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Voorwoord
Er is, ik weet het, door velen met ongeduld naar dit deel
uitgezien. Enkele honderdduizenden Nederlanders hebben
in de T w eede W ereldoorlog in het toenm alig N ederlandsIndië ervaringen gehad die m enigeen hunner voor het leven
hebben getekend: zij hebben er in de maanden van de
Japanse invasie hun wereld zien ineenstorten; zij hebben in
de d rie-en -een -h alf jaar van de Japanse bezetting bitter ge
leden; en zij hebben na afloop van de oorlog (een afloop die
voor hen m inder een bevrijding was dan een aanloop tot
nieuw e verwarring en nieuwe verschrikkingen) in N eder
land w eer een eigen bestaan moeten opbouwen, veelal onder
grote m oeilijkheden.
N iet de minste van die m oeilijkheden was dat zij zich
lange tijd in ons land onbegrepen voelden: onbegrepen door
de publieke opinie, onbegrepen en in som m ige opzichten
veronachtzaamd door de overheid. Is er in de afgelopen jaren
een keer ten goede gekom en door de aandacht die pers, radio
en televisie aan het oorlogs- en bezettingsgebeuren in Indië
zijn gaan besteden? Ik hoop het. In elk geval zou het mij
verheugen wanneer daartoe een nieuwe bijdrage geleverd
werd door de delen 1 1 a en 1 1 b van m ijn werk, speciaal dan
door de, naar ik vertrouw, volgend jaar te publiceren eerste
helft van deel 1 1 b waarin de periode van de Japanse bezetting
zal w orden beschreven.
D ie bezetting is geëindigd met het uitroepen, op 17 au
gustus 1945, van de onafhankelijke Republiek Indonesië. In
w elke mate ik in het slotdeel van m ijn werk, Epiloog, aandacht
zal moeten besteden aan de ontwikkelingen tussen die uit
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roeping en de 27ste december 1949, toen N ederland de
souvereiniteit over de Indische archipel, N ieu w -G uinea uit
gezonderd, aan Indonesië overdroeg, staat m ij op dit ogen
blik nog niet helder voor de geest —duidelijk is w èl dat het
tempo waarin en de w ijze waarop de ontvoogding van Indië
zich hebben voltrokken, nauw verbonden zijn geweest met
de T w eede W ereldoorlog, speciaal ook met de politiek van
de Japanse bezetter. D e versnelling van het dekolonisatieproces w elke door de oorlog w erd bewerkstelligd, is, in
breder historisch verband beschouwd, w ellicht het belang
rijkste gevolg dat de periode 19 4 0 -19 4 $ voor de geschiedenis
van het K oninkrijk der Nederlanden heeft gehad: er kwam
een einde aan een koloniaal tijdperk dat in de zeventiende
eeuw was begonnen.
Het is niet alleen het feit van dat einde geweest dat het mij
w en selijk deed voorkom en, in m ijn werk, hoezeer ook in
hoofdzaak gew ijd aan wat in de Tw eede W ereldoorlog is
geschied, terug te gaan tot het begin van de Nederlandse
aanwezigheid in de archipel. Het Indonesisch onafhankelijk
heidsstreven is een reactie geweest op het Nederlands kolo
nialisme — noodzakelijk was het dus, met enige uitgebreid
heid dat kolonialism e te schetsen en w eer te geven wat het
voor de bevolking van de archipel heeft betekend. Sterker
nog: bij m ijn voorbereidende studie werd mij duidelijk dat
m en de oorsprong zow el van de structuur van de inheemse
maatschappij waar zich een Europese als het ware bovenop
vestigde, als van de w ijze waarop de inheemse bevolking op
de aanwezigheid van uit den vreem de gekom en kolonisato
ren reageerde, dient te zoeken in het tijdperk dat aan de
komst van die kolonisatoren v o o raf ging. A lleen zo vallen
de karaktertrekken te verklaren die het Indonesisch streven
naar onafhankelijkheid van het begin van de twintigste eeuw
af, aarzelend eerst, beslister later, aannam.
Ik meen dat de tijd gekom en is om terug te zien juist op
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de totaliteit van een voor ons land even belangrijk als dra
matisch proces. Dat terugzien w ordt vergem akkelijkt doordat
in de afgelopen dertig jaar op het gebied van de geschiedenis
van N ederlands-Indië belangrijke wetenschappelijke studies
zijn gepubliceerd o.m. door Nederlandse, Indonesische, Ja 
panse, Amerikaanse, Engelse en Australische historici. Ik heb
het als m ijn taak beschouwd, de delen n a en n b mede op
hun bevindingen te baseren. Ik mocht bovendien opnieuw
profiteren van de kritische, door mij zeer gewaardeerde be
geleiding van m ijn concept-tekst door een groot aantal des
kundigen, ditmaal hoofdzakelijk van buiten de vaste kring
van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocum entatie aangetrok
ken. Ik noem geen nam en; daarmee w il ik vooral onderstre
pen dat de wetenschappelijke verantwoordelijkheid ook voor
deze delen, die een in veel opzichten nog gevoelige materie
behandelen, louter en alleen bij m ij berust; de pijlen der
kritiek m ogen zich slechts op één persoon richten: de auteur.
Ik voeg hier, op hun verzoek, aan toe dat twee van m ijn
adviseurs, prof. dr. I. J. Brugmans en drs. R. C. Kwantes, mij
hebben doen weten van m ening te zijn,
‘dat de gekozen methode bij de verwerking van de grote hoeveel
heid gegevens het de lezer m oeilijk maakt zich een samenhangend
beeld te vormen van de complexe Indische werkelijkheid, zoals
deze bij het uitbreken van de oorlog met Japan bestond.
D ie beeldvorming, welke essentieel is voor de oordeelvorming
over hetgeen na dat tijdstip volgde, wordt voorts belemmerd door
een onevenwichtige verdeling van de aandacht voor de onder
scheiden facetten van die werkelijkheid, welke in deel II a aan de
orde komen. T erw ijl bijv. de auteur uitvoerig ingaat op de bot
sende inzichten en doelstellingen van (vooral) de radicale Indo
nesische nationalisten enerzijds en de koloniale macht anderzijds,
worden andere, a-politieke aspecten van het maatschappelijke be
stel en het koloniale beleid stiefmoederlijk bedeeld.
De door de auteur gekozen benadering leidt ons inziens tot een
onvolledig, in hoofdzaak tot het politieke vlak gereduceerd, beeld
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van het vooroorlogse Nederlandsch-Indië. D ie onvolledigheid is,
naar ons oordeel, mede toe te schrijven aan het feit, dat in het
bijzonder de negatieve kanten van de Nederlandse aanwezigheid
in de Indische archipel worden belicht, terwijl daartegenover
gunstige resultaten van de door de overheid en het bedrijfsleven
(mede ten gunste van de autochtone bevolking) ontplooide acti
viteiten slechts summier aandacht krijgen.’

