse delegatie deze benoemde, was dezelfde als 
overeengekomen in Linggadjati. Destijds was hij zelf binnen het Republikeinse kamp een van de 
laatsten geweest die hiermee akkoord ging. De uitspraak was dan ook een duidelijke aanwijzing dat 
het federalisme in eigen Republikeinse kring als principe nog steeds aanvaard was, zelfs door de 
vasthoudende onderhandelaar Roem. In de context van de moeilijkheden binnen de BFO was het 
echter een zeer provocerende uitspraak. Federaal Sumatra mocht dan op zijn conferentie hebben 
besloten dat het gehele eiland als een federatieve eenheid de samenwerking zou intensiveren, 
Roems uitspraak impliceerde dat zelfs het grondgebied van de beide negara’s onderdeel van de 
Republiek behoorde te zijn.  

Terug in Jakarta ontstond er in de BFO-vergadering weer discussie over de resoluties door Sumatra. 
Terwijl sultan Hamid als voorzitter probeerde de kwestie van de agenda af te halen, verzochten 
delegaties van links en rechts hem het onderwerp toch te bespreken. Het geheel leidde ertoe dat de 
BFO op 20 juni 1949 een resolutie aannam die inhield dat de vierde resolutie van de tweede Sumatra 
conferentie werd verworpen.116 Tijdens de behandeling waren Malik en Mansoer beiden niet 
aanwezig. In deze situatie was het besluit van Oost- en Zuid-Sumatra om niet deel te nemen aan de 
preliminaire besprekingen te verklaren. De BFO was tot op het bot verdeeld.117  

                                                            
115 NIB 19, 100-101. Vleer, 111. De tekst kreeg HVK Lovink van een anonieme bron. In de BFO-notulen was de tekst niet 
opgenomen, maar hierin werd wel genoemd dat de toespraak schriftelijk was rondgedeeld. Omdat het een letterlijk 
uitgesproken tekst lijkt, is het waarschijnlijk dat de tekst in het Nederlands was. 
116 De Locomotief, 20 juni 1949. Vleer, 111. In de vergadering van 18 juni pleitten zowel Djumhana als Dhamrah ervoor om 
de kwestie te bespreken. Hierop leverden de verschillende delegaties hun commentaar op de resoluties van de Sumatra 
conferentie. Na een uitvoerige toespraak van de Oost-Sumatraanse vertegenwoordiger Dhamrah, waarbij vrijwel alle 
delegaties een ‘veeg uit de pan’ kregen, besloot de voorzitter dat deze toespraak niet door de verschillende delegaties zou 
worden beantwoord, maar door de BFO gezamenlijk. Het resultaat was de resolutie van 20 juni. De BFO-resolutie van 20 
juni werd aangenomen met elf stemmen vóór en drie tegen. Tegen stemden West-Borneo, Oost-Sumatra en Zuid-Sumatra. 
Bangka stemde mede namens Belitung en Bandjar stemde mede namens Zuidoost-Borneo. 
117 Naast de genoemde factoren speelden een aantal bijkomende kwesties een rol. Tussen Abdul Malik en sultan Hamid 
persoonlijk bestond waarschijnlijk een slechte verhouding. Het feit dat Malik niet verkozen was in het nieuwe BFO-bestuur, 
kon hier een rol in spelen. Dat was tenminste de mening van Van de Velde, die Malik kende van zijn vroegere rol als 
politiek adviseur voor Sumatra. NIB 18, 693. Daarnaast had de BFO aanvankelijk Abbas (de waarnemer voor Tapanuli) in de 
delegatie naar de UNCI uitgekozen, maar de UNCI en de Republikeinse delegatie weigerden dit te accepteren. Alleen BFO-
leden waren acceptabel. De hierboven geciteerde uitspraak van Soekarno valt mede in dit licht te verklaren. De 
Sumatranen wilden echter vasthouden aan Abbas als vertegenwoordiger van Sumatra in zijn geheel. Ongetwijfeld was voor 
hen een beweegreden dat Abbas een ervaren en academisch geschoolde jurist was, die zich intellectueel kon meten met 
Republikeinen als Roem. De Republikeinse vasthoudendheid ten aanzien van de acceptatie hoeft, zoals Soekarno zelf zei, 
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Naar de inter-Indonesische conferentie 
Op 18 juni, de dag na het bezoek van de BFO-delegatie aan Bangka, konden de kranten geen 
duidelijkheid geven over de inhoud van de gesprekken. Sultan Hamid kon alleen meedelen dat alles 
‘in een aangename sfeer’ was verlopen. Tegelijk verschenen uitspraken van Soekarno en Hatta in de 
krant, afkomstig uit een interview met Associated Press. Hierin uitten de leiders zich uiterst negatief 
over de voortgang van de besprekingen met de Nederlanders. Als het zo verderging, kon de kwestie 
maar beter terug naar de Veiligheidsraad. Een derde bericht dat die dag verscheen maakte de 
verwarring voor de lezer nog groter: Tadjuddin Noor gaf als voorzitter van het ontvangstcomité voor 
de Republikeinse leiders in Yogyakarta informatie over de feestelijkheden bij deze intocht. Daarbij 
sprak hij ook over de mogelijkheid dat na het gebeuren een uitnodiging aan het adres van de 
federale politici zou volgen om naar Yogyakarta te komen, omdat ‘het immers in de bedoeling ligt zo 
spoedig mogelijk in Djokja een inter-Indonesisch gesprek te houden.’118 De krantenberichten legden 
geen direct verband tussen het laatste federale bezoek aan Bangka en de uitspraken van Tadjuddin 
Noor. Toch is het aannemelijk, gezien het moment waarop de oud-voorzitter van het Oost-
Indonesische parlement deze uitspraken deed, dat de BFO-delegatie de Republikeinen op Bangka al 
had uitgenodigd. Het idee voor de conferentie had Anak Agung al vastgelegd in een nota voor de 
BFO op 11 april en hij had het zoals eerder vermeld ook al vertrouwelijk tegenover Beel genoemd. 
De nota was ook ter sprake gekomen in de Nederlandse delegatie op 23 april. De Nederlanders 
hadden hun bezorgdheid over dit plan geuit omdat het de RTC zou vertragen en ze concludeerden 
dat het moest worden gecombineerd met de preliminaire besprekingen.119 Op 14 juni was in de 
BFO-vergadering besloten de uitnodiging naar de Republikeinen informeel over te brengen. In de 
BFO zelf ging op dat moment echter nog de voorkeur uit naar een conferentie in Jakarta, zodat de 
delegaties van de verschillende deelstaten zo goed mogelijk de gelegenheid zouden hebben tot 
overleg met het thuisfront.120 De verklaring van Tadjuddin Noor sloot wat de locatie betreft dus niet 
aan bij de ideeën in de BFO. 

De eerste federaal-Republikeinse overeenkomst 
De pessimistische uitspraken van Soekarno en Hatta werden gepubliceerd op het moment dat er een 
belangrijke stap werd gedaan in de preliminaire besprekingen. Ondanks, of misschien dankzij de 
crisis in de BFO, slaagden de drie partijen er binnen enkele dagen in een belangrijke 
overeenstemming te bereiken. Op 22 juni 1949 werd op de eerste formele vergadering van de 
Nederlandse en de Republikeinse delegatie met de vier leden van de BFO-delegatie121 
overeenstemming bereikt over de belangrijkste afspraken inzake de organisatie van de RTC. Van 
groot belang voor de federale politici was dat in dit document was vastgelegd dat aan de RTC drie 
partijen zouden deelnemen: Nederland, de Republiek en de BFO. In deze vergadering werd 
bovendien de aankondiging gedaan dat Nederland de militaire ontruiming van Yogyakarta over twee 
dagen zou beginnen en dat naar verwachting de Republikeinse regering rond 1 juli daarheen zou 
kunnen terugkeren.122 In het document over de RTC was een lijst opgenomen met onderwerpen die 
                                                                                                                                                                                         
echter geen persoonlijke reden te hebben. Voor de Republiek stond de aanvaarding van Abbas gelijk aan acceptatie van 
het verlies van het Republikeinse gebied Tapanuli. NIB 19, 24, 40, 51, 67, 194. 
118 Het Dagblad, 18 juni 1949. 
119 NIB 18, 445-447. 
120 Vleer, 111. 
121 Bij deze vergadering waren de drie leden van de UNCI aanwezig. De Australiër Thomas Kingston Critchley was de 
voorzitter. Tijdens de vergadering werd alleen het woord gevoerd door de voorzitter en de drie voorzitters van de 
delegaties. Namens de BFO voerde sultan Hamid het woord. Als leden van de BFO waren verder aanwezig: Anak Agung, 
Ateng en Djumhana. 
122 NIB 19, 128-132, 139-142. Een vertaling van het document betreffende ‘the time and conditions for holding the 
proposed conference at The Hague’ is opgenomen in het vademecum voor de conferentie. Secretariaat-Generaal, Ronde 
Tafel Conferentie, 139-142. 



294 
 

in Den Haag besproken zouden worden. Aan het eind hiervan stond een opsomming onder het kopje 
‘other items’, waarvan het laatste luidde ‘and New Guinea’. Over deze drie woorden legde elke 
delegatie een verklaring af op de vergadering. Van Roijen verklaarde dat het noemen van dit 
onderwerp niet betekende dat hierover een bepaald standpunt werd ingenomen. Zowel Roem als 
sultan Hamid stelden namens respectievelijk de Republiek en de BFO nadrukkelijk en in vrijwel 
dezelfde bewoordingen ten aanzien van dit punt dat zij alleen hadden ingestemd met de vermelding 
van dit onderwerp op de voorwaarde dat duidelijk was dat ze dit gebied beschouwden als een 
onderdeel van de Verenigde Staten van Indonesië. Het was een belangrijk teken van inhoudelijke 
overeenstemming tussen de twee Indonesische delegaties en het kan worden gezien als een eerste 
concrete ‘federaal-Republikeinse overeenkomst’.123 Dat bij deze historisch zo belangrijke 
bijeenkomst geen enkele Sumatraan was vertegenwoordigd was enerzijds een smet op de 
representativiteit, anderzijds was duidelijk dat er, gezien de houding van de Sumatraanse BFO-leden 
op dat moment, nooit zo snel overeenstemming zou zijn bereikt als ze er wel bij waren geweest. Zo 
droeg de verdeeldheid in BFO-gelederen mede bij aan het herstel van de Indonesische nationale 
eenheid en aan de oplossing van het Nederlands-Republikeins conflict.  

De verklaring door Van Roijen op 7 mei betekende in combinatie met de vaststelling van de drie 
partijen over de RTC dat het onmogelijk was geworden voor de bevolking van de sinds 19 december 
bezette gebieden om met een eigen vertegenwoordiging deel te nemen aan de RTC. Wel was de 
volgende zin opgenomen: ‘Applications of representatives of other significant interests who wish to 
express their views may be considered by the Conference.’ Hierdoor kon bijvoorbeeld de bevolking 
van Jambi of Tapanuli zich vanuit het oogpunt van ‘waardevolle belangen’ tot de conferentie richten, 
waarbij een van de delegaties het recht had deze belangen ter sprake te brengen. De Nederlandse 
delegatie had de invoeging van deze zin tegenover beide Indonesische delegaties hard verdedigd als 
een conditio sine qua non. Politieke groeperingen die pleitten voor een bijzondere verhouding van 
de Minahasa, de zuidelijke Molukken en Timor zouden wat Nederland betreft hun belangen op 
grond van deze bepaling door de Nederlandse delegatie kunnen laten verdedigen. Van Roijen 
noemde het tegenover Van Maarseveen ‘de minst bevredigende clausule van het gehele stuk’. Op 
de informele preliminaire besprekingen was er fel protest gekomen uit Oost-Indonesische hoek, 
omdat het separatisme in deze deelstaat hierdoor zou worden aangewakkerd. Van Roijen zelf vond 
het moeilijk. Enerzijds wilde hij geen ‘balkanisering’ van Indonesië, anderzijds zorgden 
‘sentimentsredenen’ in Nederland ervoor dat dit niet werd ingezien. Vanwege dat laatste argument 
hield de Nederlandse delegatie voet bij stuk om de bepaling erin te houden. De partijloze diplomaat 
Van Roijen doelde daarbij op de gevoelens die met name in de rechtervleugel van Van Maarseveens 
KVP en in de overige confessionele partijen in Nederland leefden.124  

Het enige dat na de vergadering van 22 juni 1949 nog moest gebeuren om, voorafgaand aan de RTC, 
een Inter-Indonesische Conferentie (IIC) mogelijk te maken, was de Republikeinse terugkeer naar 
Yogyakarta. Dit gebeurde op 6 juli. Het dualisme tussen de noodregering onder leiding van 
Sjafruddin en de leiders die op Bangka verbleven, kon nu ook worden opgeheven. Bovendien was 
het nodig dat de leiders van de Republikeinse strijdkrachten intensief overleg voerden met de 

                                                            
123 Het standpunt zelf was bij beide Indonesische delegaties niet verrassend, omdat ten aanzien van Nieuw-Guinea zowel 
vanuit de Republiek (BPUPK-PPKI) als vanuit de BFO (Haags overleg) zonder uitzondering het standpunt was uitgedragen 
dat (West-) Nieuw-Guinea onderdeel behoorde te zijn van de onafhankelijke Indonesische staat. Alleen het feit dat men 
hierin nu een gemeenschappelijk standpunt innam, was nieuw. 
124 NIB 19, 104. Van Roijen noemde als belangengroepen ook nog de ‘zending’ en de zelfbesturen. In een aparte bepaling 
waren de belangen van de Arabische, Chinese en Europese ‘minderheden’ opgenomen. De BFO had ook hiertegen bezwaar 
geuit omdat in de delegaties van de deelstaten al vertegenwoordigers van deze groepen waren opgenomen. Dit 
discussiepunt was ook al tijdens het Haags overleg in het najaar van 1948 ingebracht.  
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politici. Zowel Sjafruddin als Soedirman arriveerden op 10 juli in Yogyakarta.125 Kolonel Simatupang, 
die de ernstig zieke Republikeinse opperbevelhebber naar Yogyakarta had begeleid, realiseerde zich 
bij de ontmoeting met de politieke leiders dat zowel de guerrillastrijd als de diplomatie hen tot 
hiertoe hadden gebracht. Het een kon niet zonder het ander: ‘Langs de weg van het geweld hebben 
we de Nederlanders nog niet kunnen verdrijven. Het is de diplomatie die deze bijeenkomst in 
Yogyakarta mogelijk gemaakt heeft. Maar de diplomatie had beslist niets kunnen uitrichten zonder 
de volksoorlog.’126 Op 13 juli vond de eerste Republikeinse kabinetszitting plaats, waarbij Sjafruddin 
het mandaat teruggaf aan president Soekarno.127 Een week daarna begon de IIC in Yogyakarta. Voor 
de locatie was men op een compromis uitgekomen, de eerste drie dagen zou in de Republikeinse 
hoofdstad worden vergaderd, daarna zou een week later de conferentie nog drie dagen worden 
voortgezet in Jakarta.128 

De Inter-Indonesische Conferentie in Yogyakarta  
Voor het eerste gedeelte van de IIC reisden ongeveer tachtig BFO-vertegenwoordigers naar 
Yogyakarta. Het was de eerste keer dat een zo grote groep federale en Republikeinse politici elkaar 
ontmoetten. Op 19 juli vonden informele bijeenkomsten plaats en Soekarno hield een receptie voor 
de gasten.129 De volgende dag begon het formele gedeelte, waarbij Tadjuddin Noor als voorzitter 
van de commissie van ontvangst de deelnemers als eerste toesprak. De voormalig voorzitter van het 
Oost-Indonesische parlement sprak de hoop uit dat de conferentie de minder goede relatie tussen 
de Republiek en de overige delen van Indonesië zou herstellen. Als men hierin zou slagen, zou deze 
gebeurtenis ‘met gouden inkt’ in de geschiedenis worden geschreven. Vervolgens hield Hatta een 
toespraak waarin hij de IIC het symbool noemde van de teruggekeerde Indonesische eenheid. In de 
vaderlandse geschiedenis waren de rijken van Sriwijaya en Majapahit aan verdeeldheid ten onder 
gegaan. Daarom herinnerde hij aan de plechtige gelofte die gedaan was in de sumpah pemuda, dat 
door de Indonesische natie slechts één volk, één vaderland en één taal werd erkend. Over de RTC 
merkte hij op dat het belangrijkste was dat men door samen te werken de soevereiniteit zou 
verkrijgen.  

Daarna sprak sultan Hamid. In zijn toespraak richtte hij ook een persoonlijk woord tot Soekarno. 
Volgens Hamid was deze conferentie mede mogelijk geworden door de informele en formele 
ontmoetingen die de afgelopen twee maanden hadden plaatsgevonden tussen federale leiders en 
de Republikeinse leiders. De voorzitter van de BFO leek hiermee met een kritische knipoog te 
verwijzen naar de briefwisseling tussen hen beiden. Ten slotte hield Soekarno een toespraak. Hij 
haalde een gesprek aan dat hij op de receptie de avond ervoor had gevoerd met Djumhana. Deze 
had hem gezegd dat ze hier nu historische ogenblikken beleefden. Soekarno had hem toen 
geantwoord: ‘Ik bid dat er nu niet alleen sprake is van “historische ogenblikken”, maar ook van 
ogenblikken, die het lot van eeuwen bepalen.’130 In alle vier toespraken bij de opening van de IIC 
werd de Indonesische eenheid benadrukt en bleek dat men zich bewust was dat deze conferentie, 
die de voorbereiding voor de RTC zou zijn, het eindstadium was van de Indonesische vrijheidsstrijd. 

                                                            
125 Het nieuwsblad voor Sumatra, 11 juli 1949. 
126 Simatupang, Laatste jaar, 184. 
127 Aanvankelijk had Sjafruddin de Republikeinse toezeggingen die op 7 mei waren gedaan, niet willen bekrachtigen. In een 
later stadium was hij hiermee toch akkoord gegaan. 
128 De week tussen de twee gedeelten waarin werd geconfereerd, maakte het mogelijk om Lebaran te vieren. Leberan is de 
Indonesische benaming voor het islamitische suikerfeest, aan het einde van de vastenmaand.  
129 Vleer, 118. De Vrije Pers, 21 juli 1949. De officiële lijst met deelnemers namens de BFO is te vinden in de collectie Vleer. 
Het programma van 19 juli vermeldt naast de receptie een bezoek aan het werkcomité van het KNIP, een ontvangst van de 
delegatieleiders door de vorst Pakoe Alam VIII en een ‘ontmoetingsbijeenkomst’ in het gebouw van de Chung Hua Tsung 
Hui, de federatie van Chinese Verenigingen. 
130 Vleer, 118. De teksten van de vier toespraken zijn (in het Indonesisch) in de collectie Vleer te vinden. 
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Na de toespraken volgden enkele feestelijkheden en werd vergaderd over de organisatie van de 
conferentie. ’s Avonds vond een aparte vergadering plaats van de BFO-delegatie.131 

Naast de feestelijke activiteiten op en rond de conferentie was er ook gelegenheid voor inhoudelijk 
overleg ter voorbereiding van de RTC. Dit vond plaats in drie verschillende commissies. In de eerste 
plaats was er een staatkundige commissie.132 Bij alle besprekingen ging men uit van een ‘working 
paper’ afkomstig van de Republikeinse delegatie. Het ligt voor de hand dat de invloed van Soepomo 
op dit voorstel groot is geweest.133 Eenstemmig werd men het in de staatkundige commissie van de 
IIC eens over de naam van het nieuwe Indonesië: de VSI zouden in het Indonesisch heten: Republik 
Indonesia Serikat (RIS). Men kwam overeen dat democratie en federalisme de grondslagen van deze 
staat zouden zijn. Beide delegaties aanvaardden ook de rood-witte vlag, het Indonesia Raya als 
volkslied en het Indonesisch als officiële taal. Voor de taal werd op voorstel van de BFO het woord 
‘officiële’ ingevoegd, om zo duidelijk ruimte te laten voor andere talen in de staat. Op grond van de 
voorgeschiedenis rond de Sumatra conferenties was misschien te verwachten dat het onderwerp 
‘vaststelling van het grondgebied’ grote moeilijkheden kon opleveren. Dat gebeurde echter 
nauwelijks. Er werd afgesproken dat men voorlopig uitging van de status quo zoals die op de Renville 
was overeengekomen. Voor het aan Oost-Sumatra grenzende Zuid-Asahan werd bepaald dat 
verdere bespreking nodig was en voor Zuid-Sumatra werd in het algemeen afgesproken dat er voor 
de efficiënte bestuursvoering nog over grenscorrecties gesproken kon worden. Dit was opmerkelijk, 
omdat op de twee Sumatra conferenties Oost- en Zuid-Sumatra zich als verdediger hadden 
opgeworpen van de belangen in de gebieden die niet als lid in de BFO vertegenwoordigd waren. 
Abdul Malik en Kaliamsjah Sinaga leken zich niet te verzetten tegen een indeling waarbij Sumatra, 
behalve de deelstaten Oost-Sumatra en Zuid-Sumatra, geheel Republikeins zou worden.134  

                                                            
131 Na de openingstoespraken in het presidentieel paleis vond voor het gebouw een defilé plaats door het Republikeinse 
leger en politie, waarbij Soekarno op een verhoging stond en de politieke leiders van de BFO en de Republiek langs de kant 
van de weg stonden. Vervolgens was er een volksoptocht van ‘schoolkinderen, padvinders en verschillende 
bevolkingsgroepen’, waarbij de belangrijkste conferentiegangers en de leden van de UNCI voor het Hotel Tentara (letterlijk 
vertaald ‘Leger Hotel’) stonden. Het hotel heette zo, omdat het in de Republikeinse tijd hoofdkwartier was van het 
Republikeinse leger. Het stond echter algemeen bekend onder de oude naam Toegoe Hotel. Dit verklaart waarom veel 
bronnen destijds ‘Toegoe Hotel’ als locatie vermeldden. Na 1949 kreeg het zijn oorspronkelijk naam terug. Van Goudoever 
schreef enkele dagen later in een rapport over dit gedeelte van de conferentie, waarbij hij zelf niet aanwezig was, dat 
tijdens een van de optochten een spreekkoor van jongeren spottende teksten riep richting Abdul Malik. Hiermee 
illustreerde de schrijver zijn eigen negatieve oordeel dat Malik een zwakke politicus was. NIB 19, 347-350. Van deze 
optochten zijn filmbeelden bewaard gebleven. http://in.beeldengeluid.nl/collectie/details/expressie/25588/false/tru. De 
beelden van enkele toespraken die ook in deze film zijn opgenomen, dateren van zaterdag 23 juli. Er is namelijk op te zien 
dat ook Anak Agung een toespraak houdt. Een beknopt verslag van deze laatste ‘verbroederingsvergadering’, die buiten de 
eigenlijke conferentie viel, was in de Nieuwe Courant te lezen. Nieuwe Courant, 25 juli 1949. 
132 Vleer, 118. In deze commissie zaten namens de Republikeinse delegatie Soepomo als voorzitter en onder anderen Ali 
Sastroamidjojo, Latuharhary en Soekiman als leden. De BFO-delegatie werd in deze commissie voorgezeten door sultan 
Hamid en had als leden onder anderen Abdul Malik, Anak Agung, Djumhana en Kaliamsjah Sinaga. 
133 Soepomo was de hoogstopgeleide jurist in de Republiek. Zijn belangrijke invloed op de totstandkoming van de grondwet 
van de Republiek in 1945 is behandeld in hoofdstuk 2. Met de staatkundige ontwerpen voor een federale staat was hij al 
sinds begin 1948 bezig. De tekst van het Republikeinse working paper is in zijn geheel te vinden in de collectie Vleer. 
134 Het verhaal van de zwakke verdediging door Abdul Malik en Kaliamsjah Sinaga werd in drie bronnen vermeld in de 
Officiële bescheiden. Van Roijen vermeldde in een verslag aan Van Maarseveen dat Anak Agung en Hamid (die erbij waren) 
na terugkomst ‘zeer onthutst’ waren dat de beide Sumatranen ‘geen mond hadden opengedaan ter behartiging der 
belangen der andere Sumatra gebieden’. NIB 19, 351. Van Goudoever (die er niet bij was) gaf een gedetailleerd verslag, 
doorspekt met denigrerende waardeoordelen over de Sumatranen. Abdul Malik noemde hij bijvoorbeeld een ‘timide 
manneke’. Idem, 347. Lovink gaf het ‘strikt vertrouwelijke’ verslag van Vleer (die er niet bij was) door aan Van Maarseveen, 
waarbij hij met de inhoud van Van Roijens telegram hierover bekend was. Vleer leek het verhaal te ondersteunen, maar 
had zijn vraagtekens bij de oprechtheid in de verwondering bij Anak Agung, omdat hij in BFO-verband de Sumatranen nooit 
had gesteund wanneer ze het opnamen voor Jambi en Tapanuli. Idem, 357. In geen van deze bronnen wordt betwijfeld of 
het verhaal, dat kennelijk alleen op het getuigenis van Anak Agung en Hamid berustte, waar was. Het was in het belang van 
deze twee politici om het zo te vermelden. Naast ‘politieke zwakte’ als verklaring voor de houding van Abdul Malik en 
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In de discussie die de commissie voerde over de bevoegdheidsafbakening tussen de federale 
regering en die van de deelstaten, werd op voorstel van de BFO bepaald dat de federale regering 
alleen nieuwe bevoegdheden kon verkrijgen als hierover overeenstemming bestond met de 
deelgebieden. Voor de Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), de volksvertegenwoordiging, waren de 
delegaties het eens over een zetelverdeling afhankelijk van de bevolkingsgrootte. Beide delegaties 
konden zich vinden in een verhouding binnen de DPR waarbij de BFO twee keer zoveel 
vertegenwoordigers had als de Republiek. Ook was men het eens dat de totale DPR niet te groot zou 
moeten zijn, met een minimum en een maximum aantal per deelgebied. In het Republikeinse 
voorstel was geen sprake van een Senaat met medewetgevende bevoegdheden. De BFO-delegatie 
achtte dit onderdeel juist wezenlijk voor de federale staatsvorm. Hoewel de uiteindelijke beslissing 
hierover werd uitgesteld, leek een compromis mogelijk. De Republiek was bereid een Senaat te 
accepteren met medewetgevende bevoegdheden op die onderwerpen waarin de belangen van de 
deelstaten een rol speelden. De BFO wilde daartegenover overwegen om in de mogelijkheid te 
voorzien dat een Senaatsbesluit door een twee derde meerderheid van de DPR ‘overruled’ kon 
worden. Over een zetelverhouding in de Senaat, waarbij elke deelstaat twee zetels zou krijgen, wilde 
de Republiek zich nog beraden.  

De IIC stelde een tweede commissie in die zich bezighield met financiële en economische 
aangelegenheden.135 Over deze onderwerpen werden de vertegenwoordigers van de Republiek en 
de BFO het gemakkelijk eens. De belangrijkste discussies hierover zouden moeten worden 
besproken met de Nederlandse delegatie op de RTC. Wel werd in de commissie op de IIC 
overeengekomen dat voor de meest noodlijdende deelgebieden een speciaal federaal fonds in het 
leven zou worden geroepen, waar alle deelgebieden naar draagkracht aan zouden bijdragen.  

In de derde plaats stelde de IIC een Veiligheidscommissie in die alle militaire aangelegenheden 
behandelde.136 Een complicerende factor hierbij was dat de BFO − zonder leger − zelf geen partij was 
in de militaire kwesties. Over de toekomstige opbouw van de federale strijdkrachten bestonden wel 
ideeën − bijvoorbeeld bij sultan Hamid, die tot het KNIL behoorde − maar deze vormden niet de 
basis van het gesprek in de commissie. Wat de militaire aangelegenheden ook moeilijk bespreekbaar 
maakte, kwam doordat de Republiek in eigen kring hierover nog geen beslissingen had genomen. De 
gesprekken over het staakt-het-vuren waren op het moment van de IIC nog aan de gang. De BFO 
wist van de Republikeinse delegatie gedaan te krijgen dat ze bij de toekomstige besprekingen op dit 
vlak als belanghebbende partij zou worden toegelaten. Het commissieverslag vermeldde ook het 
Republikeinse standpunt dat de TNI niet teruggetrokken zou hoeven te worden uit de gebieden van 
de deelstaten, waarin ze zich nu nog bevonden. Mogelijk is er op de vergadering van de commissie 
door de BFO-delegatieleden uit Java en Sumatra voorgesteld dat de Nederlandse troepen voorlopig 
in de steden zouden kunnen worden geconcentreerd, terwijl de TNI op het platteland de ‘rust en 
orde’ zou handhaven.137 Als dit inderdaad door de federale politici zou zijn voorgesteld, dan strookte 
dat niet met de uitspraken van Mansoer, die op 12 juli had meegedeeld dat in Oost-Sumatra ‘geen 
Republikeinse troepen zouden worden geduld’.138 

                                                                                                                                                                                         
Kaliamsjah Sinaga kan immers voortschrijdend inzicht een rol hebben gespeeld. Na het BFO-bezoek aan Bangka op 17 juni 
ontwikkelden deze politici een nieuwe visie op de toekomst van hun gebiedsdeel, waarbij ze zich neerlegden bij het ‘hoogst 
haalbare’: het laten voortbestaan van Oost- en Zuid-Sumatra in de VSI, eventueel met enige kleine aanpassingen.  
135 Vleer, 118. In deze commissie werd de Republikeinse delegatie voorgezeten door Djoeanda en de BFO-delegatie door 
de Oost-Javaanse vertegenwoordiger Indra Kusuma. 
136 Vleer, 118. In deze commissie was Leimena de voorzitter van de Republikeinse delegatie en sultan Hamid namens de 
BFO. 
137 NIB 19, 352. 
138 Het nieuwsblad voor Sumatra, 12 juli 1949. 
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De militaire besprekingen: Trasé Baru 
Vanwege de slechte gezondheidstoestand van generaal Soedirman had kolonel Simatupang namens 
het Republikeinse leger de leiding over de onderhandelingen met Nederland. In zijn memoires 
beschreef hij later dat de Republikeinse legerleiding hierbij uitging van een nieuwe politieke 
strategie, die de kern vormde van het beleid van Soekarno en Hatta en die werd aangeduid als Trasé 
Baru (nieuw schetsplan). Dit hield in dat eerst de BFO ‘omhelst’ moest worden om vervolgens snel 
de erkenning te bereiken van een soeverein en vrij Indonesië.139 De IIC was voor de Republiek een 
onderdeel van de toepassing van dit beleid. Simatupang beschrijft hoe de Republikeinse Militair 
Strategische Raad op 21 juli bij elkaar kwam in het Panti Rapih ziekenhuis in Yogyakarta, waar 
Soedirman werd verpleegd. Soekarno, Hatta en Leimena waren als politieke leiders aanwezig en 
vanuit de legerleiding naast Soedirman ook Hidajat, Nasution en Simatupang. Er werd vooral 
gesproken over de ten uitvoerlegging van het staakt-het-vuren. Simatupang maakte in zijn verslag 
niet precies duidelijk welk overleg met de BFO op welk moment plaatsvond. Hij noemde als zijn BFO-
gesprekspartners Ma’moeng Soemadipradja, kolonel Gonnie Sugondo en sultan Hamid. Hij 
beschreef hoe sultan Hamid bij dit overleg wees op de mogelijkheid van verregaande militaire 
samenwerking met Nederland, waarbij zelfs sprake zou kunnen zijn van een Unie-staf. Sultan Hamid 
zou echter door de Republikeinen overtuigd zijn dat dit geen realistisch voorstel was. In het BFO-
voorstel werd deze Unie-staf echter niet genoemd.140  

Het is dus aannemelijk dat dit op het eerste gedeelte van de conferentie ter sprake was gekomen en 
dat de BFO-voorzitter vervolgens ter voorbereiding van het tweede gedeelte deze nota schreef. Het 
inzetten van de ‘omhelzingsstrategie’ in het kader van de Trasé Baru was aanvankelijk voor 
Republikeinse legerleiders als Simatupang een rationele overweging die, gezien de nog 
voortdurende oorlog, met tegenstrijdige gevoelens gepaard moet zijn gegaan. In deze context 
beschrijft Simatupang zeer openhartig hoe hij ten opzichte van ‘de’ federale leiders genuanceerder 
ging denken: ‘Het beeld dat wij ons in de bergen hadden gevormd, namelijk dat al deze mensen 
slechts marionetten waren, bleek een onjuiste generalisatie te zijn. Sommigen onder hen meenden 
dat de BFO op grond van de feitelijke omstandigheden een andere weg nam dan de Republiek, 
terwijl het doel één en hetzelfde was.’141 

De Inter-Indonesische Conferentie in Jakarta 
Na het Lebaran-reces werd op 31 juli 1949 het tweede gedeelte van de IIC in Jakarta geopend. De 
avond eraan voorafgaand was er een feestelijke welkomstreceptie. De Republikeinse delegatie op de 
conferentie telde ongeveer dertig leden. Onder hen bevonden zich tijdens dit deel van de 
conferentie ook Palar en Soemitro Djojohadikoesoemo, die uit de Verenigde Staten waren 
overgekomen. Bij de officiële opening in het voormalige gebouw van de Volksraad werd weer een 
aantal toespraken gehouden. Namens de BFO heette Rivai in een korte toespraak alle aanwezigen 
welkom, waarbij hij eraan herinnerde dat het gebouw waarin men nu samenkwam ook zijn eigen 
geschiedenis had ‘in ons streven naar de onafhankelijkheid van ons vaderland Indonesia’. In de 
toespraak daarna borduurde sultan Hamid hierop voort door op te merken dat het gebouw nu pas 
met recht de naam Gedung Indonesia Serikat droeg, omdat de Republikeinen hier nu samen met de 
federale vertegenwoordigers bijeenkwamen. Hatta hield vervolgens een langere toespraak, met een 
serieuze inhoudelijke boodschap. Hij richtte zich op de grondslagen van de RIS, federalisme en 
democratie. De Republikeinse premier stelde dat voor de structuur van een federale staat 
uitsluitend democratie de basis kon vormen. ‘Een federatie is in feite niets meer dan een uiting van 
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democratie.’ Vervolgens verklaarde hij zich voorstander van Thorbeckes opvatting over democratie: 
een regering door geregeerden. Gebrek daaraan was een van de grote oorzaken geweest van de 
ondergang van de rijken Sriwijaya en Mojopahit: terwijl op het niveau van de desa sprake was van 
democratie, was aan de top sprake van autocratisch heersen. Vervolgens betoogde Hatta dat de 
geschiedenis van ‘de voornaamste landen in de wereld’ ons leerde dat in tijden van crisis men 
geneigd is te kiezen voor een gecentraliseerd bestuur en in ‘normale tijden’ voor decentralisatie. In 
Indonesië zou men nu een soepele methode vinden om ‘tot een verdeling tussen deze sferen van 
autoriteit te geraken’.  

 
Afbeelding 7.3. Overleg tijdens het tweede gedeelte van de Inter-Indonesische conferentie in het Gedung 
Indonesia Serikat in Jakarta, 1949. In dit gebouw kwam tot 1942 de Volksraad bijeen en in 1945 de BPUPK. 
v.l.n.r. Kosasih, Roem, Soepomo, Anak Agung, Hatta en sultan Hamid. 

 

Tijdens de binnenkomst van Hatta reageerde het publiek in deze openbare vergadering erg 
enthousiast. Dit bleek ook uit het verslag de volgende dag in de krant, waarin beschreven werd hoe 
Hamid, Hamengkubuwono, Hatta en Palar bij het verlaten van de vergadering op de schouders 
werden gehesen.142 Het was een mooi toeval dat deze zeer verschillende personen uit de vier delen 
van de archipel, Sumatra, Borneo, Java en Oost-Indonesië, samen inderdaad één verenigd Indonesië 
vertegenwoordigden. Door deze leiders op handen te dragen leek het volk de eenheid in 
verscheidenheid te vieren. 

Op 1 augustus 1949 werd weer in commissieverband vergaderd, naast de drie bestaande commissies 
was ook nog een culturele commissie ingesteld. De volgende dag presenteerden de vier commissies 
hun verslagen en kon een gemeenschappelijk communiqué worden opgesteld. De uitkomsten 
vormden bij elkaar het gemeenschappelijke plan om aan de RTC in Nederland te kunnen 
beginnen.143 Bij de staatkundige conclusies werd onder andere bepaald dat binnen een jaar na de 
                                                            
142 Vleer, 118. Het nieuwsblad voor Sumatra, 1 augustus 1949. 
143 Vleer, 118. De bezetting van de verschillende commissies veranderde enigszins. Palar en Soemitro Djojohadikoesoemo 
werden toegevoegd aan de Republikeinse delegatie voor de economische en financiële commissie. Sultan Hamid trok zich 
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soevereiniteitsoverdracht vrije verkiezingen gehouden zouden moeten worden. Deze overdracht zou 
plaats kunnen vinden nadat de vertegenwoordigers van de BFO en de Republiek eenstemmig een 
president hadden verkozen. Ten aanzien van de Senaat was men inderdaad op Anak Agungs 
compromis terechtgekomen, er was weliswaar medewetgevende bevoegdheid, maar de 
Volksvertegenwoordiging kon met een twee derde meerderheid de beslissingen van de Senaat 
‘overrulen’. De Republiek ging akkoord met twee zetels voor elk gebiedsdeel in de Senaat. 

Een politiek-psychologisch zeer belangrijk onderdeel voor de Republiek was dat de soevereiniteit 
tegelijkertijd door Nederland en door de Republiek zou worden overgedragen aan de RIS. Daarmee 
werd een streep gehaald door de constructie van Linggadjati, waarbij Nederland de Republiek alleen 
de facto had erkend. Vanuit het perspectief van de Republiek Indonesië was sinds de proclamatie 
sprake geweest van een soevereine staat. In de economische en financiële bepalingen was 
vastgelegd dat de RIS naar buiten toe zou optreden als een economische eenheid. Veel moest echter 
nog worden geregeld op de RTC. Wat betreft de Unie met Nederland wilden de Republiek en de BFO 
beide uitgaan van twee gelijkgerechtigde en gelijkwaardige staten. Naar buiten toe konden zij 
optreden als eenheid, als dat in het voordeel van beide staten zou zijn.  

Wat betreft de militaire aangelegenheden bepaalde men dat de organisatie van het leger een zuiver 
Indonesische aangelegenheid zou zijn. De TNI zou de kern vormen van dit federale leger. Alleen 
Indonesische staatsburgers konden dienen in het leger. Leden van het KNIL die geen Indonesische 
staatsburgers wilden worden, zouden wel als instructeur in dienst van het leger kunnen worden 
aangenomen. Dit laatste lijkt afkomstig te zijn uit het voorstel van sultan Hamid. Het belangrijkste 
punt op het gebied van militaire aangelegenheden was echter dat de Nederlandse strijdkrachten 
volledig van het Indonesische grondgebied moesten worden teruggetrokken. De culturele commissie 
had gezorgd voor een aantal bepalingen, gebaseerd op de Indonesische beschaving ‘als synthese’. 
De nationale Indonesische beschaving werd gedefinieerd als: de beschaving van het Indonesische 
volk, die gegrond is op geloof in God, menselijkheid en democratie. De federale regering van de RIS 
maar ook de regeringen van de deelstaten hadden de taak deze beschaving ‘op te wekken en te 
ontplooien’, waarbij de deelstaten zelf mochten uitmaken hoe ze dit zouden vormgeven. Op alle 
scholen in Indonesië moest Indonesisch de voertaal worden. Bovendien moest het onderwijs in de 
deelstaten de Indonesische nationale gevoelens verdiepen en de Indonesische eenheid verstevigen. 
Terwijl er gestreefd moest worden naar uniformiteit in inrichting en vormgeving van het onderwijs, 
moest er ruimte blijven voor zowel overheidsscholen als particuliere scholen. Vrijheid van 
godsdienst moest zowel in de grondwet van de RIS als in de grondwetten van de deelstaten worden 
gegarandeerd. 

In de hierboven weergegeven hoofdlijnen van het ‘Inter-Indonesisch akkoord’ en in de 
eerdergenoemde conclusies van het eerste gedeelte van de IIC, is meer aandacht besteed aan de 
inhoudelijke politieke standpunten dan in vorige hoofdstukken. De bepalingen vormen nu, 70 jaar 
later, nog steeds belangrijke kenmerken van de soevereine Indonesische staat. Niet zozeer datgene 
wat men overeenkwam in Yogyakarta en Jakarta is het belangrijkste, maar juist het feit dat men tot 
een overeenkomst kwam op zichzelf. Daarom heb ik ook uitvoerig stilgestaan bij verscheidene 
toespraken die werden gehouden. Het zijn getuigenverklaringen van een Indonesische 
verbroedering.  

                                                                                                                                                                                         
terug uit de staatkundige commissie, waarin Anak Agung voorzitter werd van de BFO-delegatie. Van de 
commissievergaderingen zijn in de Collectie Vleer alleen de eindverslagen te vinden, waarvan de conclusies in het 
gemeenschappelijke communiqué werden gebundeld. Dit uiteindelijke stuk is ook opgenomen in de Officiële bescheiden. 
Collectie Vleer, 118. NIB 19, 432-441. 
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Vleer, de Nederlandse secretaris van de BFO, maakte dit proces van zeer dichtbij mee. Toch leek op 
het moment zelf de kern hem te ontgaan. Na terugkomst van het eerste gedeelte van de IIC schreef 
hij in een ‘strikt vertrouwelijke’ samenvatting van het gebeurde voor Lovink: ‘De I.I.C. (Inter 
Indonesische Conferentie) stond geheel in het teken van de verbroedering tussen de Republiek en 
de BFO-gebieden. Deze opzet was van aanvang af bij de Republiek aanwezig, die daaraan belangrijk 
grotere waarde dan aan de door de BFO bedoelde zakelijke besprekingen hechtte.’ Bij het 
vermelden van het besluit waarin gekozen werd voor vlag, taal en volkslied, schreef Vleer: ‘Op 
verzoek van de BFO is de bekendmaking hiervan opgeschort tot de bevolking in bepaalde gebieden 
hiervoor rijp is gemaakt.’ Aan het eind van het verslag vermeldde de secretaris van de BFO dat sultan 
Hamid helemaal niet tevreden was met het verloop van de besprekingen. Op de dag dat Lovink 
Vleers verslag doorstuurde naar Van Maarseveen stond echter in de kranten dat twee dagen 
daarvoor, op de dag na de officiële sluiting van het eerste gedeelte van de conferentie, nog een 
grote bijeenkomst was geweest in het paleis van Soekarno. Daar hadden onder anderen Anak Agung 
en sultan Hamid gesproken. In het van tevoren vastgestelde programma was deze bijeenkomst 
aangekondigd als ‘verbroederingsbijeenkomst’. Anak Agung maakte bij deze gelegenheid bekend dat 
de RIS een rechtsstaat zou zijn met de rood-witte vlag als nationale vlag. Hamid zei daarna in zijn 
toespraak: ‘De Inter Indonesische Conferentie heeft de eenheid gebracht die niet meer gebroken 
kan worden. Weldra zal de RIS gevormd zijn. En dit zal dan het einde zijn van alle wanorde. Overal 
zal de Indonesia Raya gezongen worden, de rood-witte vlag wapperen en de Indonesische taal 
gebruikt worden.’144  

Vleers opmerkingen naar Lovink suggereren dat hij pas later hoorde van de inhoud van deze 
toespraken en dus overrompeld werd door de bekendmakingen over vlag en volkslied. Dat neemt 
niet weg dat hij het enthousiasme over de eenheid en de nationale verbroedering aan de kant van 
federale leiders als Anak Agung en sultan Hamid onvoldoende naar waarde had weten te schatten. 
Ook Van Goudoever, het doorgaans zeer goed ingelichte hoofd van de RVD, lijkt dit te zijn ontgaan. 
In het al aangehaalde verslag voor Van Roijen leek de nadruk vrijwel alleen te liggen op de politieke 
verschillen tussen de BFO en de Republiek. Op bepaalde punten zou de eerste ronde in zijn woorden 
een ‘knock out voor de BFO’ betekend hebben. Terwijl Vleer en Van Goudoever de conferentie 
hiermee lijken te zien als een voorzetting van de oorlog met diplomatieke middelen, was er wel 
degelijk sprake van verbroedering. Dit bleek uit de verschillende toespraken, de sfeer tijdens de 
feestelijkheden in Yogyakarta en Jakarta en de openhartige uitlating van Simatupang. Anak Agung 
verwoordt de betekenis van de IIC in zijn dissertatie mijns inziens zeer juist: ‘Zij werd algemeen 
beschouwd als een verbroedering van de Indonesische volkeren en een manifestatie van het streven 
naar nationale eenheid en harmonie. Het succes van de conferentie weerlegde ook het standpunt, 
dat er een onoverbrugbare kloof zou bestaan tussen de Republiek en de federale gebieden, die het 
voortdurend antagonisme tussen, wat men noemde de Republikeinen en de federalisten, deed 
voortbestaan. De kunstmatige scheiding tussen de Republiek en de federale gebieden werd hiermee 
opgeheven.’145 

Aan de ronde tafel 
Nadat voor geheel Indonesië een staakt-het-vuren was afgekondigd konden de federale en 
Republikeinse vertegenwoordigers van Indonesië zich halverwege augustus 1949 opmaken voor 
vertrek naar de RTC in Den Haag.146 De delegatie van de Republiek bestond uit 57 leden, onder 

                                                            
144 Nieuwe Courant, 25 juli 1949. 
145 Anak Agung, Renville, 302-303. 
146 Het bevel tot staakt-het-vuren werd voor Java afgekondigd in de nacht van 10 op 11 augustus 1949 en voor Sumatra in 
de nacht van 14 op 15 augustus 1949. Indonesië ̈in de Veiligheidsraad (februari-december 1949), 175. 
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voorzitterschap van Hatta. De delegatie van de BFO telde 89 leden, afkomstig uit vijftien 
verschillende staatkundige eenheden, onder voorzitterschap van sultan Hamid. De delegatie van 
Nederland had 112 leden, Van Maarseveen was voorzitter. De voorzitter van de conferentie was 
premier Drees, de drie voorzitters van de delegaties waren tevens vicevoorzitter van de conferentie. 
Een centrale commissie die de inhoudelijke besprekingen in verschillende subcommissies 
coördineerde, bestond uit negen leden, drie uit elke delegatie.147 De Indonesiërs, soms vergezeld 
van familieleden, verbleven in hotels in Den Haag en Scheveningen. De opening van de conferentie 
vond plaats in de Ridderzaal op 23 augustus 1949 door premier Drees. Omdat tijdens de IIC in 
Indonesië de belangrijkste stappen op het gebied van Indonesische samenwerking al waren gezet, 
richtte de conferentie zich met name op overeenstemming tussen Nederland enerzijds en de beide 
Indonesische delegaties anderzijds. Dit werk werd verricht in ongeveer tien weken tijd, totdat men 
begin november over alle onderwerpen in de verschillende subcommissies tot een beslissing was 
gekomen. Voor de totstandkoming van de Indonesische federale staat waren vier thema’s van 
belang: de Nederlands-Indonesische Unie, de toekomst van het KNIL, de ‘waardevolle belangen’ en 
Nieuw-Guinea.  

Vóór de RTC lag al vast dat de beide Indonesische delegaties over de Unie tussen Nederland en 
Indonesië een eensgezind standpunt innamen tegenover Nederland. Dat de Indonesische federatie 
zeker geen onderdeel zou worden van een Unie als ‘superstaat’, zoals KVP-leider Romme het eerder 
had voorgestaan, waren Nederland, de Republiek en de BFO al op 22 juni overeengekomen.148 Op de 
IIC was vervolgens gebleken hoe zowel federalen als Republikeinen tegenstander waren van een 
‘zware Unie’, waarbij de buitenlandse betrekkingen, militaire en financieel-economische zaken op 
Unie-niveau zouden worden geregeld. In plaats daarvan moest de RIS volledig soeverein zijn en 
vanuit deze positie kon ze op een goede manier en gelijkgerechtigd met Nederland samenwerken. 
De Nederlandse pogingen op de RTC om de Unie meer te laten zijn dan een vrijblijvend 
samenwerkingsverband tussen twee staten mislukten dan ook volledig. Op een vergadering in klein 
comité in het Chateau de Namur in België werd als ‘compromis’ gevonden dat de Unie een 
samenwerkingsverband zou zijn zoals de Indonesiërs wilden, zij het met de Nederlandse koningin 
aan het hoofd. Deze zou echter geen bevoegdheden krijgen. Overeengekomen werd dat het Hoofd 
van de Unie de samenwerking zou symboliseren en verpersoonlijken. Concreet zou de 
samenwerking tussen Nederland en Indonesië in een Uniestatuut worden vastgelegd. Acht maanden 
na de totstandkoming van het RIS-parlement zou de eerste bijeenkomst worden georganiseerd. Eén 
orgaan zou de Unie gezamenlijk hebben: het Hof van Arbitrage.149 Van een werkelijk compromis 
over de Unie was op de RTC echter geen sprake, omdat de BFO en de Republiek met succes hadden 
vastgehouden aan het primaire belang van de Indonesische soevereiniteit. De koningin aan het 
hoofd was Nederlandse symboolpolitiek. 

Ook over de toekomst van het KNIL was al op de IIC vergaderd en op sommige punten was zelfs al 
een gemeenschappelijk standpunt ingenomen. Omdat er in de toekomst geen Unie als 
staatsorganisatie zou zijn, waren de denkbeelden die de Nederlands-Indische militaire top zelf de 
afgelopen jaren had ontwikkeld over een ‘rijksleger’ niet meer realistisch.150 Simatupang, die 

                                                            
147 NIB 19, 778-779. De leden van de centrale commissie waren Van Maarseveen, Stikker, Van Roijen, Hatta, Leimena, 
Roem, Anak Agung, sultan Hamid en Soeparmo. 
148 NIB 19, 141. 
149 Bank, Katholieken, 457-458. NIB 20, 22-23. De tekst van het Unie Statuut is opgenomen als bijlage in de Officiële 
bescheiden. NIB 20, 863-868. Over het Hoofd vermeldt dit Statuut: ‘Het Hoofd der Unie verwezenlijkt de idee van vrijwillige 
en duurzame samenwerking tussen de deelgenoten.’ Deze formulering was afgeleid van de toespraak van koningin 
Wilhelmina van 6 december 1942, waarmee continuïteit in het beleid en het inlossen van een belofte werd gesuggereerd. 
150 De Jong, Avondschot, 643-644. Generaal Spoor, die op 25 mei 1949 aan hartklachten overleden was, was een 
belangrijke voorvechter van dit plan voor een rijksleger.  
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onderweg naar Nederland met Leimena enige tijd in India doorbracht, was daar onder de indruk 
geraakt van de militaire samenwerking tussen de Britten en de Indiërs in de jonge onafhankelijke 
staat. Er waren nog veel Britse commandanten in dat leger die van hun Indiase collega’s over het 
algemeen veel waardering kregen. Simatupang besefte dat de situatie in Indonesië op belangrijke 
punten verschilde van die in Brits-Indië. Vanwege de felle strijd die de TNI ruim drie jaar had gevoerd 
met het KNIL kon van goede samenwerking geen sprake meer zijn. Bovendien hadden Indiase 
soldaten in twee wereldoorlogen gevochten buiten hun eigen land en vóór het Britse empire.151  

Op de IIC was al gebleken dat sultan Hamid er een eigen standpunt op na hield: het KNIL zou op een 
eigen manier ten dienste van de RIS kunnen komen te staan. In de niet-Republikeinse delen van de 
federatie konden deze ex-KNIL-eenheden dan worden ingezet. Op dezelfde manier zouden de 
zogenaamde veiligheidsbataljons die in sommige deelstaten functioneerden volgens Hamids plan 
kunnen worden opgenomen in het nieuwe federale leger. Vanuit de TNI kwamen hiertegen echter 
serieuze bezwaren. Op de RTC pleitte Nederland voor een reorganisatie van het KNIL om een 
liquidatie te voorkomen. Uiteindelijk kwam men weliswaar uit op ‘reorganisatie’, maar deze moest 
na zes maanden zijn voltooid, waarna het KNIL zou ophouden te bestaan. De punten die men 
overeen was gekomen op de IIC bleven van kracht: de kern van het leger van de RIS zou uit de TNI 
bestaan, elke KNIL-soldaat kon op individueel niveau tot het federale leger toetreden en er zouden 
Nederlandse instructeurs kunnen worden aangewend. KNIL-soldaten konden ook kiezen voor 
demobilisatie. Nederland zou de reorganisatie van het KNIL ter hand nemen.152 Kortom: de 
Republiek Indonesië had op de RTC haar standpunten over alle militaire aangelegenheden succesvol 
verdedigd. 