M ijn opinie terzake is dat deel n a als geheel de lezer
inzake de gecompliceerde Indische sam enleving alle infor
matie biedt die hij nodig heeft, dat ik in de hoofdstukken 4
en 5 over wat men de positieve kanten van het beleid van
overheid en bedrijfsleven zou kunnen noem en, voldoende
duidelijk ben geweest en dat ik, gezien wat tijdens en na de
T w eede W ereldoorlog is geschied, de politieke worsteling
tussen het gouvernem ent en de Indonesische nationalisten
terecht centraal heb gesteld.
D e lezer bedenke overigens dat geschiedschrijving, zoals
de Utrechtse historicus G eyl het eens form uleerde, ‘ een
discussie zonder eind’ is — niemand heeft de w ijsheid, nie
mand ook de waarheid in pacht.
Gem akshalve w il ik de lezer tenslotte attent maken op
de twee bijlagen die achter in dit deel zijn opgenom en: een
lijst met de namen van de ministers van koloniën en van
gouverneurs-generaal in de periode 1900—1942 en een lijst
van afkortingen van de namen van de in dit deel genoem de
organisaties en instellingen w elke Indië in die periode heeft
gekend.
L. D E JO N G
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HOOFDSTUK I

Capitulatie
Op zondag 8 maart 1942, op de dag af drie maanden nadat Japan zich als
bondgenoot van Duitsland en Italië in de Tweede Wereldoorlog had
gestort, werd de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, jhr. mr.
A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, des ochtends omstreeks
half negen opgebeld door de commandant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, tegelijk hoofd van het departement van oorlog,
luitenant-generaal H. ter Poorten. Beiden bevonden zich in Bandoeng
(zie kaart I op pag. 2). Daar waren sinds de Eerste Wereldoorlog het
genoemde departement en de generale staf gevestigd —het was dus de
plaats waar ter Poorten zijn hoge functie uitoefende. Van Starkenborgh
was, volgens een tevoren vastgesteld plan, ruim twee weken eerder in
het nachtelijk duister uit Indië’s hoofdstad Batavia (thans: Djakarta)1
weggereden, waar hij zijn echtgenote en een van zijn twee dochters (de
andere bevond zich in bezet Nederland) had achtergelaten; hij had
aanvankelijk zijn intrek genomen in een aan de noordelijke rand van
Bandoeng gelegen villa van een Chinese miljonair maar was na enkele
dagen verhuisd naar de midden in de stad gelegen ambtswoning van de
resident, het hoofd van het Nederlands-Indisch bestuursapparaat in de
residentie der Preanger Regentschappen. Daags tevoren, op zaterdag
7 maart, waren evenwel de bijgebouwen van die residentswoning ge
troffen door een Japanse bom —de gouverneur-generaal was toen naar
de miljonairs villa teruggekeerd.
Het was een onheilspellende mededeling welke hij op die zondagoch
tend van ter Poorten te horen kreeg: de opperbevelhebber van de Japanse
strijdmacht die een week eerder, zondag 1 maart, op vier punten op Java’s
lange noordkust was ontscheept, wenste die middag om twaalf uur in
Soebang, een plaats ongeveer halverwege Bandoeng en de noordkust,
een bespreking te hebben met de gouverneur-generaal en de comman
dant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Aan ter Poorten was

1 Bij de plaatsaanduidingen houden w ij in dit deel van ons w erk de in de Nederlandse
tijd gebruikelijke namen aan.
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INDISCHE OCEAAN
□

tot ioo m EU ioo—iooo m B boven iooo m

(O p een d eel van de vo lg e n d e kaarten zijn d ezelfd e h oogteversch illen aangegeven.)

I. De militaire situatie op vrijdagavond 6 maart 1942
Plaatsen en punten die door deJapanners zijn bezet, zijn in rood aangegeven.
duidelijk wat de Japanner volgens internationaal gebruik zou eisen: een
algemene capitulatie.
De Nederlandse regering te Londen had de inwilliging van die eis bij
voorbaat uitdrukkelijk verboden.
Wat te doen?
★
Twee dagen eerder, op vrijdag 6 maart, was ter Poorten tot de conclusie
gekomen dat, gezien de Japanse overmacht, gezien vooral ook het feit
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dat de Japanners in de lucht heer en meester waren, de hoogvlakte van
Bandoeng moest worden prijsgegeven. Die vlakte welke, omgeven door
een krans van goeddeels uitgedoofde vulkanen, omstreeks 700 meter
boven de zeespiegel was gelegen (’s avonds, ’s nachts en in de vroege
ochtend kwam er de koelte die in het laaggelegen Batavia ontbrak), was,
zoals de omstandigheden zich hadden ontwikkeld, het laatste gebied op
West-Java dat voor verdediging door het Knil in aanmerking kwam,
maar op vrijdag 6 maart stond vast dat de onstuimig aanvallende Japanse
troepen binnen weinige dagen naar Bandoeng zouden doorbreken; van
de Australische en Britse militaire eenheden die zich in de nabijheid
bevonden, was weinig steun te verwachten. Bovendien was Bandoeng
volgestroomd met vluchtelingen: duizenden vrouwen en kinderen, nietgemobiliseerde mannen ook, waren er heen getrokken, zodat de oor
spronkelijke bevolking: meer dan honderdduizend inheemsen, meer dan
tienduizend Chinezen en ca. twintigduizend Europeanen (hoofdzakelijk
Nederlanders), aanzienlijk was toegenomen. Bandoeng was een ruimgebouwde stad maar voor de gouverneur-generaal had vastgestaan dat er,
werd zij uit de lucht gebombardeerd, talrijke slachtoffers zouden vallen.
Tot die luchtbombardementen waren de Japanners in staat: al op de
eerste gevechtsdag op Java hadden zij, zuidwaarts oprukkend van een
punt aan de kust ca. 150 km ten oosten van Batavia, het grote vliegveld
Kalidjati veroverd. Daar hadden zij onmiddellijk enkele tientallen bom
menwerpers gestationeerd. Vooral met die bommenwerpers hadden zij
de pogingen van het Knil, t.w. van de Groep-Bandoeng (de eenheden
die op de hoogvlakte in reserve waren gehouden), om Kalidjati te
heroveren, verijdeld en van woensdag 11 maart afhadden zij herhaalde
lijk intimiderend-laag boven Bandoeng gevlogen en af en toe bommen
afgeworpen op het nabij gelegen vliegveld. Van Starkenborgh had op
vrijdag tegen ter Poorten gezegd dat het zijn uitdrukkelijke wens was dat
de burgerbevolking van de stad zou worden gespaard; ter Poorten had
vervolgens generaal-majoor J. J. Pesman, commandant van de GroepBandoeng, bevel gegeven om, als de Japanners naar Lembang dreigden
door te breken, d.w.z. naar de plaats waar de uit het noorden komende
pasweg in de vlakte van Bandoeng begon af te dalen, een officier met
een witte vlag voorwaarts te zenden teneinde aan de bevelhebber van de
Japanse aanvalstroepen mee te delen dat de vlakte en haar naaste omge
ving niet zouden worden verdedigd.
Zaterdagmiddag om vier uur waren de Japanners benoorden Lembang
door de Nederlandse stelling heengebroken. Het restant van de GroepBandoeng ging wijken —prompt deed ter Poorten aan Pesman weten dat
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het moment gekomen was om te handelen conform het de vorige dag
gegeven bevel. Pesman zond een kapitein die het Japans meester was,
noordwaarts. Deze werd voor de bevelhebber geleid van de Japanse
troepen die Kalidjati hadden veroverd, kolonel Tosjinari Sjo ji1. De
kapitein kreeg te horen dat het vuren onmiddellijk zou worden gestaakt
en dat kolonel Sjoji zich de volgende ochtend naar het ca. 2 km benoor
den Bandoeng gelegen hotel hola zou begeven waar Pesman zijn stafkwartier had gevestigd; daar wenste Sjoji de capitulatie van het restant
van de Groep-Bandoeng en van de overige eenheden die zich op o f bij
de Bandoengse hoogvlakte bevonden, nader te regelen.
★
Van het bevel dat ter Poorten op vrijdag aan Pesman had gegeven, waren
door een misverstand kopieën gezonden aan de staven van alle eenheden
op en bij de hoogvlakte. De inhoud er van drong tot talrijke officieren
en minderen door, waarmee aan hun toch al geschokt moreel een nieuwe
slag werd toegebracht: waarom zou men doorvechten als, kennelijk, de
overgave op handen was ?
Op zaterdag raakte het bericht van de naderende capitulatie in nog
bredere kringen bekend. Wapens werden weggeworpen, militairen sta
ken zich in burgerkleren o f maakten ten teken van overgave witte lappen
aan stokken vast; sommigen lieten van hun bajonet een witte zakdoek
hangen o f deden een witte halsdoek om, anderen spanden witte lakens
bij de plek waar zij zich bevonden. De nervositeit werd versterkt doordat
Japanse bommenwerpers opnieuw boven Bandoeng verschenen - de ene
bom die afgeworpen werd, kwam, gelijk vermeld, bij de residentswoning
terecht. Van het Nederlandse deel van de burgerij begon zich een paniek
meester te maken. Uit pers en radio had men in de invasiemaanden
vernomen dat de Japanners op enkele plaatsen in Indië tot wreedheden
waren overgegaan en door sommigen werd nu verwacht dat zij in
Bandoeng niet anders zouden optreden. Tijdschriften met anti-Japanse
artikelen, drukwerken die duidelijk van verbondenheid met de Geal
lieerde zaak getuigden, rood-wit-blauwe en oranje vlaggen, portretten
van leden van het Koninklijk Huis, foto’s van Churchill en Roosevelt
werden verbrand en gouden en zilveren sieraden verborgen o f haastig
1 H et is in Japan gebruikelijk, eerst de familienaam en dan de eigennaam te vermelden
— om misverstand te voorkom en bezigen w ij de ten onzent gebruikelijke volgorde.
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in bewaring gegeven bij inheemse o f Chinese kennissen — op zichzelf
hadden de Chinezen overigens nog meer reden tot angst dan de Neder
landers, want het Japanse leger had enkele jaren eerder bij de bezetting
van verschillende steden in China duizenden burgers doodgeschoten en
vrouwen en meisjes op grote schaal verkracht. Dat was aan alle Chinezen
bekend.
’s Avonds (auto’s reden weer met volle lichten aan) werd het druk in
café’s, restaurants en eetzalen van hotels. De militaire autoriteiten hadden
bevel gegeven, alle voorraden sterke drank en andere alcoholica te
vernietigen, en dat bevel werd over het algemeen opgevolgd maar op
enkele plaatsen werd anders gehandeld: daar vluchtte men in zijn wan
hoop in de drank. Geschiedde dat veelvuldig? Wij weten het niet
—aannemelijk lijkt ons dat de meeste Nederlandse burgers diep terneer
geslagen thuis zaten.
Zondagmorgen om negen uur zond de Bandoengse radio een procla
matie van generaal ter Poorten uit.1 Er werd in meegedeeld dat het Knil
in Bandoeng en omgeving zijn georganiseerde weerstand opgaf, ‘het Knil
als eenheid’, zo heette het, ‘heeft opgehouden te bestaan’ (het was de
bedoeling dat, conform de aanwijzingen van de Nederlandse regering,
de eenheden die zich elders op Java bevonden o f in de Buitengewesten,
voorzover nog niet door de Japanners veroverd, de strijd zelfstandig
zouden voortzetten). ‘Soldaten van het Knil en van de met ons strijdende
bondgenootschappelijke troepen, van welke rang o f landaard gij ook zijt,
ik, uw commandant,’ aldus het slot,
‘ dank u v o o r al h etgeen g ij 'v o o r onze rechtvaardige zaak hebt gedaan! Burgers
va n N e d e rla n d s-In d ië : ik dank u v o o r u w steun en u w m ed ew e rk in g , w e lk e gij
allen in zo ru im e m ate hebt g e g e ve n bij de v e rv u llin g van on ze defensietaak.
G o d zij m et ons allen, le v e de k o n in g in !’