‘Waardevolle belangen’ 
De kwestie ‘waardevolle belangen’ was een Nederlands initiatief geweest tijdens de preliminaire 
besprekingen en hing voor een belangrijk deel samen met het bestaan van bepaalde politieke 
groeperingen die hun wortels hadden in de Minahasa en de zuidelijke Molukken enerzijds, en de 
vertegenwoordiging van gebieden op Sumatra die na 19 december 1948 door Nederland waren 
bezet anderzijds. Nederland vond het nodig om in het bijzonder aandacht voor de belangen van deze 
bevolkingsgroepen te vragen op de RTC, vanuit het argument van het zelfbeschikkingsrecht. Hierbij 
werd onderscheid gemaakt tussen het zogenaamde interne en externe zelfbeschikkingsrecht. Bij 
intern zelfbeschikkingsrecht zou een bevolkingsgroep binnen de RIS een eigen deelstaat mogen 
oprichten. Bij het externe zelfbeschikkingsrecht kon de bevolking ervoor kiezen buiten RIS-verband 
een eigen staat te verkrijgen. Op de RTC waren 17 vertegenwoordigers van waardevolle belangen 
aanwezig. De tien vertegenwoordigers uit de verschillende Sumatraanse gebieden en de drie 
vertegenwoordigers van de overkoepelende organisatie Komite Ketatanegeraan Minahassa153 (KKM) 
pleitten voor het interne zelfbeschikkingsrecht, terwijl een samengestelde delegatie van de Twaalfde 
Provincie (Twapro) en de Persatuan Timur Besar154 (PTB) het externe zelfbeschikkingsrecht 
voorstonden. Vanuit het perspectief van de Republiek Indonesië en de BFO werden beide gezien als 
separatistische organisaties. De Twapro was een organisatie die zijn aanhangers vooral had in de 
Minahasa, de PTB had met name aanhang onder Ambonezen, Manadonezen en Timorezen op Java. 
Beide organisatie hadden echter grote aanhang onder KNIL-militairen, zowel in actieve dienst als 
gepensioneerd, en van hun families. Op 7 mei 1949 was bij de Roem-Van Roijen verklaringen al 

                                                            
151 Simatupang, Laatste jaar, 191-193. Volgens Simatupang bleef hij met de militaire Republikeinse delegatie net zo lang in 
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gebleken dat leidende Nederlandse politici verschillend dachten over de representativiteit van de 
‘Sumatragroepen’. Hetzelfde gold voor de KKM, de Twapro en de PTB. Een gedeelte van de KVP, 
aangevoerd door Romme, en de kleinere confessionele partijen (ARP, CHU en SGP) vormden in Den 
Haag een belangrijke lobby voor deze Indonesische organisaties, die overwegend uit christenen 
bestonden. Deze Nederlandse politici waren geneigd op de RTC het interne en externe 
zelfbeschikkingsrecht als voorwaarde voor de soevereiniteitsoverdracht te verdedigen.  

In de weken voorafgaand aan de RTC werd de kwestie bijzonder actueel toen Nederlandse 
bestuursambtenaren in de Minahasa plannen ontdekten voor een staatsgreep die rond 17 augustus 
1949 gepland was vanwege de herdenking van de proclamatie van de Republiek Indonesië. De 
organisatie was in handen van de leider van de Twapro, Jan Maweikere. Nadat de Nederlandse en 
Oost-Indonesische autoriteiten de leiders hadden overtuigd van hun revolutionaire plannen af te 
zien, keerde de rust weer. De situatie leidde er wel toe dat de BFO op de RTC feller op zijn strepen 
ging staan. Beide Indonesische delegaties gaven nauwelijks gehoor aan de vraag om de ‘waardevolle 
belangen’ te horen.155 Wel werd in de voorlopige grondwet van de RIS bepaald dat, waar dat nodig 
werd gevonden, binnen een jaar de mogelijkheid van een volksraadpleging over de toekomstige 
status binnen de RIS zou kunnen plaatsvinden. Er werd geen recht van afscheiding van de RIS 
vastgelegd. Vanwege dit voor de Twapro en PTB teleurstellende resultaat hielden Nederlandse 
bestuursambtenaren rekening met nieuwe pogingen tot opstanden in de Minahasa. Er werd hun 
zelfs ingefluisterd dat ook onder Republikeinse stromingen in Oost-Indonesië de neiging bestond dit 
separatisme te ondersteunen als onderdeel van de strijd tegen het federale systeem.156 Overigens 
verzilverden de Oost-Sumatraanse delegatieleden de Republikeinse toezeggingen op de IIC voor de 
gebieden Zuid-Asahan en Labuhan Batu. Hiermee werd het grondgebied van deze deelstaat de facto 
vergroot, geheel buiten de ‘waardevolle belangen’ om.157 

 
 

Afbeelding 7.4. BFO-vertegenwoordigers 
tijdens de RTC als toeschouwer bij de 
vriendschappelijke voetbalwedstrijd 
Nederland-België, 6 november 1949. 
Nederland verloor met 0-1. Op de 
voorste rij, vierde van rechts, sultan 
Hamid en tweede van rechts Anak 
Agung. 

 

                                                            
155 Bank, Katholieken, 459. De Jong, Avondschot, 655-656. Anak, Agung, Renville, 320-325. 
156 NIB 20, 408-411. 
157 De bepaling dat voor Zuid-Asahan en Labuhan Batu de bestaande situatie voorlopig zou worden gehandhaafd, waarmee 
het de facto bij Oost-Sumatra werd ingelijfd, werd vastgelegd in artikel 2 van de voorlopige grondwet van de RIS. Het was 
de enige uitzonderingsbepaling ten opzichte van de afspraak dat bij de indeling van de gebieden de status quo werd 
aangehouden zoals deze op de Renville was bepaald. Secretariaat-generaal van de Ronde Tafel Conferentie, Resultaten van 
de Ronde Tafel Conferentie, zoals aanvaard tijdens de Tweede Algemene Vergadering welke op 2 november 1949 werd 
gehouden in de Ridderzaal te 's-Gravenhage, ’s-Gravenhage, 1949, 46-47. 
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Een strijd voor de federalen: Nieuw-Guinea 
Tegen het einde van de RTC dreigde één kwestie onopgelost te blijven, omdat de Nederlandse en de 
Indonesische delegaties hierin geen duimbreed leken te willen toegeven: Nieuw-Guinea. Tijdens de 
totstandkoming van de Republiek in 1945 was er na de beraadslagingen in de BPUPK volledige 
consensus over de reikwijdte van Indonesië ‘van Sabang tot Merauke’, dus inclusief West Nieuw-
Guinea. In 1946 was het meningsverschil al manifest op de conferentie in Malino en in Denpasar was 
duidelijk gebleken dat er ook in Oost-Indonesië volledige eensgezindheid was over dit onderwerp. 
Op 22 juni 1949 hadden beide Indonesische delegaties dit in feite als enige vaststaande inhoudelijk 
principe vastgelegd voor de RTC. Aan Nederlandse kant was het vasthouden aan het principe van 
Nieuw-Guinea als losstaand gebied relatief laat ontwikkeld. Met de ‘aankleding’ van Linggadjati had 
Nederland echter gekozen voor een aparte status voor Nieuw-Guinea, waardoor het in ieder geval in 
eerste instantie niet tot de Verenigde Staten van Indonesië zou behoren. Hoewel zowel de 
Indonesische delegaties als de Nederlanders impliciet op grond van het zelfbeschikkingsrecht het 
gelijk aan hun kant probeerden te krijgen, had geen van de partijen de afgelopen vier jaar erg hard 
zijn best gedaan de inwoners zelf hierover mee te laten spreken. De uitzondering was Frans Kaisiepo, 
die door Nederland op de conferentie van Malino was uitgenodigd. Op de RTC was geen Papoea-
vertegenwoordiging aanwezig. Op de achtergrond liet Nederland zich aan het slot van de 
conferentie wel adviseren door een kleine delegatie uit Nieuw-Guinea die voor dit doel naar Den 
Haag was gekomen. Deze bestond uit Johan Ariks, Nicolaas Jouwe en Marcus Wonggor Kaisiepo. Zij 
lieten ‘namens de bevolking van Nieuw-Guinea’ weten dat zij geen aansluiting wilden bij de RIS, 
maar voorlopig bij het Koninkrijk de Nederlanden wilden blijven.158  

Tegenover de door Nederland ontvangen Papoea’s liet de Republikeinse delegatie het geluid horen 
van de Partai Kemerdekaan Indonesia Irian159 (PKII), geleid door Silas Papare en Albert Bernardus 
Karubuy. Ook zij beweerden de gehele bevolking van het gebied te vertegenwoordigen. Ze noemden 
de groep van Johan Ariks ‘produkten der Hollandse Regering’ en zagen Nieuw-Guinea als een door 
God gegeven deel van Indonesië ‘aan de Papoea’s in het bijzonder en aan de Indonesiërs in het 
algemeen’. 160 Voor Nederland en een aantal Indo-Europese organisaties was een argument voor het 
behoud van Nieuw-Guinea dat het een toevluchtsoord voor Indo-Europeanen kon zijn. Daarnaast 
zag men het als een kans om het beschavingsoffensief van de vooroorlogse ethische politiek voort te 
zetten door de Papoeabevolking te ontwikkelen.161 Voor de Republiek Indonesië stond Nieuw-
Guinea symbool voor de Nederlandse koloniale onderdrukking, omdat het beruchte 
interneringskamp Boven-Digoel daar was gesitueerd. Hatta, de voorzitter van de Nederlandse 
delegatie in Den Haag, schreef hier in 1927 over: ‘Wanneer ook vanuit Nieuw-Guinea de Vaan der 
Revolutie zal wapperen, dan zullen wij als de laatste lachers ook het beste lachen.’162 Het was echter 
niet de Republiek, maar de BFO onder leiding van Anak Agung die zich het hardst tegen het 

                                                            
158 Aanvankelijk stelde Van Maarseveen dat het niet nodig was om een vertegenwoordiger van Papoea’s naar Den Haag te 
laten komen. Toen de conferentie al aan de gang was liet hij zich door de Nederlandse resident Jan Pieter Karel van 
Eechoud overtuigen om een delegatie te sturen. Deze kwam eind oktober in Den Haag aan, toen de conferentie al ten 
einde liep. Na de conferentie gingen de Paoea’s op 19 november op audiëntie bij koningin Juliana. NIB 20, 320. Java Bode, 
29 oktober 1949. Trouw, 19 november 1949. 
159 Indonesische Vrijheidspartij van Irian. 
160 Collectie Kiers, 18. In de verklaringen van de PKII werd ten aanzien van het politieke-staatkundige doel zeer nadrukkelijk 
gerefereerd aan de christelijke overtuiging van de aanhangers. Zo luidde in een verklaring van 11 mei 1949 een onderdeel: 
‘De poort der Vrijheid is door God geopend voor het Indonesische volk, zowel als voor (de andere) volken ter aarde, geen 
koninkrijk ter wereld kan dit tegenhouden, want het is de wil Gods.’ De PKII was in Serui ontstaan tijdens de internering in 
die plaats van de groep politieke gevangenen onder leiding van Ratulangi. NIB 14, 254. NIB 19, 504. 
161 Bank, Katholieken, 459-460. 
162 NIB 19, 503. Zeven jaar na deze uitspraak werd Hatta zelf in Boven-Digoel gevangengezet. Tijdens de RTC gingen zijn 
persoonlijke ervaringen en zijn nationalistisch streven dus hand in hand. 
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Nederlands standpunt bleef verzetten. Het gebied werd immers gezien als onderdeel van Oost-
Indonesië.163 De vertegenwoordigers van Oost-Indonesië die in de BFO-delegatie deelnamen aan de 
RTC hadden geen mandaat om op dit punt concessies te doen.164 Een voorstel van de UNCI bracht 
deze laatste kwestie tot een ‘oplossing’: de soevereiniteit over Nieuw-Guinea zou voorlopig niet aan 
de RIS worden overgedragen, maar na een jaar zou opnieuw over deze kwestie worden 
gesproken.165 Kolonel Simatupang schreef hierover in zijn memoires dat de delegatie ‘met bloedend 
hart en niet zonder vochtige ogen’ besloot het UNCI-voorstel te aanvaarden. Anak Agung 
waarschuwde dat deze zaak het voortbestaan van de Unie bedreigde.166 Nadat de knoop over de 
kwestie Nieuw-Guinea was doorgehakt, eindigde op 2 november 1949 de RTC. Voor de 
soevereiniteitsoverdracht waren de acceptatie door de verschillende volksvertegenwoordigingen en 
de instelling van een regering voor de RIS de belangrijke zaken die nog moesten gebeuren.  

Een federale Indonesische regering 
Op 29 oktober parafeerden de vertegenwoordigers van de Republiek en de overige Indonesische 
deelgebieden in Scheveningen de voorlopige grondwet van de RIS. Vervolgens keerden ze terug naar 
Indonesië, waar ook alle verschillende parlementen en vertegenwoordigende raden instemden. Op 
14 december 1949 aanvaarde het Republikeinse KNIP met 226 stemmen vóór, 62 tegen en 31 
onthoudingen de RTC-overeenkomsten, inclusief de voorlopige constitutie van de RIS. Op dezelfde 
dag werd de voorlopige federale grondwet ondertekend in het huis van Soekarno in Jakarta, waar in 
augustus 1945 de proclamatie had plaatsgevonden en in november 1946 de ontwerpovereenkomst 
van Linggadjati was geparafeerd. Vervolgens kozen 16 kiesmannen uit de verschillende deelstaten in 
een besloten vergadering Soekarno tot president van de RIS. Na overleg met het werkcomité van het 
KNIP besloot hij dit ambt te aanvaarden.167 Op 17 december 1949 werd Soekarno beëdigd en stelde 
hij vier kabinetsformateurs aan: Anak Agung, sultan Hamengkubuwono, sultan Hamid en Hatta. De 
formatie verliep snel en op 20 december werd het RIS-kabinet geïnstalleerd. Indonesië had voor het 
eerst een federale regering.  

Bij de selectie van het nieuwe kabinet viel op dat de ministers uit veel verschillende delen van de 
archipel afkomstig waren. Van de zestien ministers waren er negen geboren op Java.168 Alleen 
minister-president Hatta en Abu Hanifah, de minister van Onderwijs en Cultuur, waren van Sumatra 
afkomstig. Sultan Hamid was als minister van Staat de enige afkomstig van Borneo. Uit Oost-
Indonesië kwamen de ministers Anak Agung voor Binnenlandse Zaken, Leimena voor Gezondheid, 
Mononutu voor Voorlichting en Herling Laoh voor Transport en Publieke Werken. In totaal leverde 
de BFO een minderheid van vijf ministers. Hoewel Sjahrir en zijn socialistische partij de PSI in het 
geheel niet vertegenwoordigd waren in dit kabinet, viel op dat een relatief groot aantal ministers 
ervaring had opgedaan in de Republikeinse kabinetten van Sjahrir en Amir Sjarifoeddin. Ministers als 

                                                            
163 Frus, 552, 55-556. Simatupang, Laatste jaar, 203-206. 
164 Anak Agung, Renville, 342. In oktober 1949 had het Oost-Indonesische parlement de motie Manoppo aangenomen, 
waarin de regering van de deelstaat met nadruk verzocht was erop toe te zien dat West Nieuw-Guinea niet zou worden 
afgescheiden van de deelstaat.  
165 Anak Agung verklaart het toegeven op dit punt door de Indonesische delegaties onder meer uit het feit dat ze in deze 
aangelegenheid niet op de steun van Australië in de UNCI konden rekenen vanwege ‘veiligheidsbelangen’. Bank noemt 
bovendien het argument dat Australië geen landgrens met Indonesië wilde. Anak Agung, Renville, 316, Bank, Katholieken, 
460. 
166 Simatupang, Laatste jaar, 204. 
167 Omdat Soekarno ook al president van de Republiek Indonesië was, werd besloten dat hij op het moment van de 
soevereiniteitsoverdracht zou aftreden als president van de deelstaat. Deze functie zou vanaf dat moment worden 
‘waargenomen’ door Assaat. De Engels-Indonesische functieaanduiding acting presiden benadrukte het voorlopige 
karakter. 
168 Onder de negen van Java afkomstige ministers waren Djoeanda en Kosasih beiden Sundanees, Sjafruddin was van half-
Mingkabause half-Bantense oorsprong. Er was dus geen ‘etnisch Javaanse’ meerderheid in het kabinet. 
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Roem en Leimena hadden vanaf de besprekingen in Linggadjati, zij het op een kritische manier, toch 
constructief meegewerkt aan een federale oplossing. De Sundanese minister Djoeanda werd eerder 
al genoemd als een belangrijke voorvechter van de ‘federalistische stroming’ binnen de Republiek, 
zoals deze begin 1948 was opgekomen. 

 

 
Afbeelding 7.5. Het RIS-kabinet, december 1949. Voorste rij v.l.n.r. Soepomo, Soekarno, Hatta, Anak Agung, 
tweede rij v.l.n.r. Kosasih, Soeparmo, Mononutu, Wilopo, derde rij v.l.n.r.  Roem, Wahid Hasjim, Abu 
Hanifah, achterste rij v.l.n.r. Djoeanda, Leimena, sultan Hamid, Sjaffrudin Prawiranegara, Herling Laoh. 
Sultan Hamengkubuwono ontbreekt op deze foto. 

 
De belangrijkste formaliteit voor Nederland was de aanname van de wet op de 
soevereiniteitsoverdracht door het parlement. In de Tweede Kamer werd de wet in de nacht van 8 
op 9 december 1949 aangenomen met 71 stemmen vóór en 29 tegen. Het was de eerste keer in de 
geschiedenis van de Tweede Kamer dat alle honderd leden hun stem uitbrachten.169 In de Eerste 
Kamer werd de wet op 21 december 1949 met 34 stemmen vóór en 15 tegen aangenomen.170 

Een somber toekomstbeeld 
Met de aanname van een voorlopige federale grondwet en de instelling van een federale regering 
was de Verenigde Staten van Indonesië klaar om de soevereiniteit te aanvaarden. Op het hoogste 

                                                            
169 Handelingen Tweede Kamer, 8 december 1949, 930-931. De vertegenwoordiging van de ‘negen mannen’ (Zie hoofdstuk 
6, noot 133.) binnen de Nederlandse delegatie op de RTC was bedoeld om tijdens het proces grondig overleg met de 
grootste partijen in het parlement te verzekeren. Hierdoor zorgden de debatten in de beide kamers niet voor verrassingen. 
Van de ARP en de SGP was bekend dat zij, onder andere vanwege de ‘verwaarlozing’ van de waardevolle belangen, tegen 
deze soevereiniteitsoverdracht waren. De communisten waren ook tegenstander, omdat hun politieke kameraden in 
Indonesië in oorlog waren met de Republiek Indonesië. De CHU was verdeeld, maar dit bracht de aanname van de wet niet 
in gevaar. Doordat KVP-leider Romme en de rechterflank van de KVP in de voorgaande maanden bereid waren gebleken 
pragmatisch een zwaai naar links te maken, was ook de steun van de grootste regeringspartij verzekerd. Zij gingen daarin 
mee met de linkerflank van hun partij en de PvdA. Van de CHU-fractie stemden vóór de wet de vier leden: Kikkert, Tilanus, 
Van de Wetering en Wttewaall van Stoetwegen.  
170 In de Eerste Kamer stemden alle aanwezige fractieleden van de ARP, CHU en CPN tegen de wet. Handelingen Eerste 
Kamer, 21 december 1949, 107. 
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politieke niveau hadden de leiders van de Republiek en de overige deelstaten elkaar gevonden. 
Bovendien was het openlijke militaire conflict tussen Nederland en de Republiek, dat in 1949 
uitgegroeid was tot een hevige guerrillaoorlog over geheel Java en Sumatra, sinds het bevel tot 
staakt-het-vuren drastisch geluwd. Toch waren er begin december aanwijzingen dat in verschillende 
delen van de archipel een zeer instabiele politieke situatie heerste.  

Een veelzeggende momentopname was de vergadering die HVK Lovink op 3 december 1949 belegde 
met een aantal Nederlandse militaire leiders en hoge bestuursambtenaren en politieke adviseurs. Bij 
deze vergadering was ook de Nederlandse vicepremier Van Schaik aanwezig. Opvallend was dat 
onder de zeventien aanwezigen geen enkele Indonesiër was. Doel van de vergadering was een 
duidelijk beeld te krijgen van de toestand in Indonesië aan de vooravond van de 
soevereiniteitsoverdracht. Om de beurt deden de hoogste Nederlandse bestuurders uit de 
verschillende deelstaten verslag.171 Aangaande Java spraken de Nederlandse bestuurders hun 
zorgen uit over de activiteiten van de Darul Islam en communistische strijdgroepen, die het militaire 
gezag van de TNI en de deelstaten zouden kunnen bedreigen. In West-Java verwachtte men dat de 
deelstaat in ieder geval tot de soevereiniteitsoverdracht overeind zou blijven, daarna was het 
twijfelachtig. In de Midden-Java Raad was in oktober al een motie aangenomen waarin aansluiting 
bij de Republiek werd bepleit. In Oost-Java zou de deelstaat alleen kunnen overleven door krachtige 
Republikeinse ondersteuning van het politieapparaat. Rond Malang dreigden communisten de 
positie van de deelstaat uit te schakelen. De liquidatie van de deelstaat Zuid-Sumatra werd ook zeker 
geacht, omdat zij niet over bekwame en integere voormannen beschikte. Een bestuursambtenaar 
refereerde terloops aan een recent gesprek met de Republikeinse politicus Yamin. Deze had gesteld 
dat hij de eenheidsstaat in 1951 hoopte te bereiken, maar wel in sterk gedecentraliseerde vorm. In 
de context van deze vergadering, waar de teneur duidelijk pessimistisch was over het voortbestaan 
van de deelstaten an sich was dit waarschijnlijk bedoeld als geruststelling: het verdwijnen van de 
federale structuur hoefde niet per se ten koste te gaan van het ideaal van een decentraal bestuur. 
Ook in Oost-Sumatra achtte men de positie van de deelstaat bijzonder zwak, met name omdat de 
autoriteiten vrijwel alleen steunden op de Maleise bevolkingsgroep. De Barisan Pengawal, de 
veiligheidsbataljons van de deelstaat die de rust en orde in deze deelstaat moesten handhaven, 
stonden nu nog onder Nederlandse leiding. Als deze zou wegvallen zouden de bataljons uiteenvallen 
en andere militaire leiders de macht kunnen grijpen. Zelfs over Oost-Indonesië was de gedelegeerde 
van de HVK niet gerust. Hij noemde Anak Agung de enige sterke regeringsfiguur en het 
politieapparaat zou onbetrouwbaar zijn. In deze deelstaat heerste onder rechtse groeperingen in 
bijvoorbeeld de Minahasa nog grote ontevredenheid over de negara. Op de vergadering was geen 
bestuursambtenaar uit Borneo afkomstig en de situatie op dat eiland kwam dan ook niet ter sprake.  

Het algemene beeld op deze vergadering was zonder meer zeer negatief. Veel aanwezigen gaven de 
indruk dat ze als Nederlandse bestuurders probeerden tot aan de soevereiniteitsoverdracht te 
‘overleven’. Men was somber over wat er daarna zou gebeuren, zeker ten aanzien van de federale 
structuur. Toen Lovink bijvoorbeeld aan zijn gedelegeerde in Zuid-Sumatra, Stephan van 
Waardenburg, vroeg hoe hij dacht over de situatie na de soevereiniteitsoverdracht, antwoordde 
deze ‘dat de liquidatie van de tegenwoordige Negara wel zonder schokken zal verlopen’.172 Kennelijk 
moesten de nieuwe machthebbers dat zelf maar zien op te lossen.  

                                                            
171 NIB 20, 717-726. De bestuursambtenaren uit de verschillende deelgebieden waren Harko Willem Johannes Sonius voor 
Oost-Sumatra, Stephan Lucien Joseph van Waardenburg voor Zuid-Sumatra, Van Diffelen voor Pasoendan, Statius Muller 
voor Midden-Java, Van der Plas voor Oost-Java en Mendelaar voor Oost-Indonesië.  
172 NIB 20, 723. Meteen na de soevereiniteitsoverdracht werd Van Waardenburg de eerste gouverneur van Nederlands 
Nieuw-Guinea. 
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Westerling 
Over het voortbestaan van de federatie maakten Indonesische en Nederlandse gezagsdragers zich 
niet alleen zorgen vanwege Indonesische oppositie. In Pasoendan werden zowel Republikeinen als 
Nederlanders in de loop van december met name ongerust over geheimzinnige ontwikkelingen die 
verband hielden met activiteiten van Westerling, de voormalig leider van het Depot Speciale 
Troepen. Onder de dekmantel van een Chinese transportonderneming zou hij een geheime militaire 
organisatie hebben opgezet genaamd Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).173 Naast de relatief 
onschuldige doelstelling van het beschermen van de burgerbevolking tegen roofbenden, leken ook 
ingrijpende politieke plannen een rol te spelen. De bataljons van de APRA zouden onder meer 
bestaan uit voormalige Sundanese TNI-soldaten, voormalige KNIL-soldaten en leden afkomstig uit 
diverse strijdgroepen. Specifiek zou de APRA gericht zijn op de verdediging van de Negara 
Pasoendan tegen de Republikeinse partij, die aansluiting bij de Republiek voorstond. De 
Republikeinse militaire gouverneur zou plannen hebben om Westerling te arresteren.  

Terwijl Nederlandse rapporteurs de zaak aanvankelijk beschouwden als een redelijk opgeblazen 
verhaal was generaal-majoor Eduard Engles van het KNIL er minder gerust op. Op 27 december, de 
dag dat in Den Haag en Yogyakarta de soevereiniteitsoverdracht plaatsvond, vertelde hij aan een 
collega dat Westerling persoonlijk aan de Nederlandse legercommandant Dirk Buurman van 
Vreeden had gevraagd hoe deze dacht over zijn plannen voor een staatsgreep ten tijde van de 
soevereiniteitsoverdracht. Enkele dagen later zei ook Hatta in een interview zich zorgen te maken 
over de activiteiten van Westerling, die onrust zou stoken in Pasoendan door daar onder andere aan 
de Darul Islam wapens te leveren.174 

 

Kaart 9: De federatieve indeling van de Verenigde Staten van Indonesië, 1949 

                                                            
173 Leger van de rechtvaardige vorst.  
174 NIB 20, 757-758, 840-841, 854-855. Het Vrije Volk, 27 december 1949. De geruchten bleken juist, toen in januari 1950 
een staatsgreep door de APRA werd georganiseerd in West-Java. 
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Overdracht en erkenning 
In het kader van de soevereiniteitsoverdracht vonden op 27 december 1949 drie belangrijke 
gebeurtenissen plaats. In de eerste plaats was er de bewindsoverdracht in het paleis aan het 
Koningsplein in Jakarta. Nederland werd bij de plechtigheid vertegenwoordigd door Lovink en de RIS 
door sultan Hamengkubuwono, vergezeld door onder anderen de ministers Anak Agung en Roem. 
Het protocol vervolgde met een indrukwekkende ceremonie voor een menigte van tienduizenden 
toeschouwers die waarschijnlijk enorme indruk maakte. Terwijl de beide volksliederen 
achtereenvolgens werden gespeeld, werd eerst de Nederlandse vlag op het paleis gestreken en 
vervolgens de Indonesische rood-witte vlag gehesen. Het paleis kreeg de naam Istana Merdeka.175 In 
de tweede plaats droeg Nederland op datzelfde moment in het Paleis op de Dam in Amsterdam de 
soevereiniteit over aan de Verenigde Staten van Indonesië. Bij de plechtigheid waren namens 
Indonesië onder meer aanwezig de ministers sultan Hamid, Hatta, Soeparmo en Soepomo. Tijdens 
de plechtigheid spraken koningin Juliana, Drees en Hatta. In een interview ruim 25 jaar later vertelde 
Hatta dat hij zich van dit moment nog herinnerde dat er een ‘goede sfeer’ was: ‘Vooral toen het 
orgel het Indonesia Raya speelde, dat maakte een enorme indruk op me.’176 In de derde plaats vond 
in Yogyakarta de overdracht plaats van de soevereiniteit van de Republiek Indonesië aan de 
Verenigde Staten van Indonesië. De plechtigheid speelde zich af in het paleis van Soekarno, die ook 
zelf enkele woorden sprak.177 Overigens was er voor menige Indonesiër geen sprake van 
soevereiniteitsoverdracht, maar van een soevereiniteitserkenning.178 Nederland had eindelijk de 
Indonesische onafhankelijkheid erkend. De Republiek kreeg in twee gedaanten een nieuwe vorm. De 
deelstaat Republiek Indonesië met een regering in Yogyakarta en de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië als draagster van de soevereiniteit voor het gehele Indonesische volk. De Indonesische 
federatie was geboren. 

 
 

Afbeelding 7.6. 
Ondertekening van de acte 
van soevereiniteitsoverdracht 
door koningin Juliana in 
Amsterdam, 27 december 
1949. Rechts van haar zitten 
Hatta, sultan Hamid, 
Soepomo en Soeparmo. 

                                                            
175 Beus, J.G. de, Het laatste jaar van Nederlands-Indië: Van de zwaardlouw der Tweede Politionele Actie tot de 
handtekening onder de soevereiniteitsoverdracht, Rotterdam, 1987, 163-168. 
176 Documentaire Roelof Kiers, 1976. 
177 Van de drie gebeurtenissen kreeg de plechtigheid in Yogyakarta in de Nederlandstalige pers nauwelijks aandacht. In 
Nederlandstalige kranten in Indonesië werd de plechtigheid van tevoren aangekondigd en achteraf werd een beknopt 
verslag gegeven. Anak Agung had de Nederlandse regering van tevoren bericht dat de ministers Abu Hanifah, Mononutu en 
Wahid Hasjim hierbij vertegenwoordigd zouden zijn. Assaat, de voorzitter van het werkcomité van het KNIP, werd 
waarnemend president. Soesanto Tirtoprodjo werd de eerste premier. Nieuwe Courant, 21 en 30 december 1949. NIB 20, 
835-836. 
178 Nalenan, R. Arnold Mononutu: Potret Seorang Patriot, Jakarta, 1982, 225. 
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Samenvatting 
Bij het Nederlandse militaire offensief van december 1948 werden de belangrijkste Republikeinse 
leiders in Yogyakarta gearresteerd en vervolgens verbannen naar Sumatra en Bangka. Beel 
hanteerde vanaf dat moment als politieke strategie de ontkenning van het bestaan van de 
Republiek. De Nederlandse regering nam deze visie aanvankelijk over. Enkele dagen na het begin van 
de aanval kwam de Veiligheidsraad bijeen en bleek dat internationaal gezien het Nederlandse 
standpunt nauwelijks werd gedeeld. Op 28 januari drong de Veiligheidsraad in een resolutie aan op 
vrijlating van de Republikeinse leiders en op herstel van het Republikeinse gezag in Yogyakarta. 

De BFO veranderde begin 1949 van koers. Tot die tijd had het samenwerkingsverband van niet-
Republikeinse deelstaten weliswaar uiting gegeven aan haar nationale aspiraties, maar het bleef 
doorgaans de Nederlandse politieke beslissingen accepteren als voldongen feiten. Vanaf januari 
1949 werden vanuit de BFO diverse reizen ondernomen naar de gevangen Republikeinse leiders, die 
leidden tot waardevolle politieke contacten. De BFO besloot zich achter de resolutie van de 
Veiligheidsraad op te stellen en drong aan op de vrijlating van de Republikeinen en hun 
gezagsherstel. Tegelijk werden oude tegenstellingen binnen de BFO tussen meer behoudende 
deelstaten zoals Oost-Sumatra en progressieve deelstaten zoals Oost-Indonesië in deze periode 
steeds groter. Dit leidde bijna tot een breuk in de BFO. De BFO zette echter zijn nieuwe koers door. 
In Sumatra werd tweemaal een aparte conferentie georganiseerd, niet alleen de in de BFO erkende 
deelstaten vaardigden een delegatie af maar er kwamen ook vertegenwoordigers uit gebieden die 
bij het recente Nederlandse offensief op de Republiek waren veroverd. 

In mei 1949 vond een belangrijke doorbraak plaats in de Nederlands-Republikeinse verhoudingen. 
Nederland had zijn radicale standpunt opgegeven en erkende het bestaan van de Republiek. Roem 
en Van Roijen slaagden er in korte tijd in om tot overeenstemming te komen. Na enkele preliminaire 
besprekingen werd besloten dat het Republikeinse gezag in Yogyakarta hersteld zou worden. De 
federale Indonesische politici werden aanvankelijk opnieuw niet bij de besprekingen betrokken. De 
verdeeldheid in de BFO was hiervan een van de oorzaken. Toen de BFO-delegatie, zonder een 
vertegenwoordiger van Sumatra, toch tot de besprekingen werd toegelaten, werd snel een ‘federaal’ 
succes geboekt: er werd bepaald dat de BFO een van de drie delegaties naar de aanstaande 
Rondetafelconferentie (RTC) in Den Haag mocht afvaardigen. Ook werd meteen al een federaal-
Republikeinse overeenstemming over één kwestie bereikt: West Nieuw-Guinea behoorde voor 
federale én Republikeinse nationalisten tot de Indonesische federatie waaraan de soevereiniteit zou 
moeten worden overgedragen. 

In deze periode ontstond het idee bij zowel Republikeinse als bij federale Indonesische leiders om 
het inter-Indonesisch gesprek dat tijdens de BFO-bezoeken aan Bangka was begonnen, voort te 
zetten in een grote Inter-Indonesische conferentie (IIC). Nadat de Republikeinse leiders waren 
vrijgelaten en het gezag van de Republiek in Yogyakarta was hersteld, begon deze conferentie, 
waarvan het eerste deel in de Republikeinse hoofdstad plaatsvond en het tweede deel in Jakarta. Op 
inhoudelijke punten van discussie werden federalen en Republikeinen het op de conferentie redelijk 
gemakkelijk eens. Het belangrijkste resultaat was echter dat het overleg een verbroedering van de 
Indonesische natie liet zien.  
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Het succes van de federaal-Republikeinse verzoening bleek duidelijk op de RTC die van 23 augustus 
tot 2 november 1949 in Den Haag werd gehouden. In vrijwel alle kwesties stonden de twee 
Indonesische delegaties op hetzelfde standpunt. Zo was een voor Indonesië gunstig resultaat voor 
een groot gedeelte ook aan de federale politici te danken. De kwestie van het toekomstige leger 
voor de Indonesische federatie bleek hierop een uitzondering. Op de IIC was dit geschilpunt ook al 
naar voren gekomen. Terwijl de federale Indonesiërs meer op het behoud van een belangrijke 
positie van het KNIL aandrongen, zaten Nederland en de Republiek op één lijn en drongen aan op 
een volledige liquidatie van het KNIL. Alle Indonesische staatsburgers die in het KNIL hadden gediend 
kregen het recht toe te treden tot het nieuwe federale Indonesische leger, maar het Republikeinse 
leger en de Republikeinse legerleiding zouden hiervan de kern vormen. Het belangrijkste punt 
waarover Nederland en Indonesië op de conferentie van mening bleven verschillen was Nieuw-
Guinea. Met name de BFO verzette zich tot het laatst tegen het Nederlandse standpunt, dat dit 
gebied niet zou moeten worden inbegrepen bij de soevereiniteitsoverdracht. Toch kreeg Nederland 
uiteindelijk zijn zin op dit punt. Nieuw-Guinea zou niet tot de Verenigde Staten van Indonesië 
behoren. 

Na de RTC restte voor de soevereiniteitsoverdracht nog de aanname van de beslissingen van deze 
conferentie in Indonesië en Nederland en de formatie van het eerste federale kabinet. In dezelfde 
periode was in Indonesië echter duidelijk dat het voortbestaan van de federatie weleens een 
hachelijke zaak zou kunnen worden. In West-Java gingen geruchten over een op handen zijnde 
staatsgreep onder leiding van de beruchte kapitein Westerling. Daarnaast waren in verscheidene 
deelstaten voorstellen gedaan om de eigen staat op te heffen en aansluiting te zoeken bij de 
Republiek Indonesië. Toch kwam op 27 december 1949 de Verenigde Staten van Indonesië tot stand 
door de gezamenlijke inspanning van federale en Republikeinse nationalisten.  
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Conclusie 
 

Tussen 27 december 1949 en 17 augustus 1950 kende Indonesië een federatieve staatsvorm. Hoe 
waren de betrokkenen tot die keuze voor een federatief systeem voor Indonesië gekomen? In de 
voorafgaande hoofdstukken is de vraag beantwoord door chronologisch de ontwikkelingen die 
invloed hadden op dit proces te behandelen, vanaf 1917 tot de totstandkoming van de Verenigde 
Staten van Indonesië op 27 december 1949. In deze conclusie zal ik eerst de motieven aan 
Nederlandse kant behandelen en daarna de motieven van Indonesische politici. Vervolgens 
behandel ik de overige factoren die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Indonesische 
federatie: de ontwikkelingen in het federale kamp, uiteenlopende ideologische overwegingen en de 
internationale context. Daarna kom ik terug op het stereotype beeld in de historiografie dat ik in de 
inleiding aan de orde heb gesteld en ga ik na in hoeverre mijn onderzoek heeft bijgedragen aan de 
‘bevrijding’ van dit beeld. Omdat in het onderzoek de beweegredenen van de betrokken 
Indonesische en Nederlandse politici zelf centraal hebben gestaan, sluit ik deze conclusie ten slotte 
af met een nabeschouwing van twee belangrijke hoofdrolspelers. 

Nederlandse motieven 
De wijze waarop de Nederlandse en Nederlands-Indische regering toewerkten naar een federatieve 
staatsvorm had voor een groot gedeelte te maken met de ontwikkeling van het politieke en militaire 
conflict tussen 1945 en 1949. Nederlands-Indische beleidsmakers en met name luitenant-
gouverneur-generaal Huib van Mook en zijn naaste medewerkers in Jakarta namen in november 
1945 het initiatief tot een federatieve koers. Voor de Nederlanders die deze keus maakten, was 
hierbij van belang dat de onafhankelijke Indonesische staat het legitieme resultaat zou zijn van de 
inspanningen van Indonesische politici die representatief waren voor de bevolking van de gehele 
Indonesische archipel. Een federatie zou volgens hen onder meer een goed systeem zijn om te 
voorkomen dat er sprake zou zijn van een Javaanse overheersing van de buitengewesten. De 
argumentatie vertoonde in dezen overeenkomsten met de plannen die Willem Meijroos rond 1918 
naar voren bracht. Rond de Nederlandse koers van november 1945 speelden nog twee belangrijke 
overtuigingen een rol. In de eerste plaats achtte men de Republiek Indonesië onvoldoende 
representatief en in de tweede plaats hield men vast aan de voorlopige handhaving van de 
Nederlandse soevereiniteit. Met andere woorden: Indonesisch gezag was alleen gelegitimeerd 
wanneer dit was overgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden. 

In Linggadjati kwamen Nederland en de Republiek in november 1946 overeen dat de soevereiniteit 
op 1 januari 1949 zou worden overgedragen aan de Verenigde Staten van Indonesië. Dit zou een 
federatie zijn bestaande uit drie deelstaten: de Republiek, Borneo en Oost-Indonesië. In Nederland 
bestond voor deze federale constructie een parlementaire meerderheid. Een deel van de oppositie 
tegen dit akkoord toonde zich bereid de constructie te aanvaarden, mits een verregaande 
samenwerking tussen Nederland en Indonesië gehandhaafd zou blijven in een Nederlands-
Indonesische Unie met de Nederlandse koningin aan het hoofd. Ook accepteerde de oppositie 
soevereiniteitsoverdracht aan een Indonesische federatie alleen als de mogelijkheid open bleef dat 
bepaalde bevolkingsgroepen zich los van de Republiek staatkundig zouden kunnen organiseren. Als 
de bevolking dat wilde zouden volgens deze laatste opvatting in de periode voorafgaand aan de 
soevereiniteitsoverdracht dus nieuwe deelstaten gevormd kunnen worden op Java en Sumatra. De 
liberale en protestants-christelijke politieke partijen in Nederland verklaarden zich grotendeels 
tegen het akkoord, hun bezwaren betroffen echter niet de federatieve opzet, maar de 
soevereiniteitsoverdracht op korte termijn en de samenwerking met de Republiek.  
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Tot juli 1947 bleef de federatieve constructie van Linggadjati het uitgangspunt van het Nederlands-
Indische bestuur. Op deze manier kwam ook de deelstaat Oost-Indonesië tot stand op de 
conferentie van Denpasar in december 1946. Een van de belangrijkste redenen waarom Nederland 
de Republiek Indonesië in juli 1947 aanviel, was dat de Republiek zich volgens de Nederlandse 
opvatting niet aan het federatieve uitgangspunt van Linggadjati hield. Na het Nederlandse militaire 
offensief werden in samenwerking met het Nederlands-Indische bestuur ook deelstaten opgezet in 
de door Nederland veroverde gebieden op Java en Sumatra. Het argument was dat de Republiek in 
deze gebieden de bevolking onvoldoende zou vertegenwoordigen. Dit argument werd opnieuw 
gebruikt bij de tweede Nederlandse aanval op de Republiek in december 1948. Ook de rest van het 
Republikeinse gebied wilde men daarna in nieuwe deelstaten organiseren, waarin de bevolking 
beter vertegenwoordigd zou zijn dan in de Republiek. De Republiek Indonesië zou daarmee geen 
deel meer uitmaken van de federatie. Op dit laatste standpunt, dat met name door Beel als Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië werd uitgedragen, keerde de Nederlandse regering 
echter begin 1949 terug.  

Zo was de terughoudendheid aan Nederlandse kant om de Republiek te erkennen een belangrijke 
factor bij de totstandkoming van de federatie. Dit deed enigszins denken aan de manier waarop 
Colijn dertig jaar eerder een federale staatsinrichting voor Nederlands-Indië had bepleit. Hij 
ontkende immers het bestaan van een Indonesische natie en onderschatte het belang van de 
destijds opkomende nationale beweging. Er is echter een belangrijk verschil met de introductie van 
het federatieve systeem vanaf 1945. Zowel de Nederlands-Indische bestuurders als de Nederlandse 
kabinetten van Schermerhorn, Beel en Drees erkenden het bestaan van één Indonesische natie en 
waren bereid om volledige Indonesische onafhankelijkheid te accepteren als een rechtvaardige eis 
op grond van het zelfbeschikkingsrecht. Zelfs het feit dat Nieuw-Guinea uiteindelijk in 1949 geen 
deel uitmaakte van het gebied waarvan Nederland bereid bleek de soevereiniteit over te dragen 
werd hiermee gerechtvaardigd. Omdat de bevolking nog niet in staat zou zijn een uitspraak te doen 
over haar politieke toekomst, achtte Nederland het in strijd met het principe van zelfbeschikking als 
het gebied in 1949 bij Indonesië zou worden gevoegd.  

Indonesische motieven 
Hoewel het initiatief voor een federatief systeem in november 1945 kwam van de kant van 
Nederlands-Indische bestuurders, hebben veel Indonesische politici meegewerkt aan de 
totstandkoming van de Verenigde staten van Indonesië. Binnen de kring van politici van de 
Republiek Indonesië lag deze keuze niet voor de hand. Bij de totstandkoming van de Republiek was 
een ruime meerderheid voorstander van een eenheidsstaat. In de grondwet werd dit vastgelegd in 
het eerste artikel. Nationalisten zoals Hatta, Ratulangie en Latuharhary, van wie bekend was dat zij 
voor 1942 voor het toekomstige onafhankelijke Indonesië een federatieve staatsvorm hadden 
bepleit, legden zich neer bij de keus voor een eenheidsstaat. De belangrijkste aanleiding voor de 
consensus was de situatie op dat moment: Indonesië was gedurende de drieënhalf jaar durende 
Japanse bezetting in drie van elkaar geïsoleerde bezettingszones bestuurd geweest. De nadruk op de 
eenheidsstaat gaf in de ogen van de grondleggers van de Republiek de meeste garantie op herstel 
van de Indonesische eenheid. Hier liep een opvallende parallel met de plaats van federalisme in het 
gedachtengoed van nationalisten tussen 1917 en 1942. Tijdens de koloniale periode was het 
bereiken van de onafhankelijkheid verreweg het belangrijkste doel van de nationale beweging. De 
keuze voor federatie of eenheidsstaat was van ondergeschikt belang.  

Republikeinse politici reageerden aanvankelijk niet enthousiast op de Nederlandse introductie van 
een federatief plan voor Indonesië. De Republiek werd immers gezien als representant van heel 
Indonesië. Toch bleken de meeste politici in de kabinetten van Sjahrir bereid om bij wijze van 
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compromis een Indonesische federatie te aanvaarden. Dit stuitte op felle kritiek, eerst vooral van 
linkse politieke groeperingen onder leiding van Tan Malakka, en later met name van de kant van de 
islamitische Masjoemi en de nationalistische PNI. Een Republikeinse acceptatie van het federatieve 
Linggadjati werd pas mogelijk na een aanzienlijke uitbreiding van het Republikeinse parlement, het 
KNIP. Bovendien werd de motie Manai Sophiaan aangenomen, een initiatief van vertegenwoordigers 
van de staatkundige eenheden buiten Java en Sumatra, waarin werd aangedrongen op de invoeging 
van deze gebieden in de Republiek Indonesië. Ook werden vanuit de Republiek diverse 
strijdorganisaties aangestuurd die verzet organiseerden tegen de Nederlands-Indische gezagsdragers 
op Borneo en in Oost-Indonesië. Door de inzet van het Nederlandse militaire offensief in juli 1947 
achtte de Republiek zich niet langer gebonden aan de overeenkomst van Linggadjati. Toch 
aanvaardde de Republiek het federatieve principe in de Renville-afspraken van januari 1948. Een 
belangrijk bezwaar van Republikeinse kant betrof de manier waarop Nederland en de Nederlands-
Indische regering gestalte gaven aan de federatieve opzet. In Linggadjati was immers afgesproken 
dat Nederland en de Republiek zouden samenwerken bij de totstandkoming van de federatie. De 
Republiek maakte bezwaar dat ze in geen enkel geval bij de opzet van deelstaten betrokken was 
geweest. Vanaf begin 1948 leek in de Republiek Indonesië meer ruimte te ontstaan voor een 
federatieve staatkundige opzet. Het kabinet Hatta toonde zich bereid deel te nemen aan een 
Voorlopige Federale Regering voor Indonesië. Ook gingen de Republiek en de deelstaat Oost-
Indonesië in deze periode over tot wederzijdse erkenning. Nadat Nederland bij het tweede militaire 
offensief in december 1948 de belangrijkste politieke leiders van de Republiek gevangen had 
genomen, bleven dezen toch bij hun federatieve standpunt. 

Buiten Java, Sumatra en Madura toonden verscheidene Indonesische politici bereidheid om deel te 
nemen aan een federatief opgezette staat, zoals bleek op de Malino conferentie in juli 1946. Dit ging 
echter gepaard met intimidatie en onderdrukking van Nederlandse kant. Pudja en Ratulangie, de 
Republikeinse bestuurders op Bali en in Zuid-Sulawesi, kwamen in 1946 al snel in conflict met de 
Nederlands-Indische gezagsdragers en werden gearresteerd en buiten hun ambtsgebied verbannen. 
Op Bali werd anti-Nederlands verzet bloedig neergeslagen. In Zuid-Sulawesi werd de pro- 
Republikeinse partij PNI verboden, waarop de situatie in dit gebied volledig escaleerde. Onder 
leiding van het Depot Speciale Troepen werd door de zogenaamde standrechtelijke executies een 
enorm bloedbad onder de burgerbevolking aangericht. Er lijkt geen direct verband te bestaan tussen 
de introductie van het door Nederland gewenste federatieve systeem en deze geweldsescalatie. De 
Indonesische politici die kozen voor samenwerking met Nederlands-Indische gezagsdragers bij de 
federatieve opzet werden echter wel met Nederlandse militaire terreur geassocieerd.  

Op Borneo slaagde de Nederlands-Indische overheid er niet in een deelstaat op te richten. In Oost- 
en Zuidoost-Borneo stelden de belangrijkste politieke groepen zich van meet af aan op achter de 
Republiek. Nederlands-Indische gezagsdragers waren bang dat een deelstaat Borneo zich al meteen 
na de constituering zou opheffen door zich aan te sluiten bij de Republiek. In West-Borneo toonde 
sultan Hamid van Pontianak zich wel vanaf het begin bereid om mee te werken aan de federale 
constructie. Deze bereidheid bestond ook in Oost-Indonesië zodat in december 1946 op de 
conferentie van Denpasar de deelstaat voor dit gebied gevormd kon worden. De Indonesische 
politici die hieraan meewerkten waren deels zelfbestuurders zoals Soekawati, die ook al voor 1942 
met Nederlandse gezagsdragers hadden samengewerkt, maar er waren ook nationalisten die 
aanvankelijk hadden deelgenomen aan het Republikeinse bestuur, zoals Nadjamoeddin en Tadjuddin 
Noor. Samenwerking met het Nederlands-Indische bestuur aan de opzet van een Indonesische 
deelstaat betekende dan ook lang niet altijd dat men tegen de Republiek Indonesië was. Pro-
Republikeinse partijen en stromingen waren ruim vertegenwoordigd in vrijwel alle staatkundige 
eenheden die in het kader van de Indonesische federatieve staatsinrichting tussen 1946 en 1949 
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werden opgezet. De meeste van deze groepen waren voorstander van een federatief systeem, 
zolang de Republiek dit ook aanvaardde. Een illustratie van deze laatste opstelling gaf Arnold 
Mononutu, voorzitter van de progressieve fractie in het Oost-Indonesische parlement. Onder zijn 
leiding vond in februari 1948 een parlementaire goodwillmissie plaats naar de Republiek. 