Het Wilhelmus weerklonk, menigeen onder de Nederlanders die de
proclamatie hadden gehoord, brak in tranen uit.
De formaties van het Knil gingen nu verder uiteenvallen — talrijke
inheemse militairen deden hun uniform uit en verlieten het verband
waarvan zij deel uitmaakten. Bij velen van diegenen die bleven, was
sprake van opluchting: men zou dus niet sneuvelen! Menigeen meende

1 Tekst in J. B. B ouw er: ‘D agboek’, p. 5 -6 . D it dagboek bevindt zich onder registra
tienum m er 1 1 583 in de Indische Collectie van het Rijksinstituut vo o r O orlogsdocu
mentatie (verder aan te duiden als: IC).
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dat hij door de Japanners niet eens als krijgsgevangene zou worden
behandeld: hij was immers niet in het gevecht gevangen genomen en de
inrichting van kampen zou de overwinnaar maar last bezorgen. Een ieder
had in elk geval uit de bewoordingen van ter Poortens proclamatie
afgeleid dat de overgave een feit was en dat een daartoe strekkend aanbod
door de vijand was aanvaard, zodat er geen schot meer zou vallen.

Die conclusie was voorbarig.
★
Op zaterdagavond had kolonel Sjoji zich bereid verklaard, de capitulatie
van de strijdkrachten die zich op en bij de Bandoengse hoogvlakte
bevonden, nader te regelen, maar de Japanse opperbevelhebber, generaal
Hitosji Imamoera, was daarmee niet accoord gegaan.
Toen deze, pas in Batavia aangekomen, er omstreeks middernacht van
in kennis werd gesteld wat Sjoji had bereikt, besefte hij onmiddellijk
dat de kolonel zijn doel veel te laag had gesteld: wilden de Nederlanders
een luchtbombardement van Bandoeng voorkomen, dan diende men als
prijs niet een gedeeltelijke capitulatie te eisen, maar een algemene, die dus
geregeld moest worden met de hoogste Nederlandse gezagdragers: de
gouverneur-generaal, de legercommandant. In de vroege uren van zon
dag ging radiografisch bericht naar Sjoji dat de Japanse opperbevelhebber
die twee hoogste Nederlandse gezagdragers ’s middags om twaalf uur in
Soebang wenste te ontmoeten —deze mededeling was het waarmee een
van Sjoji’s stafofficieren zondagochtend vroeg in hotel Isola verscheen
waar generaal Pesman zich bevond. Pesman lichtte telefonisch generaal
ter Poorten in en deze bracht, gelijk reeds vermeld, omstreeks half negen
Imamoera’s wens aan van Starkenborgh over.