De federale bijdrage aan de Indonesische onafhankelijkheid 
De Indonesische leiders van de deelstaten buiten de Republiek namen in juli 1948 het initiatief tot 
de oprichting van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO). Onvrede over de geringe mate 
waarin zij als leiders van deze gebieden betrokken werden bij de besluitvorming over de 
toekomstige staatsinrichting en bij het overleg tussen Nederland en de Republiek was het 
belangrijkste motief voor de totstandkoming van dit platform. Net als binnen de meeste deelstaten 
het geval was, bestond er in de BFO een tweedeling tussen behoudende en progressieve politici. Het 
initiatief tot de oprichting van dit federale platform kwam van progressieve leiders als Anak Agung 
en Adil Poeradiredja. De leiding kwam aanvankelijk echter vooral bij behoudende politici te liggen 
zoals Tengkoe Bahrioen, sultan Hamid en Julius Tahija.  

Ondertussen bleven de Nederlandse regering en de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon Beel 
vasthouden aan hun beleid waarin alleen Nederland invloed had op de staatkundige plannen en 
besprekingen tussen Nederland en de Republiek. De BFO werd er buiten gehouden. Vanaf begin 
1949 ontstond hierdoor de situatie dat de BFO een zelfstandige rol ging spelen in het politieke 
proces ten aanzien van de toekomstige staatkundige ontwikkeling in Indonesië. De politieke 
verhoudingen binnen de BFO waren verschoven zodat het platform een onmiskenbaar progressief 
geluid liet horen, gericht op onafhankelijkheid. Ook sultan Hamid veranderde zijn politieke koers en 
richtte zich duidelijker op samenwerking met de Republiek. Mansoer en Malik, de politieke leiders 
van de deelstaten op Sumatra, volgden een eigen koers, volgens welke ook in het Republikeinse 
gedeelte van Sumatra nieuwe deelstaten zouden moeten worden gevormd. De BFO als geheel en 
met name Anak Agung en Djumhana Wiriaatmadja bleven echter vasthouden aan het herstel van 
het gezag van de Republiek over het hele Republikeinse grondgebied. Vanaf maart 1949 tekende 
zich hierdoor een duidelijk Indonesisch politiek front af tegenover Nederland. Nadat de 
Republikeinse leiders weer vrijgelaten waren en hun gezag in Yogyakarta was hersteld, bleek op de 
Inter-Indonesische conferentie dat er werkelijk sprake was van een nationale verbroedering van 
Republikeinse en federale Indonesische nationalisten. Op de Rondetafelconferentie in Den Haag in 
september en oktober 1949 stonden de beide Indonesische delegaties vrijwel op elk terrein zij aan 
zij. Opvallend was dat de BFO ten aanzien van Nieuw-Guinea nog sterker dan de Republiek bleef 
volharden in het standpunt dat dit gebiedsdeel bij de Indonesische federatie hoorde. 

Geen eenduidige ideologische basis 
Een federatie was volgens verschillende Nederlandse en Indonesische politici weliswaar het beste 
systeem voor de toekomstige Indonesische staat, maar deze overeenstemming kan niet worden 
teruggevoerd tot één bepaalde politieke of religieuze overtuiging of partij. Rond 1918 waren de vier 
Nederlanders die het idee voorstonden afkomstig uit zeer uiteenlopende politieke richtingen, van 
antirevolutionair tot sociaaldemocraat. De belangrijkste tegenstanders van de ideeën van Colijn en 
Ritsema van Eck waren echter ook sociaaldemocraten. Ook tussen 1945 en 1949 was de keus voor 
federatie of eenheidsstaat niet verbonden aan één politieke richting in het bijzonder. In de KVP en 
de PvdA, de twee grootste Nederlandse politieke partijen die het regeringsbeleid bepaalden, 
bevonden zich zowel voor- als tegenstanders van Van Mooks koers in Jakarta. Discussies in de 
Nederlandse politiek over het regeringsbeleid gingen echter zelden over het federale principe. De 
ARP en een gedeelte van de CHU bleven in deze periode als enige partijen consequent tegenstander 
van het dekolonisatiebeleid, waarvan de federatieve opzet deel uitmaakte.  
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De Indonesiërs die als eersten bereid bleken mee te gaan met de Nederlandse politieke plannen 
waren vooral afkomstig uit de kringen rond de sociaaldemocraat Sjahrir. Aanvankelijk kwam de 
belangrijkste oppositie tegen Sjahrirs beleid uit de hoek van de linkse partijen die verenigd waren in 
de Persatoean Perdjoeangan, maar later werd vooral oppositie gevoerd vanuit de rechtse partijen 
die verenigd waren in de Benteng Republik. Uiteindelijk zou het kabinet van de Verenigde Staten van 
Indonesië bestaan uit ministers vanuit zeer uiteenlopende politieke partijen. De partij van Sjahrir 
was niet vertegenwoordigd. In Indonesië was de godsdienst ook geen belangrijke factor bij deze 
keus. Een overtuigd moslim als Hatta betoonde zich voorstander van een federatief systeem en 
accepteerde omwille van de nationale eenheid de keus voor een eenheidsstaat. De islamitische 
Masjoemi voerde voor een groot deel oppositie tegen de acceptatie van het federale akkoord van 
Linggadjati. Toch was Roem, een invloedrijk lid van deze partij, zowel in Linggadjati als bij de 
verklaringen in mei 1949 bereid het federale principe te aanvaarden. Aan de Oost-Indonesische 
regering namen christenen, hindoes en moslims deel, zowel in de regering als in de progressieve 
oppositie.  

De progressieve Nederlandse beweging rond het tijdschrift De Stuw vertegenwoordigde rond 1930 
een zeer klein gedeelte van de Europese bevolkingsgroep in Nederlands-Indië. In 1945 en 1946 
waren leden van deze vroegere beweging relatief sterk vertegenwoordigd in de kringen waar de 
eerste federatieve plannen voor Indonesië werden geïnitieerd en vormgegeven. Niet alleen 
luitenant-gouverneur-generaal Van Mook en zijn naaste medewerkers Idenburg, Koets, Van der Plas 
en zijn juridische adviseur Van Asbeck, maar ook de eerste twee naoorlogse ministers van Overzeese 
Gebiedsdelen, Logemann en Jonkman hadden behoord tot deze groep. Het ideaal van een ‘Indisch 
gemenebest’ was een van de belangrijkste denkbeelden die deze groep rond 1930 uitdroeg. Het is 
echter onwaarschijnlijk dat men hiermee doelde op het federatieve beginsel. Toch heeft de 
samenwerking van de Nederlanders die destijds tot de Stuw-groep behoorden waarschijnlijk 
bijgedragen aan een bepaalde zielsverwantschap die bij de introductie van de federatieve plannen 
heeft geholpen. De Stuw-groep stond destijds alleen open voor Europeanen. Maar de Indonesische 
studenten die in de vroege jaren 1930 studeerden aan de Rechtshogeschool in Batavia zijn later wel 
omschreven als de ‘gestuwden’. De Republikeinse minister van Justitie Soewandi behoorde net als 
Sjarifoeddins secretaris Budiardjo, die beiden deelnamen aan de besprekingen die leidden tot de 
eerste federatieve preliminaire overeenkomst in maart 1946, tot deze ‘gestuwden’. Budiardjo 
speelde ook bij de totstandkoming van de overeenkomst van Linggadjati een belangrijke rol. Ook 
voor deze Indonesiërs geldt echter dat waarschijnlijk niet zozeer hun gemeenschappelijke 
staatkundige denkbeelden bijdroegen aan deze plannen, maar wel hun grote bereidheid om tot een 
politiek compromis te komen, omdat men elkaar gemakkelijk begreep. 

Overige factoren 
Welke overige factoren speelden een doorslaggevende rol toen men in december 1949 koos voor 
een Indonesisch federatief bestel? In de eerste plaats waren dit de internationale betrekkingen en in 
de tweede plaats het militaire conflict dat tegelijkertijd plaatsvond. 

De Indonesische onafhankelijkheidsstrijd maakte deel uit van een veel bredere ontwikkeling van 
dekolonisatie, die na 1945 in Zuid- en Zuidoost-Azië doorzette. Dit gegeven speelde een belangrijke 
rol bij de totstandkoming van de preliminaire overeenkomst in maart 1946. Van Mook stelde 
expliciet dat hij het federatieve principe baseerde op de recente Frans-Indochinese overeenkomst. 
Evenals d’Argenlieu, zijn Franse collega in Vietnam, had hij meegewerkt aan de conferentie van San 
Francisco, waar de Verenigde Naties werden opgericht en dit had een goede wederzijdse 
verstandhouding opgeleverd. Juist het internationale platform van de Verenigde Naties werd na 
1945 een belangrijke spreekbuis voor Aziatische staten die bezig waren zichzelf te ontworstelen aan 
buitenlandse overheersing. India en de Filippijnen waren op kritieke momenten belangrijke 
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bondgenoten voor de Republikeinen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. India 
organiseerde tussen 1945 en 1950 twee keer een Asia Relations Conference, wat bijdroeg aan de 
internationale erkenning van de strijd voor de Republiek. Op het eerste gezicht had deze 
internationale erkenning weinig te maken met de vormgeving van de binnenlandse staatkundige 
structuur voor Indonesië. De erkenningskwestie was echter cruciaal in het Indonesisch-Nederlands 
conflict. Juist vanuit de impasse hierover bracht het idee voor een federatieve constructie uitkomst. 

Nog van groter belang was het Nederlandse gezichtsverlies in augustus 1947 in de Veiligheidsraad. 
Van Kleffens slaagde er niet in de leden van de Veiligheidsraad ervan te overtuigen dat de Republiek 
als deelstaat geen recht van spreken had in dit internationale forum. Sjahrir werd echter wel 
toegelaten en slaagde erin met een overtuigend pleidooi de harten en hoofden van wereldleiders te 
raken. De federale Indonesische politici deelden enerzijds in dit Nederlandse fiasco, maar werden als 
het ware ook wakker in een nieuwe wereld. Waarschijnlijk droeg hun op het eerste gezicht mislukte 
wereldreis eraan bij dat de Indonesische vertegenwoordigers van de niet-Republikeinse gebieden 
een veel zelfbewustere houding gingen aannemen. Een van de deelnemers aan de reis was Anak 
Agung, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken van Oost-Indonesië. Hij zou als premier van 
deze deelstaat van december 1947 tot aan de soevereiniteitsoverdracht en later als initiatiefnemer 
van de BFO de meest invloedrijke federale Indonesische politicus worden. In navolging van Hatta 
koos hij voor een synthesepolitiek en dat zou uiteindelijk bijdragen aan de nationale Indonesische 
verbroedering in 1949. Indirect was ook de veranderende opstelling van de Verenigde Staten in het 
Indonesisch-Nederlands conflict een internationale invloed die een rol speelde bij de 
totstandkoming van de Indonesische federatie. In de Commissie van Goede Diensten hadden zowel 
de Republiek als Nederland de VS naar voren geschoven. In de loop van het conflict nam de VS 
echter een duidelijk standpunt in ten gunste van de Republiek. De uitspraak ‘you are what you are’ 
gaf de Republiek de verzekering dat wat de VS betreft Nederland niets kon afdoen aan haar 
inmiddels verkregen erkenning en status. Tegelijkertijd weigerden de VS een dergelijke erkenning 
voor de overige deelstaten te geven. De Republiek had zich door het neerslaan van de 
communistische opstand in 1948 bewezen als een belangrijke partner in de Amerikaanse 
containment politiek.  

Het militaire conflict tussen Nederland en de Republiek Indonesië bemoeilijkte de federatieve 
staatkundige ontwikkeling. De militairen van het Nederlandse DST hadden tussen december 1946 en 
februari 1947 een bloedbad aangericht onder de burgerbevolking van Zuid-Sulawesi, waardoor de 
deelstaat Oost-Indonesië was verzwakt. De bevolking in dit dichtst bevolkte gebied rond Makassar 
leefde in angst voor de Nederlandse militairen, die samenwerkten met de Indonesische leiders van 
de jonge deelstaat. In West-Java verleende de Nederlandse legerleiding in de periode voorafgaand 
aan het militaire offensief in juli 1947 tegen de Republiek bijstand aan de niet-representatieve en 
ondemocratische partij Partai Rakjat Pasoendan, die een Sundanese deelstaat voorstond. Het 
federatieve principe werd op deze manier bij voorbaat in diskrediet gebracht, ook al weigerden de 
hoogste civiele Nederlands-Indische autoriteiten in Jakarta de PRP te steunen. De Nederlandse 
regering leek succesvol in haar pogingen om Indonesische steun vanuit West-Borneo en Oost-
Indonesië te gebruiken als legitimatie voor de inzet van deze militaire actie. Waarschijnlijk deed 
premier Nadjamoeddin echter op het laatste moment nog een poging om tot een overeenkomst met 
de Republiek te komen. Daarbij kwam het al vermelde onbedoelde gevolg dat de regeringsleiders 
van West-Borneo en Oost-Indonesië een slechte beurt maakten op internationaal niveau doordat ze 
werden gezien als marionetten van Nederland.  Dit verslechterde hun reputatie ten opzichte van hun 
eigen inwoners en droeg bij aan de slechte naam van het federatieve systeem.  
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Na het Nederlandse militaire offensief werden verschillende deelstaten opgezet in de door 
Nederland veroverde gebieden op Java en Sumatra. De deelstaten Oost-Sumatra, Zuid-Sumatra, 
Pasoendan, Oost-Java en Madura bevonden zich allemaal in het gebied waarover Nederland in de 
federatieve opzet van Linggadjati het de facto Republikeinse gezag had erkend. Voor de inwoners 
van deze deelstaten, die staatsburger van de Republiek Indonesië waren geweest, en voor de 
voormalige Republikeinse ambtenaren in deze gebieden, ontstond een moeilijk dilemma: hoe moest 
men zich in deze gewijzigde politieke omstandigheden opstellen? Omdat het onwaarschijnlijk is dat 
deze deelstaten zouden zijn gevormd zonder het Nederlandse militaire ingrijpen, bleef de 
legitimering van het gezag een moeilijke kwestie voor de Indonesische leiders in deze gebieden. In 
Pasoendan trok de regering onder leiding van Adil Poeradiredja en later Djumhana Wiriaatmadja 
dezelfde lijn als Anak Agung door zo veel mogelijk samen te werken met de Republiek.  

Geen verdeel-en-heersplan en geen marionetten 
Naar aanleiding van het historiografische overzicht kwam de vraag op in hoeverre de stereotypering 
van de totstandkoming van de Indonesische federatie als een Nederlandse methode van verdeel-en-
heers berust op de historische werkelijkheid. Daarbij speelde ook de vraag in hoeverre het zowel in 
Indonesië en Nederland als in de internationale literatuur overheersende beeld van marionetten 
recht doet aan de rol van de federale Indonesische politici in deze geschiedenis. Hoewel de 
beschuldigingen van verdeel-en-heers door de Nederlandse federatieve plannen die vanaf november 
1945 de basis legden voor de totstandkoming van VSI begrijpelijk zijn, heeft het niet in de bedoeling 
van de Nederlandse initiatiefnemers gelegen om Indonesië door een dergelijk systeem te blijven 
overheersen. Ook hebben zij, afgezien van het standpunt over Nieuw-Guinea, nooit voor een 
verbreking bepleit van de Indonesische staatkundige eenheid.  

De beschuldiging van een verdeel-en-heerspolitiek door de critici is begrijpelijk als men kijkt naar de 
invloed van lokale Nederlands-Indische gezagsdragers zoals Lion Cachet. Zij misbruikten hun 
gezagspositie om de Indonesische nationalistische aspiraties te dwarsbomen. Ook verscheidene 
Nederlandse militaire gezagsdragers leken met hun beleid vooral uit te zijn op het zegevieren van 
het Nederlandse gezag. Dat ook de initiatiefnemers van het federale Indonesische bestel zoals Van 
Mook aanleiding hebben gegeven voor deze beschuldiging, bleek vooral uit de inzet van de militaire 
actie in juli 1947. Bovendien gaf de weigering van Nederland − gedurende vrijwel de gehele periode 
tussen 1946 en 1949 – om tegelijkertijd en gezamenlijk overleg te voeren met zowel de 
Republikeinen als de federale politici, gegronde redenen voor de gedachte dat Nederland Indonesië 
verdeeld wilde houden.  

Toch kan de Nederlandse neiging tot overheersing beter op een andere manier worden geduid. De 
Nederlandse en de Nederlands-Indische regering hebben voortdurend controle willen houden over 
de manier waarop de politieke besprekingen werden gevoerd én over de inhoudelijke uitkomst van 
de politieke besprekingen over de toekomstige staatsinrichting. Zij wilden met andere woorden 
controle houden over het dekolonisatieproces. Daarbij bleef het uiteindelijk doel het tot stand 
brengen van een soevereine Indonesische federatie, die volgens de federale overeenkomst van 
Linggadjati op 1 januari 1949 in zou moeten gaan. Als er dus sprake was van een Nederlands streven 
naar overheersing bij de introductie van het federatieve systeem, kwam dit niet zozeer voort uit 
imperialisme, als wel uit een vorm van paternalisme.  

Het stereotype beeld van federale politici als marionetten is ook begrijpelijk, maar evenzeer onjuist. 
De geschiedenis heeft laten zien dat deze Indonesische politici in de toenmalige omstandigheden 
vaak inderdaad afhankelijk waren van het Nederlands-Indische gezag. Dat was inherent aan de 
constructie waarbij het wettelijk gezag pas zou worden overgedragen bij de 
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soevereiniteitsoverdracht. Bij een aanzienlijk deel van de federale leiders groeide echter de wil om 
baas in eigen huis te zijn. De federale Indonesische politici waren evenzeer nationalist als hun 
Republikeinse collega’s. Nog belangrijker is echter dat ze als federale nationalisten daadwerkelijk 
hebben bijgedragen aan de Indonesische onafhankelijkheid. In de eerste plaats zorgden ze voor het 
vertrouwen bij Nederlands-Indische bestuurders zodat dezen het gezag aan hen overdroegen. Dit 
vertrouwen ontbrak overigens bij andere Nederlanders, zoals bleek uit de vergadering van regionale 
Nederlandse bestuurders in Indonesië aan de vooravond van de soevereiniteitsoverdracht. De 
belangrijke bijdrage van federale nationalisten aan het bereiken van de Indonesische 
onafhankelijkheid werd in de tweede plaats goed zichtbaar in 1949. Dit kwam tot uiting in de rol van 
de BFO in de besprekingen met de gevangen Republikeinse leiders en later tijdens de Inter-
Indonesische conferentie. Door één Indonesisch front te vormen met de Republiek bereikte 
Indonesië tijdens de RTC op vrijwel elk terrein het gewenste resultaat. Een uitzondering betrof 
Nieuw-Guinea. Juist bij dit meningsverschil tussen Nederland en Indonesië toonden de federale 
vertegenwoordigers van de BFO hun uiterste bereidheid om zich in te zetten voor de nationale 
Indonesische zaak.  

Ten slotte: twee hoofdrolspelers kijken terug  
De bovenstaande conclusies vormen het resultaat van het onderzoek dat in de voorafgaande 
hoofdstukken chronologisch is gepresenteerd. Ik wil twee hoofdrolspelers uit de behandelde periode 
hier ook het woord geven. Hoe blikten zij terug op de geschiedenis en hun eigen rol daarin? 

Drie weken voor de soevereiniteitsoverdracht hield Schermerhorn als lid van de PvdA-fractie een 
uitvoerig betoog in de Tweede Kamer, waar het debat werd gevoerd over de wet op de 
soevereiniteitsoverdracht. Als premier en voorzitter van de Commissie-Generaal had Schermerhorn 
een belangrijke rol in het Nederlandse aandeel bij de totstandkoming van de federatieve structuur in 
Indonesië. Kennelijk vond hij de vooravond van de soevereiniteitsoverdracht een goede gelegenheid 
om verantwoording van de politieke keuzes af te leggen in de vorm van een historische 
nabeschouwing. Schermerhorn, van huis uit specialist op het gebied van luchtkartering en 
hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft, gaf de Kamer een geschiedenisles. Hij besteedde 
hierin ook aandacht aan het federalisme: ‘De federatieve vorm van de nieuwe Staat lag eigenlijk 
nogal voor de hand.’ Dit was zo, omdat het een logisch vervolg was op de decentralisatie van het 
bestuur tot aan 1942. Daarnaast sloot het aan bij de personalistische visie op de maatschappij die 
verschillende leden van het eerste naoorlogse kabinet aanhingen. Voor een land dat ‘uit zo 
verschillende volkeren bestaat’ was de keus dus makkelijk aanvaard. In de regeringsverklaring van 
februari 1946 werd met de term ‘Indonesisch gemenebest’ dus ook deze federatie benoemd. De 
woordenstrijd die daarna ontstond tussen federalisme en unitarisme ging in feite alleen over de 
macht over het land. ‘Het is dan ook een bekend feit dat verschillende republikeinse leiders in 
beginsel van den beginne af voorstanders van het federalisme waren en nog zijn, mits het geen leuze 
is in de strijd tegen de onafhankelijkheid.’ In die zin hadden de Republiek en de BFO elkaar 
gevonden. Voorzichtig keek Schermerhorn daarna even over de soevereiniteitsoverdracht heen: ‘Er 
zal nog wel eens aanleiding komen om discussies te voeren over de verdeling van het gezag over 
federatie en deelstaten, doch dat is dan een Indonesisch gesprek.’1 

Dertig jaar na de soevereiniteitsoverdracht verkreeg Anak Agung de graad van doctor in de Letteren 
op grond van zijn dissertatie ‘Renville’ als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen. 
                                                            
1 Handelingen Tweede Kamer, 7 december 1949, 860. Het gebruik van de kleine letter in het woord ‘republikeinse’ is een 
keuze van de redacteur van de Handelingen.  
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Een van de belangrijkste politieke hoofdrolspelers in de totstandkoming van de Verenigde Staten 
van Indonesië, van huis uit jurist, werd historicus. In het nawoord van deze studie is sprake van een 
opvallende wending. Het laatste reguliere hoofdstuk sloot af met de feestelijke intocht van Soekarno 
in Jakarta, een dag na de soevereiniteitsoverdracht in Den Haag en Yogyakarta: ‘De vreugde van het 
volk kende geen grenzen, getuige het grote enthousiasme waarmee men de eerste regering van de 
Republiek der VSI ontving.’2 Een logische afsluiting van een historisch betoog waarin onder meer 
duidelijk wordt beschreven welke positieve bijdrage de Indonesische federale politici hadden 
geleverd aan de politieke onafhankelijkheidsstrijd. In het nawoord verandert echter ineens de toon. 
Op het moment van de ondertekening van de voorlopige grondwet van de RIS, schreef Anak Agung, 
waren de meeste groeperingen in de Republiek sterk tegen het federalisme gekant. Vervolgens laat 
hij de historische ontwikkeling hiervan in vogelvlucht zien: in 1946 had Malino eerst al argwaan en 
bezorgdheid aan de Republikeinse kant gegeven, bij Denpasar was de reactie ‘openlijk negatief’.3 
Toen Van Mook na de militaire actie van 1947 ‘kleine deelstaatjes’ op Java en Sumatra ging 
oprichten had de Republiek ‘het volste recht’ daartegen te protesteren: ‘Het federalisme was 
hierdoor in een verkeerd daglicht komen te staan en men zag het als een weerspiegeling van de 
verdeel-en-heerspolitiek van de Nederlandse regering om het gezag van de Republiek te 
ondermijnen en Indonesië te balkaniseren…’ Vervolgens neemt Anak Agung, zelf oud-minister van 
de RIS, de lezer mee naar de situatie na de soevereiniteitsoverdracht, waarmee hij als het ware even 
over de tijdsafbakening van het proefschrift trad. ‘Toen dan ook de soevereiniteitsoverdracht een 
feit was geworden en de onafhankelijke VSI was uitgeroepen, werden alle pogingen in het werk 
gesteld om de deelstaten te bewegen het federalisme in diskrediet te brengen en over te gaan naar 
het unitaire systeem.’4 

Bij de vergelijking van deze twee historische beschouwingen valt in de eerste plaats op dat de politici 
een tegengestelde conclusie trekken over het federalisme in de Republiek. Daarnaast is opmerkelijk 
hoe verschillend de Nederlandse drijfveren achter het federalisme worden belicht. Natuurlijk had 
Anak Agung in 1980 de kennis over wat er na december 1949 was gebeurd in Indonesië, kennis die 
Schermerhorn tijdens het Kamerdebat aan de vooravond van de soevereiniteitsoverdracht niet had. 
Daarom is op grond van deze twee bronnen weinig te zeggen over wie de situatie ‘het beste 
begreep’. Ik denk dat Anak Agung de geschiedenis recht deed door in zijn relaas tot aan het moment 
van de soevereiniteitsoverdracht een optimistische toon te hanteren. Deze klonk ook door in de 
woorden van Schermerhorn − destijds. Zo gezien bevestigen de twee beschouwingen elkaar. De 
woorden van de Nederlandse oud-premier klinken − met de kennis achteraf van de snelle 
ineenstorting van de federale structuur − echter naïef. Schermerhorn zou verweten kunnen worden 
in het geheel geen inzicht in de realistische politieke verhoudingen te hebben gehad. Hij 
vertegenwoordigde in dit optimisme echter tegelijk de Nederlandse parlementaire meerderheid, die 
bereid was onder deze omstandigheden mee te werken aan de totstandkoming van een soeverein 
en federaal Indonesië. De bronnen roepen hierover belangrijke vragen op. Letterlijk gebeurde dit 
ook bij Schermerhorn, toen hij geïnterrumpeerd werd door het communistische kamerlid De Groot, 
die de keuze voor het militair ingrijpen in 1947 graag wilde zien toegelicht. Schermerhorn was in zijn 
antwoord opvallend selectief in de weergave van de gebeurtenissen, waardoor de rol van de PvdA in 
het algemeen en zijn eigen rol in het bijzonder wel heel positief afgeschilderd werden.  Ook 

                                                            
2 Anak Agung, Renville, 351. 
3 Idem, 354. 
4 Idem, 355. 
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interessant in dit verband is dat hij in hetzelfde betoog wist te vermelden dat de Republikeinse 
regering zich al bij de Hoge Veluwe conferentie achter het federale principe had verklaard, waarbij 
hij ‘vergat’ te vermelden dat hij op dat moment de verantwoordelijk premier was in het kabinet die 
dit preliminaire akkoord als ‘onacceptabel’ had afgewezen.  