Van Starkenborgh weigerde die wens in te willigen.
Er waren verscheidene motieven die hem daartoe brachten.
Als gouverneur-generaal was hij inderdaad niet alleen hoogste verte
genwoordiger van Nederland en hoofd van het Nederlands bestuursap
paraat geweest maar ook opperbevelhebber van alle in Indië aanwezige
Nederlandse strijdkrachten —dat opperbevelhebberschap had hij evenwel
neergelegd. In een telegrafische gedachtenwisseling met de Nederlandse
regering te Londen was namelijk enkele dagen eerder komen vast te staan
dat het in Indië onder geen beding mocht komen tot een algemene
capitulatie. Om die te voorkomen waren twee maatregelen getroffen. Van
Starkenborgh had op woensdag 4 maart zijn opperbevelhebberschap
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overgedragen aan generaal ter Poorten (voor het leger) en aan viceadmiraal C. E. L. Helfrichs opvolger1 als commandant-Zeemacht en chef
van de marinestaf, schout-bij-nacht J. J. van Staveren (voor de marine),
en ter Poorten had op donderdagavond in een telegram aan de lagere
commandanten van het Knil doen weten dat zij, zo hij ooit per radio o f
anderszins bevel zou geven tot het neerleggen van de wapens, er van
moesten uitgaan dat zodanig bevel onder dwang was gegeven en dus als
van nul en gener waarde moest worden beschouwd. Na die donderdag
had van Starkenborgh formeel niets meer te maken met het militaire
apparaat —hij had zijn bevelsbevoegdheid verloren. Een oproep van een
Japans militair, hoe hoog ook, kon hij in eerste instantie naast zich
neerleggen. Bovendien: Imamoera had een wèns geuit, meer niet, en van
Starkenborgh, hoezeer ook verstoken van het ceremonieel waarmee hij
als gouverneur-generaal omgeven was geweest, had een te sterk gevoel
van waardigheid dan dat hij een simpele wens van de Japanner zomaar
zou inwilligen.
De gouverneur-generaal had uitzonderlijk zware maanden achter de
rug. In de Indische archipel was eiland na eiland door de Japanners
veroverd. Men had er, niet eens steeds in voldoende mate, vernielingen
kunnen aanrichten maar de eenheden van het Knil (het was niet veel
meer dan een politieleger) hadden geen successen van betekenis kunnen
boeken —soms was dapper gestreden, soms had aan de strijdlust van de
troepen veel ontbroken. Op 15 februari was de voor onneembaar gehou
den Britse marinebasis Singapore gevallen. Nadien hadden de hoogste
Geallieerde oorlogsleiders, van Starkenborgh wist het, Java opgegeven.
Schout-bij-nacht Doormans Combined Striking Force was in de Javazee
ten onder gegaan, de Japanners hadden vrijwel ongehinderd op Java’s
noordkust kunnen landen en de strijd op het eiland was voor de verde
digers een opeenvolging van nederlagen geworden. Het einde van die
strijd, ook dat wist van Starkenborgh, naderde —bij dat einde wenste hij
door een rustige en zelfbewuste houding te getuigen van vertrouwen in
de toekomst. Zijn geestkracht had niet geleden.
Niet aldus ter Poorten. Hij, de legercommandant, opperbevelhebber
ook sinds donderdag 5 maart, was diep gedemoraliseerd. Nog voordat
de Japanners op Java waren geland, had hij beseft dat de strijdkrachten
waarvoor hij de verantwoordelijkheid droeg, een hopeloze strijd voor
de boeg hadden. Hij had in zijn gehele carrière veel belangstelling gehad
1 In opdracht van de regering had Helfrich op 2 maart Java met een vliegboot van de
marine verlaten teneinde zich naar C e ylo n (thans: Sri Lanka) te begeven.
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voor het luchtwapen (als eerste Nederlandse beroepsofficier had hij in
19 1 1 het internationale vliegbrevet verworven) en zijn kennis van de
luchtoorlog had hem doen beseffen dat, daar hij zelf geen bommenwer
pers en vrijwel geen jagers meer bezat, Java onverdedigbaar was. Hij
miste de evenwichtigheid die van Starkenborgh kenmerkte. Twee weken
nadat Japan ten aanval was getogen, had hij er in een radiotoespraak van
getuigd dat het zijn wens was, ‘liever staande te sterven dan knielende
te leven’ — nu was hij van het ene uiterste in het andere gevallen. Hij
had nachtenlang nauwelijks zijn bed gezien, hij was uitgeput, hij voelde
zich ziek, hij had geen strijdlust meer. Elke dag, elk uur dat de gevechten
langer duurden, beschouwde hij als zinloos. Wilde Imamoera hem in
Soebang ontmoeten, dan zou hij naar Soebang gaan. Imamoera had
evenwel niet alleen hèm, maar ook de gouverneur-generaal ontboden
en deze weigerde.
Die weigering werd door ter Poorten aan Pesman bericht — Pesman
lichtte Sjo ji’s verbindingsofficier in. Sjoji reageerde met bevel te geven,
aan de gouverneur-generaal te doen weten dat, als hij in zijn weigering
volhardde, Bandoeng van tien uur af zwaar zou worden gebombardeerd.
Er kruisten al Japanse bommenwerpers boven de stad en boven het hotel
hola hing een klein Japans verbindingstoestel in de lucht van waaruit in
het oog werd gehouden welke tekens er van het hotel uit werden
gegeven.
Telefonisch bracht Pesman het Japanse dreigement aan ter Poorten
over en deze laatste lichtte van Starkenborgh in. Het was toen ca. half
tien. Van Starkenborgh zwichtte, de Japanners werden daarvan op de
hoogte gesteld en bij hola werden signaallappen neergelegd ten teken dat
het bombardement van Bandoeng voorlopig niet doorging.
Kort na tien uur verscheen de auto van de legercommandant bij de
villa waar van Starkenborgh zich bevond met enkele van zijn naaste
medewerkers. Ter Poorten bracht de chef van zijn staf, generaal-majoor
R. Bakkers mee, alsook generaal Pesman. De drie hoge militairen twij
felden er niet aan dat Imamoera de algemene overgave zou eisen en
betoogden met klem dat die eis diende te worden ingewilligd: men
mocht Bandoeng niet aan bombardementen blootstellen, wat aan troepen
van het Knil en aan andere eenheden op en bij de hoogvlakte van
Bandoeng aanwezig was, kon geen weerstand van betekenis meer bieden,
talrijke militairen waren doodmoe, uitgehongerd en gedemoraliseerd,
van de inheemse krachten was een groot deel spoorloos verdwenen, daags
tevoren, zaterdag, was op oproepen om zich als vrijwilliger aan te melden
voor het voeren van een guerrilla-oorlog door bijna niemand gereageerd
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en met de Australiërs en Britten was men het verband kwijtgeraakt;
zonder ter Poorten in te lichten hadden dezen zich zaterdag in de bergen
ten zuidoosten van Bandoeng teruggetrokken in de hoop, de Japanners
te kunnen bestoken totdat zij door schepen van Australië uit zouden
worden opgehaald, maar voor de drie Nederlandse generaals stond vast
dat geen enkel schip er in zou slagen de zuidkust van Java te bereiken,
dat ook ter zee omsingeld was.
Al die feiten en omstandigheden waren ook aan van Starkenborgh
bekend maar dat betekende niet dat zij zijn zienswijze bepaalden. Hij
was gewend in politieke, niet in militaire begrippen te denken en hij zag
het als vruchteloos om van de algemene overgave uit te gaan als van een
vaststaand feit terwijl ze nog niet eens was geëist. Zou die eis worden
gesteld, dan zou men wellicht, hoopte hij, aan de inwilliging voorwaar
den kunnen verbinden —zou men niet de eigen positie fataal ondermij
nen wanneer men de Japanner van meet af aan duidelijk maakte dat men
tot overgave bereid was? Van Starkenborgh was gezant geweest voordat
hij tot gouverneur-generaal was benoemd; hij had in zijn diplomatieke
carrière geleerd wat onderhandelen was. Het ergerde hem dat de afloop
van het te voeren gesprek voor de drie generaals kennelijk al vaststond.
Ter Poorten lag hem bovendien niet als mens —hij had hem (het had ter
Poorten gekwetst) nooit in vertrouwen genomen, hem niet eens geraad
pleegd inzake de overdracht van het opperbevelhebberschap. Wat dit alles
aan spanningen had doen ontstaan, kwam nu naar boven: het gesprek
met ter Poorten en de twee onderbevelhebbers kende momenten waarop
men haast als kemphanen tegenover elkaar stond. Van Starkenborgh
slaagde er niet in, een gemeenschappelijke beleidslijn aanvaard te krijgen
—opleggen kon hij die niet; hij was geen opperbevelhebber meer.
Men vertrok in drie auto’s, alle gereden door inheemse chauffeurs;
kussenslopen dienden als witte vlaggen. Voorop reed de auto met de drie
generaals; in de tweede bevonden zich van Starkenborgh, zijn adjudant
en de directeur van zijn kabinet, dr. P. J. A. Idenburg, in de derde het
hoofd van de Algemene Secretarie van het gouvernement, J. M. Kiveron,
en twee deskundigen inzake Japan, H. Hagenaar en dr. A. P. F. Hulsewé
—beiden waren verbonden geweest aan de Dienst der Oost-Aziatische
Zaken die vóór de oorlog veel aandacht had besteed aan de Japanse
spionage.
Spoedig werd het hotel hola bereikt waar een Japanse officier in een
eigen auto voorop ging rijden, nadien ging de kronkelende weg verder
klimmen in de richting van Lembang. Op de hoogvlakte lagen hier en
daar de rijstvelden van de inheemse bevolking en temidden daarvan haar
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simpele dorpjes, hogerop tegen de berghellingen de thee- en kinaplantages die Nederlandse ondernemingszin had doen ontstaan. Keek men
terug, dan zag men boven Bandoeng op verscheidene plaatsen rook
hangen: daar werden (het was daags tevoren begonnen) archiefstukken
verbrand.
Men passeerde Lembang dat, ruim i 200 meter boven de zeespiegel,
schilderachtig lag temidden van de vulkaanhellingen aan de noordkant
van de Bandoengse hoogvlakte —verscheidene Nederlandse en Chinese
welgestelden hadden er hun villa’s laten bouwen. Al die villa’s, verlaten
door de bewoners die naar Bandoeng waren gevlucht, waren door in
heemsen geplunderd en hetzelfde gold voor de huizen en winkels der
Chinezen. Deprimerend was het om te zien en ook veelzeggend: er was
geen gezag meer, geen Nederlands en geen inheems.
Een eindwéegs achter Lembang bereikte men de gevechtspost van
kolonel Sjoji. De kolonel had er een rij stoelen en een tafeltje doen
plaatsen waarbij zich Japanse militairen en Japanse burgers bevonden
(vermoedelijk waren dat journalisten) van wie velen een fototoestel
gereed hielden. De Nederlanders moesten uitstappen en kolonel Sjoji
die zich, aldus van Starkenborgh in '48 jegens de Enquêtecommissie,
‘netjes (had) aangedaan door een paar hardgroene handschoenen aan te
trekken’1, hield een toespraak in plechtig Japans. Dr. Hulsewé kon uit de
tekst niet goed wijs worden en van Starkenborgh zat alweer in zijn auto
toen hem duidelijk werd gemaakt dat de Japanner onder meer verklaard
had, te begrijpen hoe pijnlijk de tocht naar Soebang voor de Nederlanders
was —de gouverneur-generaal vroeg Hulsewé toen, aan de kolonel zijn
waardering over te brengen voor zijn hoffelijkheid.
Over de nogal primitieve pasweg die noordwaarts voerde, vorderden
de auto’s slechts langzaam. Nu waren aan weerskanten van de route de
tekenen te zien van de strijd die er daags tevoren had gewoed: vernielde
bunkers (Japanse vlaggen waren in de schietgaten gestoken), kapotte
militaire auto’s, lijken van gesneuvelde militairen van het Knil.
Het begon te regenen.
Omstreeks half één kwam het Nederlands gezelschap in Soebang aan.
Daar vernam het van een Japans officier dat generaal Imamoera de plaats
van samenkomst had gewijzigd: hij wenste de Nederlanders op het
vliegveld Kalidjati te ontmoeten, ca. 15 km verder westwaarts. Waarom
de Japanse opperbevelhebber tot die wijziging had besloten, was, zo zij
het niet al eerder hadden begrepen, de Nederlanders duidelijk toen zij
1 Getuige van Starkenborgh, Enq., punt n, ongepublic. verhoren, vraagno. 29 106.
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bij het vliegveld kwamen: Japanse bommenwerpers en jagers stonden er
in rijen opgesteld.
Generaal Imamoera liet op zich wachten. Hij had Batavia in de vroege
ochtend per auto verlaten maar was, nadat hij al veel tijd had verloren
(de weg was herhaaldelijk versperd geweest door Japanse colonnes), ca.
50 km ten oosten van Batavia op een punt gekomen waar de brug over
een brede, door de regens gezwollen rivier was opgeblazen —het duurde
enkele uren voordat hij op een geïmproviseerde voetbrug de rivier kon
oversteken en voordat aan de oostelijke oever, in Krawang (zie kaart I),
voor hem en zijn gezelschap auto’s waren gearriveerd. Het inheemse
bestuur legde geen spoor van animositeit aan de dag. Dat verbaasde
Imamoera niet, o f beter: niet meer. Enkele jaren lang had hij Japanse
eenheden gecommandeerd in bezet China — hij had er de haat van de
Chinezen leren kennen, maar sinds hij een week eerder op Java was
aangekomen, had hij de sterke indruk gekregen dat de komst der Japan
ners althans aan een deel van de inheemse bevolking welkom was: hij
had vernomen dat inheemsen spontaan naar voren waren gekomen om
wegversperringen op te ruimen en om als gids op te treden voor de
Japanse troepen, hij had hier en daar inheemsen zien zwaaien met
primitieve Japanse vlaggetjes, kinderen hadden de Japanse militairen
cocos-sap te drinken gegeven.
*
Terwijl Imamoera naar Kalidjati onderweg was, werden de Nederlanders
daar geleid naar een van de bij het vliegveld gelegen woningen die
inmiddels door officieren van de Japanse luchtmacht als recreatieverblijf
in gebruik was genomen. Zij kwamen er in een luidruchtig gezelschap
terecht — in de vrij kleine, benauwde kamer, waar een deel van de
Japanners met ontbloot bovenlijf rondliep, daverde het van harde Japanse
keelklanken. Het werd er stil toen de bevelhebber van de Japanse lucht
vloot die alle luchtoperaties boven Nederlands-Indië had geleid, het
woord nam. Hij sprak in het Japans en wat hij had gezegd, werd in het
Maleis vertaald. Hij bleek de volledige overgave te hebben geëist en had
er de bedreiging aan toegevoegd dat, als die eis niet werd ingewilligd,
de gereedstaande bommenwerpers onmiddellijk zouden opstijgen om
Bandoeng te teisteren. Op dat alles reageerden de Nederlanders niet.
Nadien verstreek uur na uur. Meer dan een kopje slappe thee werd hun
niet aangeboden. Het grootste deel van de tijd zaten zij te zwijgen.
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Tegen het einde van de middag verscheen Imamoera in Kalidjati. De
Nederlanders werden nu naar de aangrenzende woning gebracht waar
men in een kamer en suite de dubbele deuren had opengeschoven. Het
gesprek nam een aanvang1. Imamoera sprak Japans —de Japanse tolk die
hij naast zich had, was het Nederlands goed meester: de man had het
zich in Den Haag eigen gemaakt en was nadien enkele jaren vice-consul
in Batavia geweest; als Hulsewé moeilijkheden had met het vertalen uit
het Japans, nam hij die taak over.
De tolk begon met de aanwezigen aan elkaar voor te stellen. Toen dit
was geschied, uitte van Starkenborgh de wens dat de Japanse journalisten
en persfotografen die de kamer waren binnengekomen, zouden worden
verwijderd. Imamoera willigde die wens in en de suite-deMxen werden
bovendien gesloten. De Japanner eiste vervolgens zonder verdere plicht
plegingen de algemene overgave, daaraan toevoegend dat, indien zijn eis
werd ingewilligd, de verslagen Nederlanders zouden ervaren hoe rid
derlijk de Japanners zouden optreden. Toen bij de vertaling van dit
betoog de woorden ‘algemene overgave’ weerklonken, wendde ter Poor
ten zich tot van Starkenborgh, zijn handen uitstrekkend alsof hij wilde
zeggen: ‘Ziet u wel, dat heb ik voorspeld!’ Die reactie versterkte van
Starkenborgh in zijn overtuiging dat van ter Poorten geen weerbare
houding te verwachten was; hij, de twee-en-zestigste in de lange rij van
gouverneurs-generaal die sinds het begin van de zeventiende eeuw in
Batavia en Buitenzorg2 (zie kaart I) hadden geresideerd, betreurde zulks;
‘ik dacht’, zei hij ons bijna twintig jaar later, ‘we zijn hier bijna driehonderdvijftig jaar geweest, ik kan dat niet zomaar opgeven.’3 Hij besloot

1 V an Starkenborgh heeft zijn herinneringen aan het gesprek in 19 4 7 opgeschreven,
zijn verslag in oktober 1948 voorgelezen aan de Enquêtecomm issie (a.v., vraagno.
29 1 0 8 - 1 1 ) en toen ook op enkele punten aanvullingen verstrekt. T er Poorten heeft
over het gesprek geschreven in zijn in maart 19 46 opgesteld ‘Verslag omtrent mijn
beleid als legercomm andant’ , te vinden o.m. in de Indische Collectie van het
Rijksinstituut vo o r Oorlogsdocum entatie onder registratieno. 48 497. D e Japanner die
als tolk optrad, beschreef het gesprek in het herdenkingstijdschrift d.d. 9 maart 1943
van het op Java verschijnend dagblad A sia R aya (‘Groot A zië’) (IC, T 1). Een tweede
verslag van Japanse zijde is in 19 44 gepubliceerd in het Jaarboek Ja v a N enkan 1944
(IC , 4 6 6 1). Imamoera heeft zijn herinneringen neergelegd in zijn in '46 in Batavia in
gevangenschap geschreven m emoires: 'A Tapir in Prison' (IC, 246 0 ), dl. III, p. 1 1 4 - 1 7 .
In onze w eergave combineren w ij de gegevens uit deze bronnen, aangevuld met
inlichtingen die w ij in 19 83 van de heren Hagenaar en dr. H ulsew é m ochten ontvan
gen. 2 Thans: Bogor. M et ‘thans’ bedoelen w ij dat dit nu de officiële naam is. V eel
huidige plaatsnamen w erden in de Nederlandse tijd al door inheemsen ge
bruikt. 3 V an Starkenborgh, 2 3 okt. 19 61.
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de leiding van het gesprek aan Nederlandse kant in handen te nemen.
Dat werd hem gemakkelijk gemaakt doordat Imamoera hèm als eerste
de vraag stelde o f hij bereid was zich over te geven. Hij zei neen. Waarom
bent u dan hier gekomen, vroeg Imamoera. Van Starkenborgh antwoord
de dat hij niet anders had gedaan dan gevolg geven aan de uitnodiging
die hem had bereikt en dat hij nu als gouverneur-generaal graag met de
Japanse opperbevelhebber zou bespreken hoe het burgerlijk bestuur van
Nederlands-Indië (hij wilde bereiken dat het Nederlands bestuursappa
raat zijn werk zou kunnen voortzetten) het best kon worden ingericht.
Imamoera wees dat af: wij zijn nog in oorlog, zei de Japanner, en de
enige vraag waarvoor wij staan is o f het vechten gestaakt dan wel
voortgezet wordt; hij was niet bereid, over vraagstukken van burgerlijk
bestuur te gaan discussiëren —de Nederlanders moesten capituleren.
Van Starkenborgh zei dat hij geen enkele bevoegdheid had om over
capitulatie te spreken. Verbazing bij Imamoera: u bent toch opperbevel
hebber! Van Starkenborgh antwoordde met er op te wijzen dat hij door
de regering van zijn opperbevelhebberschap was ontheven en dat ook de
aanwezige militaire autoriteiten niet de bevoegdheid hadden, tot een
algemene overgave te besluiten — een plaatselijke overgave was wèl
mogelijk, bijvoorbeeld met betrekking tot de strijdkrachten die zich in
en bij Bandoeng bevonden; die plaatselijke overgave was, zei hij, al
aangeboden.
Bandoeng noemend was het van Starkenborghs bedoeling dat Ima
moera het dreigement van kolonel Sjoji en van de bevelhebber van de
Japanse luchtvloot zou herhalen. ‘Ik speculeerde daarop’, schreef hij in
een in '47 door hem opgestelde verslag,
‘ o m aldus de g eleg en h eid te krijgen , m et v o lle kracht te reageren op het im m o rele
va n d eze be d re ig in g ten aanzien van een niet m eer ve rd e d ig d e stad en te w ijz e n
op de v le k die v o o r de o verw in n aar aan een aldus v e r w o rv e n algeh ele o ve rg a ve
zou b lijv e n k leven . . . H e t d ezerzijds prestige in het debat zou er d o o r zijn
v e rh o o g d , h etgeen w a arsch ijn lijk geen m ateriële w in st, m aar toch zed elijke
v o ld o e n in g , o o k v o o r later, zo u hebben gebracht.’