Anak Agungs historische verantwoording dertig jaar later laat vergelijkbare keuzes inzake zijn eigen 
rol zien. Zo noemde hij wel de consensus in de Republiek voor de eenheidsstaat, maar liet hij de 
vraag naar het draagvlak in de overige deelstaten voor die eenheidsstaat buiten beschouwing. 
Volgens hem was er sprake geweest van een vanuit de Republiek georkestreerde politiek om de 
deelstaten ’op te rollen’. Dat hij als federale minister van Binnenlandse Zaken weinig ondernomen 
lijkt te hebben om deze politiek een halt toe te roepen, vermeldde hij niet. Een aannemelijke 
verklaring voor dit selectieve geheugen van beide politici, is dat zij door deze ‘geschiedenislessen’ 
verantwoording aflegden van hun eigen politieke beleid.  Anak Agung was weliswaar gepensioneerd 
in 1980, maar toch vertegenwoordigen zowel Schermerhorn als Anak Agung in respectievelijk 1949 
en 1980 ook de tijd en de plaats waarop de uitspraken zijn gedaan. Schermerhorn bepleitte de 
aanname van de wet op de soevereiniteitsoverdracht. Dit past bij zijn poging de toekomst wellicht 
iets rooskleuriger te voorspellen en daarvoor de constructie van het verleden een beetje aan te 
passen. Anak Agung kon dan politicus in ruste zijn, maar na zijn fellowship in Nederland zou hij weer 
naar zijn eigen land Indonesië terugkeren, waar hij zich moest verhouden tot de wensen van de daar 
heersende militaire dictatuur onder president Soeharto. Zo bezien was het voorstelbaar dat hij het 
federale verhaal uiteindelijk inpaste in de ontwikkeling naar de ‘onwankelbare eenheidsstaat’. 
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Epiloog 
 

Op 17 augustus 1950, minder dan acht maanden na de soevereiniteitsoverdracht, werd Indonesië 
opnieuw een eenheidsstaat. Het functioneren en verdwijnen van de Indonesische federatieve 
staatsvorm vormt geen onderdeel van dit historisch onderzoek. Hoe het proces van het verdwijnen 
van de federatieve staatsvorm zich precies voltrok en welke politieke beweegredenen hieraan ten 
grondslag lagen, zouden de hoofdvragen kunnen zijn in een nieuw onderzoek, dat een waardevolle 
vervolgstudie zal zijn op deze dissertatie. Om mijn onderzoek te plaatsen in zijn historische context 
noem ik hier kort enkele gebeurtenissen die volgden na de soevereiniteitsoverdracht.  

In de nacht van 22 op 23 januari 1950 bezetten soldaten van het zogenaamde Angkatan Perang Ratu 
Adil (APRA), het ‘Leger van de Rechtvaardige Vorst’, onder leiding van ex-KNIL-kapitein Raymond 
Westerling een gedeelte van de stad Bandung, waaronder het hoofdkwartier van de Siliwangi divisie. 
Het APRA-leger bestond deels uit gedeserteerde soldaten van het federale Indonesische leger en 
voor een deel uit gedeserteerde KNIL-soldaten die niet tot het federale leger waren toegetreden. 
Enkele weken eerder had Westerling op eigen gezag een ultimatum aan de regeringen van de RIS en 
de deelstaat Pasoendan gestuurd, omdat hij vond dat er sprake was van een proces waarin 
Pasoendan en andere deelstaten op een ondemocratische manier werden geliquideerd. De 
regeringen van de RIS en Pasoendan dienden daarom het APRA te erkennen als strijdkrachten van de 
deelstaat en verdedigers van het federalisme. Na de machtsgreep in Bandung was het Westerlings 
plan Jakarta te bezetten en de regering van de RIS tot aftreden te dwingen. Na een dag slaagden 
Nederlandse en Indonesische troepen erin de opstand te beëindigen. Westerling zelf wist met hulp 
van de Nederlandse marine naar het buitenland te ontvluchten. De mislukte staatsgreep zou echter 
de doodsteek betekenen voor het federale bestel in Indonesië.1  

Na de staatsgreep maakten de Indonesische autoriteiten jacht op de soldaten die hieraan hadden 
deelgenomen, en ook op politici die mogelijk betrokken waren geweest bij de organisatie. Anwar 
Tjokroaminoto, die kort tevoren was aangetreden als premier van Pasoendan, werd in Jakarta 
gearresteerd door de militaire autoriteiten. Nadat de wali negara Wiranatakusumah bekend had 
gemaakt te zullen aftreden, nam het parlement van Pasoendan een motie aan met het voorstel de 
regeringsbevoegdheden van de deelstaat aan de RIS-regering over te dragen.2 De gebeurtenissen in 
Bandung leidden direct tot grote politieke onrust in andere gebieden op Java en Madura. Er werden 
volksvergaderingen en demonstraties gehouden waarin werd aangedrongen op de vorming van een 
eenheidsstaat. De deelstaten Midden-Java, Oost-Java en Madura werden vervolgens onder toezicht 
van een regeringscommissaris van de RIS gesteld. Op 10 februari besloot de 
volksvertegenwoordiging van Zuid-Sumatra dat het gezag van deze deelstaat aan de federale 
regering zou worden overgedragen. Het RIS-parlement vergaderde in februari en maart 1950 over 
de staatkundige toekomst van de deelstaten. In de loop van maart werden verschillende moties 
aangenomen waarin werd aangedrongen op de opheffing van verscheidene deelgebieden, die 
werden samengevoegd met de Republiek Indonesië. Op 4 april 1950 bestonden er nog vier 
staatkundige eenheden binnen de RIS: Oost-Sumatra, West-Borneo, de Republiek Indonesië en Oost-
Indonesië.3  

                                                            
1 De Beus, Morgen, 231-238. 
2 Nieuwe Courant, 31 januari 1950. 
3 Meulen, E.I. van der, Dossier Ambon 1950: De houding van Nederland ten opzichte van Ambon en de RMS, ‘s 
Gravenhage, 1981, 8-10. 
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Op 3 april 1950 diende de socialist Soebadio Sastrosatomo een motie in. Deze motie, die in de 
Indonesische geschiedschrijving naar zijn eerste ondertekenaar bekend werd als de Mosi Integral 
Natsir, drong er bij de RIS-regering op aan een ‘integrale en programmatische gedragslijn’ te bepalen 
met het oog op de snelle politieke ontwikkelingen. Op deze manier kon er, zo luidde de tekst, verder 
gehoor worden gegeven aan de verschillende ingediende moties waarin werd aangedrongen op de 
opheffing van de verschillende deelstaten ‘van Nederlandse makelij’.4 

Een van de meest opzienbarende arrestaties als gevolg van de APRA-staatsgreep vond plaats in de 
vroege ochtend van 5 april 1950, toen sultan Hamid in zijn kamer in Hotel Des Indes in Jakarta werd 
aangehouden. De voormalig voorzitter van de BFO en RIS-minister zonder portefeuille werd ervan 
beschuldigd de politieke leiding te hebben gehad bij de mislukte staatsgreep in Bandung in januari 
1950. Enkele dagen later bekende sultan Hamid dat hij Westerling op 24 januari had ontmoet en 
hem opdracht had gegeven een aanslag te plegen tijdens een vergadering van de ministerraad van 
de RIS. De minister van Defensie sultan Hamengkubuwono IX, Ali Budiardjo en Simatupang zouden 
daarbij vermoord moeten worden en hijzelf zou daarna minister van Defensie worden.5 Sultan 
Hamid ontkende echter van tevoren geweten te hebben van de staatsgreep in Bandung. Drie jaar 
later volgde het proces tegen sultan Hamid. Hoofdaanklager Soeprapto ging in zijn requisitoir 
uitgebreid in op de politieke achtergrond van sultan Hamid. Omdat diens politieke carrière direct 
verbonden was geweest met de federale plannen van Van Mook werd de openbare strafzaak een 
politiek proces waarin het federalisme zelf terecht stond. Sultan Hamid werd veroordeeld tot tien 
jaar gevangenisstraf met aftrek van zijn voorarrest.6 

De arrestatie van sultan Hamid in april 1950 versnelde het proces waarin West-Borneo als 
zelfstandige staatkundige eenheid in de federatie ophield te bestaan. Op dezelfde dag als deze 
arrestatie in Jakarta vond in de Oost-Indonesische hoofdstad Makassar een staatsgreep plaats onder 
leiding van de voormalige KNIL-kapitein Andi Azis. De aanleiding was de komst van troepenschepen 
met federale troepen, bestaande uit voormalige TNI-soldaten, in de haven van Makassar. Azis 
maakte zich met een aantal Ambonese KNIL-militairen meester van de stad en ontwapende de 
overige Nederlandse en federale troepen. President Soekawati en procureur-generaal en oud-
minister Soumokil waren van tevoren van de plannen van Azis op de hoogte gebracht. De Oost-
Indonesische regering distantieerde zich meteen na de staatsgreep echter van de actie. Twee derde 
van de ongeveer driehonderd volgelingen van Azis keerde na een oproep van de federale regering in 
Jakarta weer naar hun eenheden terug. Een plan van Metekohy, het hoofd van de algemene 
rekenkamer in Makassar, om een zelfstandige staat Oost-Indonesië − los van de RIS − uit te roepen 
werd onvoldoende gesteund in het parlement en in het Oost-Indonesische kabinet. Twee weken na 
het begin van de staatsgreep gaven ook de laatste opstandelingen in Makassar zich over. Op 21 april 
1950 verklaarde president Soekawati dat Oost-Indonesië bereid was om in de Indonesische 
eenheidstaat op te gaan. Van 3 tot 5 mei vonden besprekingen plaats tussen RIS-premier Hatta, het 
Oost-Sumatraanse staatshoofd Tengkoe Mansoer en president Soekawati. Ze kwamen tot een 
compromis waarmee ook de Republiek Indonesië akkoord ging: de Republiek en de federatie zouden 
zich samenvoegen en een eenheidsstaat vormen. Hiertoe werd een voorlopige constitutie opgesteld.  

Een direct gevolg van de snel veranderende politieke omstandigheden in de Oost-Indonesische 
deelstaat was dat op 25 april 1950 op Ambon de Republik Maluku Seletan (RMS), de Republiek der 
Zuid-Molukken, werd geproclameerd. De initiatiefnemers, onder wie ook Soumokil, weigerden zich 
neer te leggen bij de vorming van de Indonesische eenheidsstaat. Zij legitimeerden de proclamatie 
                                                            
4 De Locomotief, 4 april 1950. 
5 Budiardjo was secretaris-generaal van het ministerie van Defensie. Simatupang was chef-staf van de TNI. 
6 Persadja, Proces Peristiwa Sultan Hamid II, Djakarta, 1953, 138-157. 
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onder andere door te verwijzen naar de afspraken over het zelfbeschikkingsrecht die op de RTC 
waren gemaakt. De regering in Jakarta weigerde echter de RMS te erkennen. Nadat president 
Soekarno op 17 augustus 1950, precies vijf jaar na de onafhankelijkheidsproclamatie, de 
Indonesische eenheidsstaat had uitgeroepen, deed het Indonesische leger eind september een 
invasie op Ambon. De RMS begon een guerrillaoorlog en zette die voort tot Soumokil in 1963 
gevangen werd genomen. Hij werd op 12 april 1966 op bevel van generaal Soeharto geëxecuteerd.  

In de korte periode van het bestaan van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië werd door 
de federale Indonesische regering een belangrijk besluit genomen. Onder leiding van minister sultan 
Hamid werd in de eerste maanden van 1950 het staatswapen van Indonesië ontworpen. De Garuda 
Pancasila is sindsdien een van de belangrijkste nationale symbolen van Indonesië geworden. De 
mythische vogel toont in vijf symbolen de pancasila-staatsleer en verwijst naar het uitroepen van de 
Republiek op 17 augustus 1945. In zijn poten houdt de Garuda de spreuk Bhinneka Tunggal Ika, die 
vertaald kan worden met ‘eenheid in verscheidenheid’. Dit wapen en motto van de Indonesische 
federatieve staat, werd in augustus 1950 gehandhaafd als wapen van de Indonesische 
eenheidsstaat. Nog steeds is de Garuda Pancasila een symbool voor de eenheid en verscheidenheid 
van de Indonesische natie en een krachtige uiting van de ondeelbare Indonesische staat. Tegelijk 
herinnert de mythische vogel aan de belangrijke bijdrage van federale Indonesische nationalisten 
aan de totstandkoming van het onafhankelijke Indonesië.   

 

 
 

 

   Afbeelding 9.1. De Garuda Pancasila. 
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Samenvatting 
Naar een federaal Indonesië reconstrueert op welke manier Nederlanders en Indonesiërs tussen 
1917 en 1949 tot de keuze kwamen voor een federatieve staatsvorm voor Indonesië. In zeven 
hoofdstukken, chronologisch geordend, wordt het pleidooi voor een federatieve staatkundige 
constructie voor Indonesië gevolgd, en de uiteenlopende betekenis die daaraan in de loop der tijd 
door verschillende Nederlandse en Indonesische politici werd gegeven. Uitgangspunt daarbij was de 
vraag wat er nu waar is van het in de historiografie telkens terugkerende stereotype verhaal dat 
federatievorming een vorm van Nederlandse verdeel-en-heerspolitiek was. Dit dominante beeld in 
de historiografie, dat in de Inleiding in een status quaestionis wordt toegelicht, krijgt in de loop van 
deze historische reconstructie steeds meer dimensies en wordt in de conclusie uiteindelijk 
verworpen. Misplaatst paternalisme, eerder dan imperialisme, was de dominante lijn van de 
Nederlanders; federalisme onder Indonesiërs betekende niet zozeer het buigen voor Nederlandse 
verdeel-en-heerspolitiek, maar was een dragend bestanddeel van het doelgerichte streven naar 
onafhankelijkheid waarover onder Indonesische politici consensus bestond. De aard van de 
vraagstelling en de nadruk op ‘revisie’ van de bestaande historiografie brengt methodologisch met 
zich mee dat de nadruk in dit proefschrift ligt op het primaire bronnenmateriaal. Nadruk in dit 
proefschrift ligt op de Indonesische betrokken politici. 

Het chronologisch betoog begint in 1917. Hoofdstuk 1 laat zien hoe verscheidene Nederlanders 
tussen 1917 en 1942 ideeën voor een federatieve staatsinrichting voor Nederlands-Indië naar voren 
brachten, en op welke manier de associatie tussen federalisme en imperialisme ontstond. De 
motivatie achter deze Nederlandse initiatieven, die met name werden ontplooid omstreeks 1918, 
was behoorlijk uiteenlopend. Mühlenfeld wilde met een federatief systeem een pleidooi voeren 
voor het Javaans nationalisme en leek bij een eenheidsstaat bang te zijn voor het verdwijnen van de 
Javaanse cultuur. Voor Meijroos was juist het tegengaan van de politieke en economische 
verwaarlozing van de buitengewesten de belangrijkste drijfveer. In zijn ogen was er namelijk sprake 
van overheersing door Java en hij zag een federatief stelsel als een vorm van ‘hogere 
decentralisatie’. Colijn stelde dat de instelling van een centrale Volksraad in 1918 een politieke 
vergissing was, omdat hierdoor een ondemocratische ontwikkeling van het bestuur zou 
plaatsvinden. Hij pleitte daarom voor een federatie, opgebouwd uit eilandgouvernementen met 
eigen vertegenwoordigende raden. Ritsema van Eck zag een federatief systeem als een gevolg van 
de vrijheidsdrang bij de verschillende Indonesische volken. In zijn systeem zou er sprake zijn van een 
scheiding van gezagssferen waarbij inheemse deelstaten bijeengehouden werden door een 
Europees centraal bestuur.  

Hoewel geen van deze ideeën werden geopperd omdat men dacht dat Nederland Indonesië beter 
kon overheersen als het verdeeld bleef, ontstond de geur van imperialisme en Nederlandse 
overheersingsdrang al meteen rond de introductie van de genoemde denkbeelden. Voor een deel 
hing dit samen met de persoonlijke reputatie van de plannenmakers. Politieke tegenstanders van 
Colijn vereenzelvigden hem gemakkelijk met de bloedige onderwerping en economische uitbuiting 
van de Indonesische archipel. Dat de federatieve plannen in een negatief daglicht stonden kwam 
deels ook door de politieke stellingname die de initiatiefnemers vanuit hun overtuiging innamen. Dat 
zowel Colijn als Ritsema van Eck het bestaan van een Indonesische natie ontkenden, maakte hen 
zonder meer ongeliefd bij Indonesische nationalisten. Om te begrijpen hoe het debat voor en tegen 
federalisme zich later ontwikkelde is het van belang deze negatieve connotatie bij de federatieve 
ideeën in het achterhoofd te houden.  
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Ondanks de slechte naam was federalisme bij Indonesische nationalisten vóór 1942 overigens geen 
taboe. Leidende nationalisten zoals Mohammad Hatta en Sam Ratulangie spraken zich in deze 
periode uit voor een federatief systeem. Ook verschillende politieke organisaties, waaronder de 
Pagoejoeban Pasoendan en de Sarekat Ambon, bepleitten federalisme. Toch was bij al deze 
Indonesische nationalisten de keus voor of tegen een federatie een zaak van secundair belang. Het 
eerste doel van de nationale beweging was de volledige onafhankelijkheid. Alle andere politieke 
principes waren daaraan ondergeschikt. 

Hoofdstuk 2 bespreekt hoe de Japanse bezettingsautoriteiten tussen maart 1942 en halverwege 
1945 Indonesië opdeelden in drie totaal van elkaar gescheiden regio’s zodat Indonesische 
nationalisten vooropstelden dat de nieuwe onafhankelijke Indonesische staat noodzakelijkerwijs 
eerst opnieuw één staatkundig geheel zou worden. Men achtte dit beter mogelijk bij een 
eenheidsstaat dan bij een uit verschillende deelstaten opgebouwde federatie. Bij de totstandkoming 
van de Republiek Indonesië werd daarom met ruime meerderheid gekozen voor een eenheidsstaat 
en tegen een federatie. Dit werd vastgelegd in het eerste artikel van de Indonesische grondwet. 
Hoewel er op vergaderingen van de BPUPK en de PPKI ook politici waren die een federatief systeem 
verdedigden, legden ze zich neer bij de meerderheid om de nationale eenheid niet in gevaar te 
brengen. De keus voor een eenheidsstaat kwam voort uit de feitelijke omstandigheden en had geen 
principieel karakter. 

Hoofdstuk 3 bespreekt de periode waarin na augustus 1945 een politiek conflict ontstond tussen 
Nederland en de Republiek Indonesië. De Nederlandse regering zag de Nederlands-Indische regering 
nog steeds als haar rechtmatige vertegenwoordiger in Indonesië en erkende de Republiek Indonesië 
aanvankelijk in het geheel niet. In de preliminaire overeenkomst van maart 1946 werd een eerste 
schets geleverd voor een onafhankelijk federaal Indonesië waar politici vanuit de Republiek 
Indonesië en de Nederlands-Indische regering mee akkoord konden gaan. Een belangrijke 
inspiratiebron voor dit document vormde het kort daarvoor gesloten verdrag tussen Frankrijk en 
Vietnam. Het doorslaggevende argument dat de Nederlandse initiatiefnemers voor de federale 
opzet aanvoerden was dat men wilde voorkomen dat Indonesië te veel door Java en Javanen zou 
worden overheerst en dat men rekening wilde houden met de verschillen tussen de 
bevolkingsgroepen binnen de archipel. Tussen november 1945 en juli 1947 accepteerden de 
Republikeinse kabinetten onder leiding van minister-president Sjahrir een federaal compromis 
ondanks het uitgangspunt van de eenheidsstaat dat was vastgelegd in de Republikeinse grondwet.  

Omdat de Nederlandse regering tijdens de conferentie op de Hoge Veluwe in april 1946 vanwege de 
aanstaande Tweede Kamerverkiezingen het niet aandurfde een overeenkomst aan te gaan met de 
Republiek Indonesië gebaseerd op de preliminaire overeenkomst, liepen de onderhandelingen vast. 
De Nederlands-Indische regering besloot echter eenzijdig de federale plannen door te zetten. Ze 
belegde een conferentie met Indonesische vertegenwoordigers uit Borneo en Oost-Indonesië in het 
plaatsje Malino bij Makassar. Deze conferentie begon in juli 1946, meteen nadat het Britse militaire 
bestuur het gezag aan de Nederlands-Indische autoriteiten had overgedragen. In de voorafgaande 
maanden was ook in deze gebieden buiten Java en Sumatra het overleg tussen vertegenwoordigers 
van de Republiek Indonesië met de Nederlands-Indische bestuursambtenaren volledig vastgelopen. 
De Republikeinse gouverneurs Ratulangie van Sulawesi en Pudja van de Kleine Soenda-eilanden 
waren zelfs gearresteerd. Op de conferentie van Malino gingen de vertegenwoordigers grotendeels 
akkoord met de federale opzet zoals de Nederlands-Indische regering deze voorstelde. De door de 
Nederlands-Indische autoriteiten geselecteerde deelnemers aan de conferentie toonden in hun 
bijdragen en moties op de conferentie dat ze hun nationalistische aspiraties voorlopig wilden 
vormgeven in samenwerking met Nederland. In Republikeinse kringen werd de conferentie van 
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Malino echter sterk bekritiseerd. De vertegenwoordigers zouden weinig representatief zijn en 
werden marionetten van de Nederlanders genoemd. Na de verkiezingen in Nederland in mei 1946 
bestond daar brede instemming met de federale plannen van Van Mook. Deze plannen hadden bij 
het kabinet Schermerhorn echter nog deel uitgemaakt van een uitgesproken dekolonisatiebeleid. 
Het kabinet Beel gaf bij aanvang te kennen de federale plannen nog steeds te ondersteunen, maar 
benadrukte vooral de handhaving van het Rijksverband. Deze koerswijziging maakte de Republiek 
beducht voor de manier waarop de plannen vanaf de Malino conferentie werden uitgevoerd. In 
Nederland uitten de communisten en een deel van de PvdA dezelfde kritiek. In de debatten liet het 
Indonesische Kamerlid Palar wat dit betreft een niet mis te verstaan geluid horen. 

Hoofdstuk 4 begint met de hervatting van de politieke besprekingen tussen de Republiek Indonesië 
en Nederland in september 1946. Een delegatie vanuit het derde kabinet Sjahrir overlegde met de 
Nederlandse Commissie-Generaal onder voorzitterschap van oud-premier Willem Schermerhorn. Al 
snel hadden deze besprekingen succes en in november werd in het Javaanse bergoord Linggadjati 
een ontwerpovereenkomst overeengekomen die wat het federale uitgangspunt van een zelfstandig 
Indonesië betreft erg leek op de preliminaire overeenkomst van een half jaar ervoor. Linggadjati had 
echter een veel grotere kans van slagen, omdat het derde kabinet Sjahrir een veel bredere politieke 
basis had dan eerdere Republikeinse regeringen en ook het Nederlandse kabinet Beel steunde op 
een meerderheid in een verkozen parlement. De Nederlandse Commissie-Generaal besprak 
voorafgaand aan en na het overleg in Linggadjati de voorstellen en het overeengekomen stuk met 
een delegatie van vertegenwoordigers uit Borneo en Oost-Indonesië. Toch is van deze kant geen 
invloed uitgeoefend. Ook heeft er geen enkel overleg plaatsgevonden waarbij deze 
vertegenwoordigers direct met de Republikeinse regering in contact kwamen. In het Nederlandse 
parlement was de federatieve staatsvorm op zich geen belangrijk onderwerp in de discussie over de 
ontwerpovereenkomst van Linggadjati. Wel was er veel oppositie tegen de manier waarop werd 
voorgesteld in een nieuwe grondwet het Koninkrijk der Nederlanden te hervormen tot een 
Nederlands-Indonesische Unie. Dit resulteerde in de motie Romme-Van der Goes van Naters, waarin 
het parlement alleen instemde met Linggadjati volgens de regeringsverklaring door minister 
Jonkman en de toelichting door de Commissie-Generaal. Deze gang van zaken leidde tot veel kritiek 
in de Republiek, waardoor een aanvankelijk positieve stemming over de bereikte overeenstemming 
omsloeg in een breed gedragen veroordeling van een ‘aangekleed’ Linggadjati. Een bijkomend 
gevolg was dat de Republikeinse regering ook op het federale karakter van de overeenkomst 
openlijk leek terug te komen.  