Van Starkenborghs speculatie ging niet op: Imamoera uitte geen drei
gementen. De Japanner zei slechts dat het voor hem onbegrijpelijk en
ook onaanvaardbaar was dat zich in Nederlands-Indië geen enkele N e
derlandse autoriteit meer bevond die bevoegd was tot een algemene
overgave. Opnieuw wees van Starkenborgh op de bindende opdracht van
de regering —hij sprak nu van een opdracht van de koningin, aannemend
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dat dat meer indruk zou maken op de Japanse opperbevelhebber die zijn
keizer beschouwde als een wezen van goddelijke afkomst wiens bevelen
blindelings gehoorzaamd moesten worden. Pogende tijd te winnen,
voegde de gouverneur-generaal er aan toe, bereid te zijn, de koningin
telegrafisch te verzoeken haar bindende instructie te wijzigen. Imamoera
ging daar niet op in. Hij werd ongeduldig. Het gesprek had al ongeveer
twintig minuten geduurd en hij was geen stap verder gekomen. Hij zei
dat hij het vertrek zou verlaten en dat hij tien minuten bedenktijd gaf.
Na die tien minuten zou hij terugkomen en dan verwachtte hij maar één
ding: een duidelijk ja o f neen op de eis tot algemene overgave die hij,
zei hij, handhaafde.
De Nederlanders bleven alleen. Van de generaals ter Poorten, Bakkers
en Pesman kreeg van Starkenborgh te horen dat hij een beleidslijn volgde
die geen rekening hield met de militaire situatie en dat er, hoe onaan
genaam dat, mede in het licht van de regeringsinstructie, ook was, niet
te ontkomen viel aan aanvaarding van de Japanse eis. Idenburg, de chef
van zijn kabinet, wees er op dat de regering, een algemene overgave
verbiedend, ten aanzien van het volgen van haar instructie enige vrijheid
had gelaten. Inderdaad, toen van Starkenborgh op zondag I maart een
telegram1 naar Londen had gezonden waarin hij had opgemerkt dat een
overdracht van het opperbevel door de Japanners als een schijnbeweging
zou worden gezien (wat het volgens hem ook was) en dat zij een eis tot
algemene overgave konden stellen ‘onder bedreiging volstrekt nutteloos
bloedbad o f vernietiging volkrijke stad als Bandoeng’ (dat was precies
de situatie waarmee men nu geconfronteerd werd), was op woensdag
Gerbrandy’s antwoord ontvangen waarin o.m. stond:
‘4. Instructie opperbestuur algem en e o ve rg a ve w eerm ach t uitgesloten w o rd t
gehandhaafd.
5. R e d e lijk e ruim te w o rd t v o o r o n vo o rzien e g evallen aan beleid co m m a n 
danten gelaten.’