Terwijl de discussies over de ontwerpovereenkomst van Linggadjati in Nederland en Indonesië nog 
in volle gang waren, besloot Van Mook een tweede federale conferentie in Denpasar te organiseren 
in december 1946. Doel van deze conferentie was het stichten van de deelstaat Oost-Indonesië. 
Tegelijkertijd leidde een geweldsspiraal in Zuid-Sulawesi tot een ongekende militaire terreur van 
Nederlandse kant, waarbij duizenden Indonesische burgers zonder enig vorm van proces werden 
gedood. Op de conferentie van Denpasar bleek uit de verkiezingen voor een voorlopige president en 
voorzitter van een voorlopige volksvertegenwoordiging dat er sprake was van een scherpe 
tweedeling tussen vertegenwoordigers die gericht waren op de Republiek en een groep 
vertegenwoordigers die vooral de samenwerking met Nederland wilde benadrukken. Uit de laatste 
groep werd de Balinees Soekawati met een nipte meerderheid tot president verkozen. De pro-
Republikeinse groep stond onder leiding van de Buginees Tadjuddin Noor. Deze werd tot 
parlementsvoorzitter gekozen. Op de conferentie stond het federale principe niet ter discussie. Ook 
was er grote eensgezindheid onder de Indonesische afgevaardigden over de kwestie Nieuw-Guinea, 
dat men zag als deel van Oost-Indonesië. Anders dan bij de Malino conferentie van juli 1946 waren 
er in Denpasar geen vertegenwoordigers uit Nieuw-Guinea om hun eigen standpunt te verdedigen. 
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Vanuit de Republiek werd Denpasar over het algemeen als strijdig gezien met de afspraken van 
Linggadjati, omdat daarin was bepaald dat de Republiek samen met Nederland de Verenigde Staten 
van Indonesië zou helpen verwezenlijken. In maart 1947 werd in het Republikeinse KNIP in Malang 
de motie Manai Sophiaan aangenomen, waarin werd aangedrongen op de invoeging van de 
gebieden buiten Java en Sumatra in de Republiek Indonesië. Toch aanvaardde hetzelfde parlement 
het federale Linggadjati, dat op 25 maart in Jakarta plechtig door vertegenwoordigers van de 
Nederlandse en de Republikeinse regering werd ondertekend. In Jakarta was enkele maanden 
daarvoor al het eerste Oost-Indonesische kabinet geïnstalleerd onder leiding van de Makassaarse 
handelsconsulent Nadjamoeddin Daeng Malewa. Dit kabinet had al bij aanvang een zwakke 
uitstraling en gaf op veel manieren de indruk zich vooral te schikken naar de Nederlands-Indische 
regering. Oppositie in het eigen parlement in Makassar zorgde meteen voor een motie van 
wantrouwen. Protest van de regeringsgezinde fractie tegen de rol van de pro-Republikeinse 
parlementsvoorzitter Tadjuddin Noor leidde tot diens aftreden. Terwijl de federatievorming in deze 
periode in formele zin via Linggadjati en Denpasar was doorgezet, stuitte de manier waarop deze 
werd uitgevoerd op felle oppositie in Nederland en in de Republiek, maar ook binnen de 
nieuwgevormde deelstaat Oost-Indonesië. 

Hoofdstuk 5 bespreekt hoe de tegengestelde interpretaties van het in Linggadjati vastgelegde 
federale uitgangspunt bijdroegen aan de verslechtering van de Nederlands-Republikeinse 
verhoudingen in mei 1947. In West-Java zorgde inofficiële Nederlandse steun aan de 
ondemocratische federatief georiënteerde Partai Rakyat Pasoendan dat het federale beginsel werd 
geassocieerd met de gedachte dat Nederland Indonesië opnieuw wilde bezetten. In West-Borneo 
waren Nederlands-Indische bestuurders bang dat er voor de vorming van een deelstaat zo weinig 
draagvlak bestond dat men koos voor een federatieve opbouw ‘van onderop’. Daarom werd in mei 
1947 het speciaal deelgebied West-Borneo erkend met aan het hoofd sultan Hamid van Pontianak.  

Van mei tot en met juli 1947 verslechterden de Nederlands-Republikeinse verhoudingen in een zeer 
snel tempo. Nederland verweet de Republiek zich niet aan het federale principe van Linggadjati te 
houden door bijvoorbeeld steun te geven aan gewapend verzet in Borneo en Oost-Indonesië. De 
Republiek van haar kant stelde juist dat Nederland, tegen de afspraken van Linggadjati in, eenzijdig 
de federatieve staatsvorming in Indonesië ter hand nam. De Indonesische politieke leiders in Oost-
Indonesië en West-Borneo bleven tegenover de Nederlanders hun vurige wens herhalen om zelf 
mee te mogen praten over de toekomstige staatkundige ontwikkeling van Indonesië. Dit 
nationalisme leidde ertoe dat deze deelgebieden allebei een politiek memorandum uitbrachten, 
waarin zij hun standpunt aangaande het Nederlands-Republikeinse conflict uiteenzetten. In de 
context van de escalatie van het Nederlands-Republikeinse conflict werden deze politieke 
verklaringen echter gebruikt door de Nederlandse overheid om Indonesisch draagvlak te suggereren 
voor een militaire aanval tegen de Republiek. Een poging ter elfder ure van de Oost-Indonesische 
premier Nadjamoeddin om met Sjahrir, als Indonesiërs onderling, de politieke crisis te bezweren 
mislukte. 

Toen Nederland in juli 1947 met Operatie Product een grootschalig militair offensief inzette tegen de 
Republiek op Java en Sumatra, verklaarden zowel sultan Hamid als het kabinet Nadjamoeddin hun 
instemming met het Nederlandse besluit. In het debat in de Nederlandse Tweede Kamer dat aan de 
beslissing voorafging, trok het enige Indonesische lid, Nico Palar, zich teleurgesteld uit het 
Nederlandse parlement en de PvdA terug. De aanval kwam ook vrijwel meteen op de agenda van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Nederlands-Indische regering besloot hierop met een 
delegatie van federale Indonesische politici naar de Verenigde Staten te reizen om in de 
Veiligheidsraad uit te dragen dat er naast de Republiek nog een ‘ander Indonesië’ was, dat bereid 
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was mee te gaan in de manier waarop Nederland Indonesië van plan was te helpen bij de opbouw 
van een zelfstandige federatieve staat. Deze poging mislukte volledig. In plaats daarvan kreeg Sjahrir 
de gelegenheid om een pleidooi voor de leden van de Veiligheidsraad te houden. De federale 
Indonesiërs werden niet toegelaten. De Republiek verwierf hierdoor brede internationale erkenning 
en de federale politici werden vooral gezien als marionetten van Nederland. Na dit bezoek aan de 
Verenigde Staten en de VN deed de groep federale Indonesiërs Nederland aan. Wat als een feestelijk 
bezoek begon, eindigde met een verrassing. Nadjamoeddin uitte zich in zeer scherpe bewoordingen 
naar de Nederlandse regering. Het falen in Amerika was een Nederlandse fout, Nederland had zelf 
immers wel de Republiek Indonesië erkend door met haar in Linggadjati een overeenkomst te 
sluiten, maar had dit nagelaten met Oost-Indonesië. Wellicht was deze openhartige kritiek mede een 
gevolg van het feit dat Nadjamoeddin zelf weinig meer te verliezen had. Wegens een 
corruptieschandaal besloten de in Oost-Indonesië achtergebleven kabinetsleden dat hij moest 
worden afgezet. 

Hoofdstuk 6 bespreekt hoe Indonesische politici in samenwerking met de Nederlands-Indische 
regering na het Nederlandse militaire offensief van juli 1947 verschillende nieuwe deelstaten in de 
veroverde gebieden op Java, Sumatra en Madura opzetten. De Republiek Indonesië zag dit als een 
schending van de Linggadjati overeenkomst door Nederland, omdat het inging tegen de de facto 
erkenning van de Republiek op die eilanden. De deelstaat Pasoendan op West-Java kwam tot stand 
na drie conferenties, waarbij het gebrek aan representativiteit van de deelnemers en de sturende rol 
door Nederlandse ambtenaren aanleiding waren voor felle Republikeinse kritiek. Toch wisten pro-
Republikeinse Indonesische vertegenwoordigers een belangrijke invloed te verwerven op de derde 
conferentie en daarmee ook in de voorlopige volksvertegenwoordiging van de nieuwe deelstaat. Aan 
het eind van de conferentie werd de Republikein Wiranatakusumah tot staatshoofd verkozen. Hij 
benoemde Adil Poeradiredja tot formateur. 

De deelname van Republikeinen aan de West-Java conferenties had te maken met een bredere 
ontwikkeling waarin binnen de Republiek een federalistische politieke stroming ontstond. Deze 
stroming hield verband met de ‘plebisciet beweging’. Op het Amerikaanse marineschip Renville 
kwam door bemiddeling van de door de VN ingestelde CGD een akkoord tot stand waarbij de 
Republiek zich voorlopig neerlegde bij de Nederlandse militaire bezetting van bepaalde gedeelten 
van Java, Sumatra en Madura en zich ook opnieuw bereid verklaarde met Nederland samen te 
werken aan de totstandkoming van een federatieve Indonesische staat. Hiermee ging de Republiek 
akkoord op de voorwaarde dat de bevolking zelf door middel van een plebisciet een uitspraak kon 
doen over de toekomstige politieke status.  

In Oost-Sumatra kwam zonder een voorbereidende conferentie ook een deelstaat tot stand. Deze 
werd volledig gedomineerd door de Maleise minderheidsgroep in dat gebied, en had sterke banden 
met de voormalige zelfbestuurders. Binnen de Oost-Sumatraanse regering was in het geheel geen 
ruimte voor Republikeinse invloeden. Het gebrek aan representativiteit en het ondemocratische 
gehalte van deze deelstaat leverden veel kritiek op vanuit de Republiek. Ook de Nederlandse 
politieke adviseur in het gebied waarschuwde de Nederlandse bestuurders in Jakarta al meteen voor 
deze zwakheden. 

In Oost-Indonesië veranderde er veel door het aantreden in december 1947 van een nieuw kabinet 
onder leiding van de Balinees Anak Agung. De nieuwe regering had een bredere parlementaire basis, 
waaraan ook progressieve pro-Republikeinse ministers deelnamen. Anak Agung nam aanvankelijk 
een neutrale positie in, maar dit veranderde in de loop van 1948. De nieuwe politieke koers in Oost-
Indonesië was ook te zien aan de instelling van een parlementaire goodwillmissie naar de Republiek. 
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De Republiek zelf erkende Oost-Indonesië op 19 januari 1948, in maart werd het bezoek van de 
parlementaire missie daadwerkelijk uitgevoerd. 

Parallel aan de hierboven geschetste ontwikkelingen werden in dezelfde periode ook verschillende 
stappen ondernomen in de richting van de vorming van een federale Indonesische regering. Begin 
december 1947 werd het Komite Indonesia Serikat opgericht, dat geheel uit Indonesische 
vertegenwoordigers bestond, afkomstig uit de belangrijkste deelgebieden, behalve uit de Republiek 
Indonesië. Voor de federale Indonesische nationalisten was het al dan niet deelnemen het 
belangrijkste knelpunt in de vervolgstappen die verder op dit gebied werden ondernomen. Een 
aantal federale vertegenwoordigers, zoals die van Oost-Indonesië, stelde van meet af aan dat 
deelname van de Republiek essentieel was. Andere deelstaten, waaronder Oost-Sumatra, 
benadrukten meer de snelheid die geboden was en zagen ruimte voor een eerste federale interim-
regering zonder dat de Republiek daar meteen aan deelnam. Op 9 maart 1948 werd uiteindelijk een 
Voorlopige Federale Regering (VFR) geïnstalleerd, waarin de belangrijkste deelstaten − behalve de 
Republiek − waren vertegenwoordigd. Hoewel de Republiek in het kader van de nieuwe ‘federale 
koers’ meer genegen leek met de Nederlandse plannen mee te gaan, was voor haar de manier 
waarop de VFR was samengesteld volkomen onacceptabel. Weliswaar nam een belangrijk aantal 
Indonesiërs eraan deel, maar de VFR werd nog steeds geleid door luitenant-gouverneur-generaal 
Van Mook en de voormalige Nederlandse directeuren uit de Nederlands-Indische regering 
domineerden het bestuur. De Republiek zag de VFR hiermee als een enigszins hervormde 
Nederlands-Indische regering. 

De Nederlands-Republikeinse onderhandelingen stagneerden onder andere door de manier waarop 
nieuwe deelstaten in het voormalige Republikeinse gebied werden opgezet, maar ook door de 
manier waarop een federale Indonesische regering werd voorbereid. Eind mei 1948 werd in 
Bandung de Federale conferentie geopend met een groot aantal vertegenwoordigers uit de 
verschillende federale gebieden, behalve uit de Republiek. De conferentie zelf, die tot doel had de 
staatkundige ontwikkeling verder voor te bereiden, boekte in de eerste weken geen concrete 
resultaten. Tijdens het reces in juli 1948 initieerden Anak Agung en Adil Poeradiredja daarop de 
Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), waarin de regeringsleiders van de niet-Republikeinse 
deelstaten bijeenkwamen. Na een week nam de BFO een resolutie aan waarin werd aangedrongen 
op de snelle installatie van een volledig Indonesische interim-regering. Een beweegreden om haast 
te maken was de naderende datum van 1 januari 1949, die in Linggadjati was bepaald als de datum 
waarop de soevereiniteit zou worden overgedragen. Het was tijd, stelde Anak Agung, dat 
Indonesiërs ‘huiseigenaar’ werden. Door Van Mook en zijn adviseurs werd het BFO-initiatief met 
gereserveerdheid ontvangen.  

In Nederland hadden in juli 1948 Tweede Kamerverkiezingen plaats vanwege de grondwetswijziging 
die nodig was voor de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. De formatie van het kabinet bracht 
een ingrijpende wijziging teweeg voor de bestuursposten die direct de Indonesische kwestie 
aangingen. De KVP leverde de nieuwe minister van Overzeese gebiedsdelen en Beel werd de 
opvolger van Van Mook als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. Van Mook had het idee dat de 
federale Indonesische politici een belangrijk aandeel hadden gehad in zijn ontslag. Zowel Beel als het 
Nederlandse kabinet Drees leken aanvankelijk bereid de BFO intensief te betrekken bij de 
beslissingen aangaande de staatsstructuur van Indonesië. Van werkelijk invloed was echter 
nauwelijks sprake. Een belangrijk twistpunt was dat Nederland weigerde de federale Indonesiërs een 
rol te geven in zijn bilaterale besprekingen met de Republiek. Beel onderschatte ook het 
nationalisme van deze Indonesiërs, door sultan Hamid kernachtig verwoord in de hartekreet: ‘Wij 
willen het nu zelf doen!’  
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Begin december 1948 mislukte onder leiding van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken 
Stikker een nieuw initiatief om met de Republiek tot overeenstemming te komen. De Nederlandse 
ministers hadden de federalen in het geheel niet bij de besprekingen betrokken. De Oost-
Indonesisch-Republikeinse verhoudingen bleven zich echter in positieve zin ontwikkelen. Op 18 
december 1948 vertrok een Republikeinse goodwillmissie vanuit Jakarta op weg naar Makassar. Het 
vliegtuig keerde echter meteen terug ‘wegens motorproblemen’. Waarschijnlijk was de werkelijke 
oorzaak dat de Nederlanders de volgende ochtend voor de tweede keer een militaire aanval tegen 
de Republiek begonnen. De leden van de missie werden vervolgens gearresteerd. Zowel het kabinet 
van Oost-Indonesië als dat van Pasoendan trad af als protestreactie tegen de Nederlandse militaire 
aanval.  

Hoofdstuk 7 bespreekt hoe Beel als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon na het Nederlandse 
offensief van december 1948 een nieuwe politieke strategie hanteerde: omdat Yogyakarta, de 
regeringszetel van de Republiek Indonesië, door Nederland was veroverd en haar belangrijkste 
politieke leiders gevangengenomen waren, kon het bestaan van de Republiek Indonesië worden 
ontkend. De Nederlandse regering nam Beels visie aanvankelijk over. Enkele dagen na het begin van 
de aanval kwam de Veiligheidsraad echter bijeen en bleek dat het Nederlandse standpunt 
internationaal gezien nauwelijks werd gedeeld. Op 28 januari 1949 drong de Veiligheidsraad in een 
resolutie aan op vrijlating van de Republikeinse leiders en op het herstel van het Republikeinse gezag 
in Yogyakarta. 

De BFO veranderde begin 1949 van koers. Tot die tijd had het samenwerkingsverband van niet-
Republikeinse deelstaten weliswaar uiting gegeven aan haar nationale aspiraties, maar het bleef 
doorgaans de Nederlandse politieke beslissingen accepteren als voldongen feiten. Vanaf januari 
1949 werden vanuit de BFO diverse reizen ondernomen naar de gevangen Republikeinse leiders, die 
leidden tot waardevolle politieke contacten. De BFO besloot zich achter de resolutie van de 
Veiligheidsraad op te stellen en drong aan op de vrijlating van de Republikeinen en hun 
gezagsherstel. Tegelijk werden oude tegenstellingen binnen de BFO tussen meer behoudende 
deelstaten zoals Oost-Sumatra en progressieve deelstaten zoals Oost-Indonesië steeds groter. Dit 
leidde bijna tot een breuk in de BFO. De BFO zette echter zijn nieuwe koers door. In Sumatra werd 
tweemaal een aparte conferentie georganiseerd, waarnaar niet alleen de in de BFO erkende 
deelstaten een delegatie afvaardigden maar ook vertegenwoordigers kwamen uit gebieden die 
Nederland bij het recente Nederlandse offensief op de Republiek had veroverd. 

In mei 1949 vond een belangrijke doorbraak plaats in de Nederlands-Republikeinse verhoudingen. 
Nederland had zijn radicale standpunt opgegeven en erkende het bestaan van de Republiek. Roem 
en Van Roijen slaagden er in korte tijd in om tot overeenstemming te komen. Na enkele preliminaire 
besprekingen werd besloten dat het Republikeinse gezag in Yogyakarta hersteld zou worden. De 
federale Indonesische politici werden aanvankelijk opnieuw niet bij de besprekingen betrokken.  De 
verdeeldheid in de BFO was hiervan een van de oorzaken. Toen de BFO-delegatie, zonder een 
vertegenwoordiger van Sumatra, toch tot de besprekingen werd toegelaten, werd snel een ‘federaal’ 
succes geboekt: er werd bepaald dat de BFO een van de drie delegaties naar de aanstaande 
Rondetafelconferentie (RTC) in Den Haag mocht afvaardigen. Ook werd meteen al federaal-
Republikeinse overeenstemming bereikt over één kwestie: West Nieuw-Guinea behoorde voor 
federale én Republikeinse nationalisten tot de Indonesische federatie waaraan de soevereiniteit zou 
moeten worden overgedragen. 

In deze periode ontstond bij zowel Republikeinse als bij federale Indonesische leiders het idee om 
het inter-Indonesisch gesprek dat tijdens de BFO-bezoeken aan Bangka was begonnen, voort te 
zetten door middel van een grote Inter-Indonesische conferentie (IIC). Nadat de Republikeinse 
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leiders waren vrijgelaten en het gezag van de Republiek in Yogyakarta hersteld was, begon deze 
conferentie, waarvan het eerste gedeelte in de Republikeinse hoofdstad plaatsvond en het tweede 
gedeelte in Jakarta. Op inhoudelijke punten van discussie werden federalen en Republikeinen het op 
de conferentie redelijk gemakkelijk eens. Het belangrijkste resultaat was echter de verbroedering 
van de Indonesische natie die het overleg liet zien.  

Het succes van de federaal-Republikeinse verzoening bleek duidelijk op de RTC die van 23 augustus 
tot 2 november 1949 in Den Haag werd gehouden. In vrijwel alle kwesties stonden de twee 
Indonesische delegaties op hetzelfde standpunt. Zo was een voor Indonesië gunstig resultaat voor 
een groot gedeelte ook aan de federale politici te danken. De kwestie van het toekomstige leger 
voor de Indonesische federatie bleek hierop een uitzondering te vormen. Op de IIC was dit 
geschilpunt ook al naar voren gekomen. Terwijl de federale Indonesiërs meer op het behoud van een 
belangrijke positie van het KNIL aandrongen, zaten Nederland en de Republiek op één lijn en 
drongen aan op een volledige liquidatie van het KNIL. Alle Indonesische staatsburgers die in het KNIL 
hadden gediend kregen het recht om toe te treden tot het nieuwe federale Indonesische leger, maar 
het Republikeinse leger en de Republikeinse legerleiding zouden hiervan de kern vormen. Het 
belangrijkste punt waarover Nederland en Indonesië op de conferentie van mening bleven 
verschillen was Nieuw-Guinea. Met name de BFO verzette zich tot het laatst tegen het Nederlandse 
standpunt dat dit gebied niet zou moeten worden inbegrepen bij de soevereiniteitsoverdracht. Toch 
kreeg Nederland uiteindelijk zijn zin op dit punt. Nieuw-Guinea zou bij de soevereiniteitsoverdracht 
geen deel gaan uitmaken van de Verenigde Staten van Indonesië, maar verdergaan als Nederlands 
overzees gebiedsdeel. 

Na de RTC restte voor de soevereiniteitsoverdracht van Nederland aan de Verenigde Staten van 
Indonesië nog de aanvaarding van de beslissingen van deze conferentie in Indonesië en Nederland 
en de formatie van het eerste federale kabinet. In die laatste weken was het in Indonesië echter 
duidelijk dat het voortbestaan van de federatie weleens een hachelijke zaak zou kunnen worden. In 
West-Java gingen geruchten van een op handen zijnde staatsgreep onder leiding van de beruchte 
kapitein Westerling. Daarnaast leefden in verscheidene deelstaten voorstellen om de eigen staat op 
te heffen en aansluiting te zoeken bij de Republiek. Toch kwamen op 27 december 1949 de 
Verenigde Staten van Indonesië tot stand, door de eensgezindheid onder de federale en 
Republikeinse nationalisten.   

Het proefschrift sluit af met een conclusie waarin wordt gesteld dat het belangrijkste Nederlandse 
motief voor een federatieve Indonesische staatsinrichting voortkwam uit een overtuigd 
dekolonisatiebeleid gepaard gaande met de overtuiging dat een groot gedeelte van de Indonesische 
bevolking onvoldoende vertegenwoordigd werd door de in augustus 1945 tot stand gekomen 
Republiek Indonesië. Bij die totstandkoming had daarentegen consensus geheerst over de keus voor 
een eenheidsstaat, omdat deze staatsvorm volgens haar grondleggers de beste garantie bood op 
volledige Indonesische onafhankelijkheid. Verscheidene Indonesische nationalisten kozen er 
niettemin tussen 1946 en 1949 voor om mee te werken aan de opzet van de federale constructie. 
Doordat Nederland tegelijkertijd de Indonesische bevolking politiek en militair onderdrukte, terwijl 
de Nederlands-Indische bestuurders weigerden de Republiek Indonesië bij de opbouw van de 
federatie te betrekken en doordat de federalen niet betrokken werden bij de bilaterale gesprekken 
met de Republiek, hield de kritiek op dit beleid en deze constructie aan. De totstandkoming van een 
Indonesische federatie werd door critici van meet af aan afgeschilderd als een Nederlandse poging 
om Indonesië verdeeld te houden met het oog op het behoud van politieke overheersing. De 
Indonesische nationalisten buiten Java, Sumatra en Madura, die meewerkten aan de opbouw van de 
federatieve structuur werden door dezelfde critici als marionetten afgeschilderd. Dit onderzoek 
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heeft echter laten zien dat de meerderheid van deze federale Indonesische nationalisten net als de 
politici in de Republiek gericht waren op volledige Indonesische onafhankelijkheid. Binnen deze 
groep groeide de overtuiging dat Nederland hun te weinig gelegenheid gaf voor politieke initiatieven 
en tot aan de soevereiniteitsoverdracht te weinig bereid bleek om gezag uit handen te geven. De 
onvrede leidde niet alleen tot een zelfbewustere houding bij de federale Indonesische nationalisten, 
maar zorgde er ook voor dat deze politici met name vanaf juli 1948 een eigen koers gingen varen 
waarbij ze uiteindelijk in 1949 samen met de Republikeinse collega’s een onafhankelijke federatieve 
Indonesische staat tot stand brachten. Ten slotte volgt aan het eind van de conclusie, tegenover 
elkaar gezet, de terugblik van twee hoofdrolspelers. 

De epiloog, ten slotte, schetst heel kort het verloop der gebeurtenissen in de acht maanden dat deze 
federatieve staatsvorm heeft bestaan. Op 17 augustus 1950 veranderde de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië in een eenheidsstaat. 
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Summary 
 

Towards a Federal Indonesia is an attempt to reconstruct how, in the period between 1917 and 
1949, the Dutch and the Indonesians came to choose a federal form of government for Indonesia. 
Over the course of seven chronological chapters it follows the argument for the construction of a 
federal state as well as the various interpretations of that concept given to it over time by the 
relevant Dutch and Indonesian politicians. The underlying question is whether there is any truth in 
the recurring stereotype, found in the historiography, that the choice for a federal style of 
government was part of a Dutch desire to ‘divide and rule’. In the course of this historical 
reconstruction this dominant interpretation, which is expanded on in the Status Quaestionis in the 
Introduction, is shown to be increasingly multi-faceted and is ultimately rejected. Rather than 
imperialistic, the attitude of the Dutch appears to have been one of misplaced paternalism. To the 
Indonesians, federalism did not mean bowing to Dutch politics of ‘divide and rule’ but rather it was 
an integral part of the purposeful striving towards full independence that carried consensus amongst 
Indonesian politicians from all over the archipelago. The nature of the question and the emphasis on 
revisiting of existing historical records means that the methodological emphasis in this thesis is on 
primary source material and in particular those records concerning the relevant Indonesian 
politicians.  

The chronological argument starts in 1917. Chapter 1 shows how between 1917 and 1942 various 
Dutch politicians promote the idea of a federal Dutch East Indies state and how the association 
between federalism and imperialism came about. The motivations behind these Dutch initiatives, 
which mainly came to the fore around 1918, were many and varied. Mühlenfeld favoured federalism 
as a means to promote Javanese nationalism and appeared to be afraid of a loss of Javanese culture 
in the event of a unitary state. In contrast, Meijroos’ primary concern was to avoid potential political 
and economic negligence of the inhabitants of the Outer Islands. In his view the federal system 
would be able to address Javanese dominance through decentralisation. Colijn, on the other hand, 
stated that the creation of a central Volksraad (Peoples Council) in 1918 was a mistake because it 
would cause an undemocratic development of government. He, therefore, argued for a federation 
made up of representatives from each island’s governing body. Ritsema van Eck viewed a federal 
system as a consequence of the desire for freedom by the various Indonesian peoples. In his 
proposed solution there would be separate autonomous regions held together by a European 
central governing body. 