Wat was bedoeld met ‘onvoorziene gevallen’ en aan welke ‘comman
danten’ was gedacht? Louter aan de plaatselijke? Van Starkenborgh had
onmiddellijk op verduidelijking aangedrongen en op donderdag was in
Bandoeng een telegram binnengekomen dat Gerbrandy’s antwoord be

1 D e telegram wisseling tussen Gerbrandy en van Starkenborgh inzake de positie en
het beleid van de Nederlandse autoriteiten in Nederlands-Indië bevindt zich in de
Indische Collectie onder de no ’ s 8 1 10 3 -14 .
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vatte1, maar dat telegram had men niet meer kunnen ontcijferen doordat
van Starkenborgh eerder op die dag, toen de residentswoning waarin hij
zich bevond, gepasseerd werd door een ordeloze troep militairen van het
Knil die riepen dat de Japanners al het noorden van Bandoeng waren
binnengedrongen, opdracht had gegeven veiligheidshalve alle geheime
stukken, de codepapieren inbegrepen, onmiddellijk te verbranden. In
Kalidjati wees Idenburg op de bewoordingen van het woensdag ontvan
gen telegram: als de regering ‘redelijke ruimte’ liet ‘voor onvoorziene
gevallen’, mocht men de situatie waarin men zich bevond, dan niet als
een van die ‘onvoorziene gevallen’ beschouwen? Was er niet een grens
aan de verplichting om de richtlijnen van de regering te volgen? Kon zij
in het verre Londen de benarde situatie overzien? Neen. Was het niet
eerder zo dat alleen diegenen die ter plaatse waren, alle elementen in
aanmerking nemend, tot een beslissing konden komen en dat zij de
verantwoordelijkheid daarvoor heel wel konden aanvaarden? Aldus
Idenburg. Van Starkenborgh wees zijn betoog af: juist die benarde situatie
had hij voorzien, hij had er de regering op gewezen en zij had, hierop
reagerend, haar instructie uitdrukkelijk gehandhaafd.
Imamoera kwam terug. Hij vroeg welk antwoord de gouverneurgeneraal hem nu gaf. Van Starkenborgh herhaalde dat hij niet bevoegd
was een algemene overgave aan te bieden, overgave van de troepen bij
Bandoeng was wèl mogelijk. Opnieuw zette hij de staatsrechtelijke
positie uiteen waarin hij en de aanwezige generaals zich bevonden. Dat
begon Imamoera te vervelen. De Japanner (hij had bewondering voor
van Starkenborghs vasthoudendheid) zei dat hij niet langer wenste te
praten met diplomaten en juristen en zich liever rechtstreeks met m ili
tairen verstond —wat hadden zij te zeggen? ‘Het staat mij voor’, aldus
van Starkenborgh in zijn verslag, ‘dat ik generaal ter Poorten iets heb
toegevoegd in de zin van nu maar definitief ja o f neen te zeggen’ —hij
twijfelde er niet aan dat het ‘ja ’ zou worden.
Inderdaad, dat werd het, en ter Poorten zei vervolgens dat hij zich
grote zorgen maakte over de positie van de militaire eenheden buiten
het gebied van Bandoeng. Hij wees er op dat hij drie dagen eerder,
donderdag, bevel had gegeven, geen rekening te houden met een even
tueel door hem uit te geven instructie de wapens neer te leggen —hij

1 D at antwoord luidde: ‘M ijn 5 . . . beoogt voorkom en dat al te letterlijke toepassing
door individuele gezaghebbenden van opzettelijk straffe dezerzijdse directieven hen
zou beletten in incidentele, van hieruit niet te beoordelen dwangposities te handelen
naar eigen beste inzicht.’
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vroeg van Imamoera de verzekering dat eenheden die zouden doorvech
ten, niet als franc-tireurs zouden worden behandeld. Imamoera ant
woordde dat hij ter Poorten graag de gelegenheid zou geven, de volgende
ochtend, maandag, via de radio bekend te maken dat het tot een algemene
overgave was gekomen en dat het op donderdag gegeven bevel was
ingetrokken. Vervolgens begon Imamoera de verplichtingen op te som
men waaraan ter Poorten en de onder hem ressorterende strijdkrachten
zich moesten houden. Van Starkenborgh constateerde dat nu alleen puur
militaire aangelegenheden aan de orde kwamen —hij stond op en zei dat
hij het vertrek zou verlaten. Imamoera maakte daar geen bezwaar tegen.
Diens gesprek met de generaals duurde nog ongeveer een kwartier.
Zij noteerden een lange reeks opdrachten; ter Poorten verplichtte zich,
de volgende ochtend, maandag, uiterlijk om acht uur in een radiotoe
spraak de algemene overgave bekend te maken, verzekerde op zijn
erewoord dat hij zijn bevel van donderdag zou intrekken en aanvaardde
de Japanse eis dat hij later op maandag opnieuw naar Kalidjati zou komen
met alle bijzonderheden over de verspreiding en de uitrusting van de
eenheden van het Knil. Er werd geen protocol opgesteld, er werd niets
ondertekend en de Britse en Australische eenheden kwamen niet ter
sprake, evenmin als de Amerikaanse die zich elders op Java bevonden.
In het begin van de avond verlieten de Nederlanders Kalidjati. Zij
hadden niets te eten o f te drinken gekregen. Naar Bandoeng moesten zij
slechts ongeveer zestig kilometer afleggen maar zij vorderden langzaam.
De regen had zich ontwikkeld tot een tropische stortbui, de wegen waren
doorweekt. Vooral op het bergtraject had men last van de modder; daar
moesten de Nederlandse auto’s soms door Japanse militaire vrachtauto’s
voortgesleept worden. Zware wolken maakten dat het stikdonker was,
‘de tocht’, aldus van Starkenborgh jegens de Enquêtecommissie, ‘was
bijzonder luguber.’ 1 Pas ’s nachts om half drie bereikte men Bandoeng.
N og in de nacht werd daar door de Legervoorlichtingsdienst generaal
ter Poortens bekendmaking geformuleerd die aan de pers zou worden
doorgegeven en via de radio omgeroepen.2 De uitzending begon maan
dagochtend om kwart voor acht. Er werd in meegedeeld dat de gouverneur-generaal en de legercommandant daags tevoren een bespreking
hadden gehad met de Japanse legerbevelhebber; diens eisen waren aan