Although none of these ideas were put forward with the explicit intention to make the continued 
domination of Indonesia by the Dutch easier through maintaining existing divisions, their 
introduction immediately brought about a whiff of imperialism and the suggestion of a Dutch desire 
for continued dominance. This was partly due to the individual reputations of the initiators. Colijn’s 
political opponents readily identified him with the bloody oppression and economic exploitation of 
the Indonesian archipelago. The negative reaction to the various plans for a federal state was partly 
also the result of the political standpoints associated with their proposers. The fact that both Colijn 
and Ritsema van Eck denied the existence of an Indonesian nation state made them less than 
popular with Indonesian nationalists. It is important to bear in mind these negative connotations 
with the ideas of federalism in order to make sense of the debate after 1945. 

However, despite federalism’s bad reputation the concept was by no means a taboo amongst 
Indonesian nationalists before 1942. In this period, leading nationalists, such as Mohammad Hatta 
and Sam Ratulangie, declared their support for a federal form of government. Moreover, several 
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political organisations such as Pagoejoeban Pasoendan and Sarekat Ambon, argued for federalism. 
But overall, the choice for or against federalism was not a primary concern for the Indonesian 
nationalists. Their first and foremost concern was complete independence. All other political 
principles were of secondary importance.  

Chapter 2 discusses how between March 1942 and mid-1945, during Japanese occupation, Indonesia 
was divided, by the Japanese, into three entirely separate regions with the result that to the 
Indonesian nationalists the unification of Indonesia became a priority in the formation of the 
independent Indonesian state. It was thought that this could be more readily achieved in a unitary 
state as opposed to a federation of smaller states. This explains why a large majority voted in favour 
of a unitary state over a federal state at the birth of the Indonesian Republic. This became the first 
article of the 1945 Indonesian Constitution. Although there were supporters of a federal system at 
the meetings of the BPUPK and the PPKI, they submitted to the majority vote so as not to endanger 
national unification. The choice for a unified state came about as a result of developing 
circumstances and rather than principles.  

Chapter 3 describes the period after 1945 when a political conflict arose between the Netherlands 
and the Indonesian Republic. The Dutch government continued to regard the Dutch East Indies 
government as its lawful representative in Indonesia and, to begin with, did not recognise the 
authority of the Indonesian Republic at all. In March 1946, a preliminary agreement was reached 
between politicians from both the Indonesian Republic and the Dutch East Indies government 
setting out a proposal for an independent federal Indonesia. The then recently signed treaty 
between France and Vietnam formed an important source of inspiration for this agreement. To the 
Dutch, the argument that settled the matter in favour of a federation was a desire to avoid Javanese 
dominance and to take into account the differences between the various people groups within the 
archipelago. Between November 1945 and July 1947, the cabinets of the Republic, led by Prime 
Minister Sjahrir, reached a federal compromise despite the fact that the principle of a unitary state 
had been agreed in the Constitution. 

Due to upcoming parliamentary elections in the Netherlands, the Dutch government were reluctant 
to confirm the preliminary agreement with the Indonesian Republic at a conference at the Hoge 
Veluwe in April 1946 and the negotiations reached an impasse. However, the Dutch East Indies 
government under Van Mook decided to proceed with the plans for a federal state. They organised a 
conference with Indonesian representatives from Borneo and East Indonesia in the small town of 
Malino near Makassar. This conference started in July 1946, immediately after the British military 
authorities had handed over power to the Dutch East Indies authorities. In the preceding months, 
the negotiations between the representatives of the Indonesian Republic and the Dutch colonial civil 
servants in this vast area outside Java and Sumatra had completely stalled. Two governors 
representing the Indonesian Republic, Ratulangie from Sulawesi and Pudja from the Lesser Sunda 
Islands, had even been arrested. At this conference in Malino representatives largely agreed to the 
federal set-up as it had been proposed by the Dutch government. The delegates, who had been 
selected by the colonial authorities, showed in their contributions and amendments at the 
conference that for the time being they were prepared to pursue their nationalistic aspirations in co-
operation with the Dutch. In Republican circles, meanwhile, the conference of Malino was widely 
criticised. The delegates were not thought to be representative and were said to be puppets of the 
Dutch. After the Dutch parliamentary elections in May 1946, there was general support in the 
Netherlands for the federal plans of Van Mook. These plans, however, had not been part of the 
Schermerhorn cabinet’s policy for decolonisation. Initially, Schermerhorn’s successor Beel indicated 
support for the federal plans but emphasised the need to maintain the unity within the Kingdom of 
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the Netherlands. This change of direction made the Republic suspicious of the way in which the 
plans of the Malino conference were being carried out. Back in the Netherlands, the Communist 
Party and part of the Labour Party shared this concern. Palar, an Indonesian Member of Parliament, 
strongly voiced similar views in the Dutch parliamentary debates.  

Chapter 4 starts at the resumption of the political dialogue between the Indonesian Republic and the 
Netherlands in September 1946. A delegation from the third cabinet led by Sjahrir entered into 
negotiations with the Dutch Commissie-Generaal (Commission General) chaired by the former 
prime-minister Willem Schermerhorn. These negotiations did not take long and in November an 
agreement was proposed in the Javanese mountain resort of Linggadjati which, from a point of view 
of a federal Indonesia, bore a strong resemblance to the preliminary agreement of 6 months earlier. 
However, the proposed agreement of Linggadjati had a much stronger chance of success because 
the third cabinet led by Sjahrir had a much broader political base than the earlier Republican 
governments and moreover, the Dutch Beel cabinet had a majority support in parliament. Both 
before and after the negotiations in Linggadjati, the Commissie-Generaal discussed the proposals 
and the proposed agreement with a delegation of representatives from Borneo and East Indonesia. 
However, these discussions did not directly influence the decisions, nor were any of these 
representatives ever invited to immediate negotiations of the Dutch with the Republican 
government. Within the Dutch parliament, the form of a federal state never became a major topic in 
the debate around the proposed agreement of Linggadjati. There was a lot of opposition, however, 
to the idea of drafting a new constitution of a new Netherlands-Indonesian Union to replace the 
Kingdom of the Netherlands. This resulted in a motion from Romme-Van der Goes van Naters in 
which the Dutch parliament only agreed to the Linggadjati proposal as officially interpreted by 
Minister Jonkman and explained by the Commissie Generaal. The Indonesian Republic was very 
critical of this course of action, with the result that the initial positive mood surrounding the 
agreement turned into broadly carried condemnation of the so-called ‘dressed-up’ Linggadjati 
agreement. As an additional result, the Republican government now also seemed to form 
reservations about the federal aspects of the agreement. 

Whilst the discussions about the proposed agreement of Linggadjati were still in full swing in both 
the Netherlands and Indonesia, Van Mook decided to organise a second federal conference in 
Denpasar in December 1946. The aim of this conference was to create an East Indonesian state. At 
the same time, violence in South Sulawesi spiralled into unprecedented repression by the Dutch 
army, during which thousands of Indonesian civilians were killed without any form of judicial 
process. The election of a preliminary President and Chair for the preliminary East Indonesian 
parliament at the conference in Denpasar showed a sharp division between representatives focused 
on the Republic and those representatives who wanted to emphasize co-operation with the 
Netherlands. Balinese representative Soekawati, who belonged to the latter group, was elected as 
President by a small majority. The pro-Republican group was led by Buginese representative 
Tadjuddin Noor who was elected Chair. The federal principle was not a point of discussion at the 
conference. Equally, there was broad concensus amongst the Indonesian representatives around the 
issue of New-Guinea, which was regarded as integral part of the State of East Indonesia. Unlike at 
the Malino Conference of July 1946, however, there were no representatives from New-Guinea in 
Denpasar to defend their point of view. The Republic regarded the decisions made at the Denpasar 
conference as conflicting with the Linggadjati Agreement, because in the Linggadjati Agreement the 
Indonesian Republic would work together with the Dutch to form a United States of Indonesia. In 
March 1947, in the Republican KNIP in Malang, a motion by Manai Sophiaan was accepted in which 
he urged the addition of the territories outside of Java and Sumatra to the Indonesian Republic. Even 
so, this same parliament accepted the federal agreement of the Linggadjati Agreement, which was 
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officially signed in Jakarta on 25 March by both representatives of the Dutch government and the 
government of the Indonesian Republic. A few months earlier the first cabinet of the State of East 
Indonesia had been installed in Jakarta under the leadership of trade consultant Nadjamoeddin 
Daeng Malewa from Makassar. This cabinet made a weak impression from the start and in many 
ways appeared to conform to the wishes of the Dutch East Indies government. Opposition within his 
own Parliament in Makassar resulted in an immediate vote of no confidence. Protests of the pro-
Government faction against the role of the pro-Republican leader of Parliament Tadjuddin Noor led 
to his resignation. Although during this period the formation of a federation was formally pursued 
through the Linggadjati Agreement and Denpasar proceedings, the way in which it was pursued met 
with strong opposition in the Netherlands and the Indonesian Republic as well as among the 
politicans in the newly formed State of East Indonesia. 

Chapter 5 discusses how opposing interpretations of the federal vision as set out in the Linggadjati 
Agreement contributed to the deteriorating of the relationship between the Netherlands and the 
Republic of Indonesia in May 1947. Unofficial Dutch support for the undemocratic and federally 
oriented Partai Rakyat Pasoendan in West Java caused the federal principle to be associated with the 
fear that the Dutch wanted to occupy Indonesia once more. In West Borneo the Dutch East Indies 
administrators were worried that the formation of a state of Borneo had so little support that they 
decided to chose a ‘bottom up’ approach to the building of a federation. This lead to the formation 
in May 1947 of the Special Region of West Borneo under Sultan Hamid van Pontianak, and 
recognized by the Dutch East Indies government.  

Between May and July 1947 the relations between the Dutch and the Indonesian Republic 
deteriorated dramatically. The Dutch accused the Republic of not adhering to the federal principles 
of Linggadjati by for instance supporting the armed protests in Borneo and East Indonesia. The 
Republic on the other hand maintained that the Dutch, in contradiction of the Linggadjati 
Agreement, were forming a federal state unilaterally. The Indonesian political leadership of East 
Indonesia and West Borneo repeatedly expressed their fervent desire to take an active part in the 
conversation regarding the shaping of the future Indonesian state. This nationalism resulted in the 
publication of a political memorandum by each of these regions expressing their viewpoint regarding 
the conflict between the Dutch and the Indonesian Republic. However, in the context of the 
escalating conflict, the Dutch government used these political declarations to suggest Indonesian 
support for a military attack on the Indonesian Republic. A last-minute attempt by East Indonesia’s 
prime minister Nadjamoeddin to contain the political crisis in talking to Sjahrir as one Indonesian to 
another, failed. 

In July 1947, when the Netherlands launched a large military offensive ‘Operation Product’ against 
the Indonesian Republic on Java and Sumatra, both Sultan Hamid and the cabinet led by 
Nadjamoeddin agreed to the Dutch actions. During the debate in the Dutch Second Chamber that 
led to the decision, the only Indonesian Member of Parliament, Nico Palar, resigned from both 
Parliament and the Dutch Labour Party PvdA. The military attack immediately made it onto the 
agenda of the United Nations Security Council. In response to this, the Dutch East Indies government 
decided to send a delegation of federal Indonesian politicians to the United States to testify to the 
United Nations that in addition to the Indonesian Republic there was ‘another Indonesia’ which was 
prepared to co-operate with the Netherlands in the way in which it was trying to help build a federal 
Indonesian state. This attempt was a complete failure. Instead Sjahrir was given the opportunity to 
plea the Republic’s cause to the members of the Security Council. The federal Indonesians were not 
given the right to speak in the meeting. Thus, the Indonesian Republic gained wide international 
recognition whilst the federal politicians were regarded as puppets of the Dutch. Following this visit 
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to the United States and the United Nations, the group of federal Indonesians visited the 
Netherlands. Although the visit started off as a happy occasion, it ended in a surprise when 
Nadjamoeddin spoke harshly to the Dutch government. The failure in the USA had been caused by 
the Dutch because the Dutch had recognised the Indonesian Republic by coming to an agreement in 
Linggadjati but had neglected to come to an agreement with East Indonesia. Nadjamoeddin’s 
willingness to openly criticise the Dutch was quite possibly a result as well of the fact that he now 
had little left to lose. Charged with corruption the members of the East Indonesian cabinet who had 
remained behind in Indonesia had decided that he would have to stand down. 

Chapter 6 discusses how after the military offensive in July 1947 Indonesian politicians worked with 
the Dutch East Indies government to form several new states in the newly conquered territories of 
Java, Sumatra and Madura. The Indonesian Republic regarded this as a breach of the Linggadjati 
Agreement by the Dutch, because they refused to recognise the authority of the Republic on these 
islands. The state of Pasoendan in West Java came into being after three conferences, which were 
heavily criticised by the Republic for containing unrepresentative delegates as well as the amount of 
influence from the Dutch civil servants involved. However, at the third conference, the pro- 
Republican representatives managed to gain substantial influence and they were therefore equally 
well represented in the preliminary parliament of the new state. At the end of the third West Java 
Conference the Republican Wiranatakusumah was elected Head of State and he appointed Adil 
Poeradiredja as prime minister. 

The fact that the Republicans participated in the conferences in West Java was due to a wider 
development of a federalist stream within the Republic. This Republican federalism was related to 
the plebiscite movement. Aboard American naval vessel USS Renville, the Netherlands and the 
Republic of Indonesia reached an agreement, by means of mediation by the UN-formed Good 
Offices Committee. In the Renville principles the Republic submitted, for the time being, to Dutch 
military occupation of certain parts of Java, Sumatra and Madura and agreed to co-operate once 
more with the Dutch in the formation of a federal Indonesian state. The Republic agreed on the 
condition that the population would be able to express their opinion on the future political status of 
their country by means of a plebiscite.  

Another state was established, without a conference, in East Sumatra. This state was dominated by 
the Malayan minority in that region and was closely allied with the previous feudal rulers. Within the 
East Sumatran government, there was no space for Republican influences. This lack of democratic 
representation in this state was a source of much criticism from the Republic. The Dutch political 
advisor in this region was also quick to point out these weaknesses to the Dutch administrators in 
Jakarta. 

In December 1947 significant change came about in East Indonesia through the formation of a new 
cabinet led by the Balinese Anak Agung. This new government had a wider parliamentary base as 
several progressive, pro-Republican ministers were part of it. Initially, Anak Agung took a neutral 
stance but in the course of 1948 this changed. The new political course in East Indonesia could be 
seen in the initiative of a parliamentary goodwill-mission to the Republic. The Republic officially 
recognised East Indonesia on 19 January 1948 and in March, the parliamentary mission actually took 
place. 

Whilst the above developments took place several other steps were taken in order to form a federal 
Indonesian government. Early in December 1947 the Komite Indonesia Serikat (United Indonesia 
Committee) was formed which was made up entirely of Indonesian representatives from all the 
main regions, with the exception of the Indonesian Republic. To the federal Indonesian nationalists, 
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the decision whether or not to participate proved a major dilemma. Several federal representatives, 
like those from East Indonesia, argued from the outset that the participance of the Republic was 
essential. Other states, such as East Sumatra, emphasised the importance of speedy progress and 
were prepared to form an initial interim government without Republican participation. A Provisional 
Federal Government was installed on 9 March 1948 representing all the major states except for the 
Republic. 

Although the Republic with its new federalist stream was at this time more prepared to go along 
with the Dutch plans, the manner in which the Provisional Federal Government was put together 
was completely unacceptable to the Republicans. Even though a significant number of Indonesians 
took part, it was still led by Lieutenant Governor General Van Mook and former members of the 
Dutch East Indies government dominated the leadership. The Republic therefore regarded the 
Provisional Federal Government as no more than a slightly reformed Dutch colonial government.  

Negotiations between the Dutch and the Republic stagnated, partly due to the way in which the new 
states in the territory which had formerly been part of the Republic, had been created and partly 
due to the way in which the Dutch were setting up the Federal Indonesian government. At the end 
of May 1948 in Bandung a federal conference was opened with a great number of representatives 
from the various states, but without representation from the Republic. The semi-permanent 
conference which aimed to further advance the preparations for the formation of the new state, did 
not bring tangible results in the first few weeks. During the recess of July 1948, Anak Agung and Adil 
Poeradiredja initiated the Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO, Federal Consultative Assembly), 
in which government leaders of the various non-Republican states came together. After a week the 
BFO proposed a resolution which pressed the case for the rapid installation of a truly Indonesian 
interim government. The reason for haste was the rapid approach of 1 January 1949, the date set in 
Linggadjati for the transfer of sovereignty. Anak Agung pronounced that the time had come for 
Indonesians to be their own rulers. Van Mook and his advisors were reserved in their reception of 
the BFO initiative. 

July 1948 saw parliamentary elections in the Netherlands due to the need to change the Constitution 
in order to transfer sovereignty to Indonesia. The formation of the new cabinet brought about a 
dramatic change with regards to influential ministerial posts relating to the Indonesian situation. The 
new Minister for Overseas Territories came from the KVP and Beel took Van Mook’s place as High 
Representative of the Crown. Van Mook suspected that federal Indonesian politicians had been 
instrumental in securing his dismissal. Initially, both Beel and the Dutch Drees cabinet seemed 
prepared to seriously involve the BFO in decisions around the structure of the Indonesian state. 
However, in reality BFO’s influence was still minimal. A major dispute developed due to the Dutch 
refusal to let the federal Indonesians play a part in its bilateral discussions with the Republic. 
Moreover, Beel underestimated the strength of the nationalist sentiment, which was captured in 
Sultan Hamid’s slogan: ‘It’s time we did this ourselves!’ (‘Wij willen het nu zelf doen’). 

At the start of December 1948 a new attempt, led by Dutch Minister of Foreign Affairs Stikker, to 
reach an agreement with the Republic failed. The Dutch ministers had not involved the federalists in 
the discussions at all. However, the relations between East Indonesia and the Republic continued to 
improve. On 18 December 1948 a Republican goodwill mission left Jakarta for Makassar. The 
airplane had to turn back immediately however, apparently due to engine troubles. In all likelihood, 
the real reason for its return was that the next morning the Dutch launched a second military attack 
on the Republic. Members of the goodwill mission were arrested in Jakarta. The entire East 
Indonesian cabinet as well as the Pasoendan cabinet stepped down as a protest in response to the 
attacks.  
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Chapter 7 discusses how after the Dutch offensive of December 1948 Beel as High Representative of 
the Crown deployed a new political strategy. Because the Dutch now occupied Yogyakarta, the 
government seat of the Indonesian Republic, and had imprisoned most of its political leaders, the 
existence of the Indonesian Republic could now be plausibly denied. Initially, the Dutch government 
took Beel’s view. However, a few days after the start of the attack the UN Security Council came 
together and it emerged that the Dutch view was not widely shared internationally. On 28 January 
1949 the Security Council urged in a resolution for the release of the Republican leaders and a 
reinstating of Republican rule in Yogyakarta.  

In early 1949 the BFO changed directions. Up until then, this assembly of non-Republican states had 
expressed its nationalistic aspirations, but it would generally accept any political decisions by the 
Dutch as fait accompli. Beginning in January 1949 several journeys were undertaken by members of 
the BFO to visit imprisoned Republican leaders. These visits led to valuable political contacts. The 
BFO decided to endorse the Security Council resolution and urged for the release of the Republican 
leaders and the reinstatement of their leadership. At the same time, the old differences within the 
BFO between the more conservative states, such as East Sumatra, and progressive states, such as 
East Indonesia, became more pronounced. This almost led to a breech within the BFO. However, the 
BFO maintained its new course. Two more conferences were organised on Sumatra with delegates 
from the states recognised by the BFO as well as representatives from those territories which had 
been part of the Republic but had recently been occupied by the Dutch. 

In May 1949 there was an important breakthrough in the relations between the Netherlands and the 
Republic. The Netherlands had given up its forceful opposition and now recognised the existence of 
the Republic. Roem and Van Roijen managed to come to an agreement in a short space of time. 
After a few preliminary talks it was decided that the Republic could regain its leadership in 
Yogyakarta. Once again, the federal Indonesian politicians were initially excluded from these talks. 
This was partly due to divisions within the BFO. As soon as a BFO delegation (minus the Sumatran 
representatives) was admitted to the debate, a federal success was scored. It was decided that the 
BFO could form one of three delegations to the upcoming Round Table Conference (RTC) in The 
Hague. Moreover, the federalists and the Republicans immediately agreed on another matter: 
according to both groups of nationalists West New Guinea would belong to the Indonesian 
federation when it would gain its sovereignty. 

During this period, both the Republican and the federal Indonesian leaders wanted to continue with 
the inter-Indonesian talks which had been started during the BFO visits to Bangka by means of a 
large Inter-Indonesian Conference. After the Republican leaders had been released and the 
Republic’s power had been restored in Yogyakarta, this conference started initially in the Republican 
capital and then moved to Jakarta. The federalists and Republicans agreed easily on most of the 
issues that were up for debate. However, the most important success was the binding together of 
the Indonesian nation that happened as a result of the talks.  

This success story of reconciliation was clearly displayed at the RTC which was held between 23 
August and 2 November 1949 in The Hague. The two Indonesian delegations agreed on most 
matters. For a large part, this was due to the efforts of the federalist politicians. The one exception 
was in the matter of a future army for the Indonesian federation. This topic of discord had come up 
at the Inter-Indonesian Conference as well. Whilst the federalists wanted to maintain the KNIL as a 
substantial part of the armed forces, the Dutch and the Republicans were united in their view that 
the KNIL would have to be disbanded. All Indonesian citizens who had served in the KNIL would be 
given the right to become part of the new federal Indonesian army but the Republican army and its 
leaders would form its core. The main point of dispute between the Netherlands and Indonesia 
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remained around the question of New Guinea. In particular, the BFO was determined to the very 
end that West New Guinea should be included in the transfer of sovereignty. However, the Dutch 
won the negotiations and West New Guinea would remain a Dutch Overseas Territory for at least 
one year, in which a final settlement had to be reached.  

After the RTC the decisions made still had to be agreed by both the Netherlands and in Indonesia 
and a first federal cabinet had to be formed before the transfer of sovereignty from the Netherlands 
to the United States of Indonesia could finally take place. In the final weeks it became apparent in 
Indonesia that the survival sustainability of the federation was under threat. In West Java there were 
rumours of a coup led by the infamous Captain Westerling who previously had lead the violence on 
Sulawesi. Moreover, within a number of states there were proposals to relinquish the state and 
merge with the Republic. Nevertheless, the birth of the United States of Indonesia came about on 27 
December 1949 due to the unity between the federal and Republican nationalists.  

This thesis finally concludes that the Dutch preference for a federal Indonesian state was informed 
by their policy of decolonisation together with their conviction that a large part of the Indonesian 
people were not sufficiently represented in the Indonesian Republic as it was formed in August 
1945. At the time of this formation there had been a consensus amongst its founders that a unitary 
state would give the best guarantee for complete Indonesian independence. Nevertheless, between 
1946 and 1949, several Indonesian nationalists chose to be part of the construction of a federal 
system. During this same period, criticism of the policy that was leading to the construction of a 
federal state continued because of Dutch political and military repression of the Indonesian people 
and the refusal of the Dutch colonial rulers to involve the Republic in the formation of a federation. 
The federalists were also prevented from involvement in bilateral talks with the Republicans. From 
the very beginning, the formation of an Indonesian federation was portrayed by critics as a Dutch 
attempt to maintain divisions within Indonesia in order to maintain political power. Indonesian 
nationalists outside Java, Sumatra and Madura who co-operated with the development of a federal 
structure, were portrayed as puppets by these same critics. However, this research has shown that 
the primary aim of the majority of these federalist Indonesian nationalists, as well as of the 
politicians in the Republic, was complete Indonesian independence. Within this group there was a 
growing conviction that the Netherlands was offering too little opportunity for political initiatives 
and was too hesitant to relinquish control. This ambiguity did not only cause a self-conscious 
attitude on the part of the federal nationalists but also meant that these politicians began to take 
their own course of action which meant that in 1949, together with their Republican colleagues, 
they managed to form an independent, federal Indonesian state. To close, the conclusion is followed 
by the contrasting recollections of two of the main players.  

The epilogue briefly describes what happened in the eight-month period that the new federal state 
existed. On 17 August 1950 the Republic of the United States of Indonesia was transformed into a 
unitary state. 
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PPPKI – Pemoefakatan Perhimpoenan-perhimpoenan Politik Kebangsaan Indonesia / Platform van 
politieke verenigingen van het Indonesische volk  

PRP – Partai Rakjat Pasoendan / Partij van het Sundanese volk 

PTB – Persatoen Timur Besar  

PvdA – Partij van de Arbeid 

Recomba  – regeringscommissaris voor bestuurlijke aangelegenheden 

RIS – Republik Indonesia Serikat 

RTC – Rondetafelconferentie 

RVD – (Nederlands-Indische) Regeringsvoorlichtingsdienst  

Sermi – Sarekat Moslim Indonesia  

SEAC – South East Asia Command 

SDAP – Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 

SGP – Staatkundig Gereformeerde Partij 

SKI – Sarekat Kerakjatan Indonesia  

TNI – Tentara Nasional Indonesia / Nationaal Indonesisch leger (leger van de Republiek Indonesië) 

Twapro – Twaalfde Provincie  

UNCI – United Nations Commission for Indonesia  

VFR – Voorlopige Federale Regering 
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