1 G etuige van Starkenborgh, Enq., punt n, ongepublic. verhoren, vraagno. 29 116.
2 Tekst in (Dep. van defensie, hoofdkwartier van de Generale Staf, Sectie Krijgsge
schiedenis) C. van den Hoogenband en L. Schotborgh: N ederlands-Indië contra Ja p a n ,
dl. V II: D e strijd op Ja v a (19 6 1), p. 15 9 -6 0 .
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vaard, met als eerste ‘onvoorwaardelijke capitulatie’ ; overal moesten
witte vlaggen gehesen worden, de troepen moesten vóór 12 uur worden
verzameld, de wapens ingenomen; vernielingen mochten niet langer
worden uitgevoerd, communicatie met het buitenland was verboden. Uit
de tekst bleek verder dat ter Poorten zich tot alle commandanten van het
Knil richtte, waar zij zich ook bevonden: allen dienden de strijd te staken
en met de hoogste Japanse bevelhebber in hun ressort contact op te
nemen; ‘dit bevel geldt ook voor de Koninklijke Marine, de Gouverne
mentsmarine en alle havenmeesters’. Had de legercommandant dan iets
over de marine te zeggen? Neen —maar schout-bij-nacht van Staveren
was twee dagen eerder, vrijdag, samen met een vriendin uit Bandoeng
verdwenen en had zijn opperbevelhebberschap aan niemand overgedra
gen.
N og een tweede bevel ging van ter Poorten uit, louter telegrafisch:
alle commandanten die men kon bereiken, werden er van in kennis
gesteld dat de instructie die op donderdag was gegeven om een eventueel
algemeen capitulatiebevel te negéren, ingetrokken was.
Later in de ochtend reed de legercommandant opnieuw naar Kalidjati
waar hij aan Imamoera nauwkeurige gegevens overhandigde over de
aantallen Nederlandse troepen, hun verspreiding en hun bewapening. De
lijsten werden voor ontvangst afgetekend en toen ter Poorten naar
Bandoeng terugreed, volgde hem de staf van de bevelhebber van de
Japanse divisie die bewesten Batavia was geland.
Van Starkenborgh riep die ochtend de voornaamste zich in Bandoeng
bevindende civiele Nederlandse autoriteiten bijeen: drie van de v ijf
leden van zijn hoogste adviescollege, de Raad van Nederlands-Indië
(twee waren in opdracht van de regering naar Australië gevlogen), de
voorzitter van de Volksraad, mr. J. A. Jonkman, de directeuren van de
departementen van algemeen bestuur, de hoofden van enkele belangrijke
diensten, alsook Kiveron en Idenburg die hem daags tevoren naar Ka
lidjati hadden vergezeld. Hij deelde aan zijn gehoor mee wat zich daar
had afgespeeld en uitte zich daarbij kritisch over de houding die de
legercommandant aan de dag had gelegd, niet evenwel over diens besluit
tot een algemene overgave. ‘Aan de vergadering hield ik voor’, aldus van
Starkenborgh in '48,
‘dat m ijn kritiek op de heer ter Poorten niet dit besluit g o ld ; dat ik begreep dat
daarvoor g o e d e gro n d en aan w ezig w aren en dat, ofsch o o n ik z e lf tot het einde
van m ijn onderh oud m et generaal Im am oera g e w e ig e rd had aan zijn eis te
vo ld o e n , ik m ij bew u st w as dat de m o ge lijk h e id van bespreking v r ijw e l was
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uitgeput en ik ve rm o e d e lijk tot h etzelfd e besluit zou zijn g ek o m en als de heer
ter Poorten, ind ien de o n d erh an delingen m et m ij w aren vo o rtg e zet en ik de
h o ogste autoriteit w a s gew eest. Ik legde o o k uit dat de ged ach ten w isselin g m et
het opp erbevel en ige onzekerheid, dus een m ate van b ew eg in g svrijh e id , had
gelaten.
Ik h erin n er m ij tenslotte n o g opgem erkt te hebben dat degen en die later kritiek
zo ud en w ille n o efenen, er w e llich t op zo ud en w ijz e n dat generaal Im am oera niet
m et o n d u b b e lzin n ig e w o o rd e n het d reigem en t va n een bo m bard em en t van
B a n d o e n g had geuit, en verder, dat de cam pagne op Ja v a aan N ed e rla n d se zijde
w e in ig kostbaar aan m en sen leven s g e w e e st w as en dit allicht als aand u idin g zou
w o rd e n b e sch o u w d dat de strijd m et o n vo ld o e n d e kracht w as g e vo e rd .’ 1

In de loop van die maandag trokken Japanse militairen Bandoeng
binnen. In de noordelijke w ijk vorderden zij talrijke huizen van Neder
landers —de bewoners moesten, met achterlating van al hun bezittingen,
maar zien waar zij onderdak konden vinden. Over de Postweg die
gouverneur-generaal Daendels in het begin van de negentiende eeuw
bijna over de volle lengte van Java had laten aanleggen en die heel
Bandoeng doorsneed, zag men nu vechtwagens rijden, bemand met
Japanse militairen: ‘soldaten met stoppelbaarden’, aldus een Nederlander,
‘robuste, aapachtige typen van Korea en Formosa’ (dat waren toen Japanse
koloniën). ‘Het militaire tenue bestaat in hoofdzaak uit een broekje en
een petje met een lap in de nek . . . Hun standpunt tegenover kostbaar
heden is raadselachtig: van de een worden portefeuille, geld, horloge en
gouden ringen gestolen, een ander wordt geheel ongemoeid gelaten.’2
Ook auto’s en fietsen werden geroofd —anderzijds werden hier en daar
Japanse militairen van wie bleek dat zij winkels hadden geplunderd, ter
plekke door hun officieren doodgeschoten.
Verbijsterd werd dit alles door de Nederlanders aanschouwd. De
toekomst leek uiterst somber en onder hun inheems huispersoneel,
voorzover nog aanwezig (er waren personeelsleden die in de voorafgaan
de dagen weg waren gebleven van hun werk) waren er niet weinigen die
met een enkel woord o f een stil gebaar van medegevoel getuigden. Ook
in Bandoeng bleek evenwel dat andere inheemsen een duidelijke vreug
de aan de dag legden over een gebeuren dat zij zagen als de aanloop tot
Indonesië’s onafhankelijkheid, ’s Morgens al constateerde een Neder
lands ingenieur van de Staatsspoorwegen dat de inheemsen die op het
hoofdbureau werkzaam waren, ‘elkaar hartelijk feliciteerden. Wij voel' Getuige van Starkenborgh, Enq., punt n, ongepublic. verhoren, vraagno. 2 9 116 .
2 W . H. J. Elias: Indië onder Ja p a n se h iel (1946), p. 3 4 - 3 5 .
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den dat’, schreef hij in zijn naoorlogs verslag, ‘als bijzonder hatelijk aan.
Velen waren daar bezig van de Nederlandse vlaggetjes een rood-wit
vlaggetje voor hun fiets te maken’1 —rood en wit waren de kleuren die,
sinds vele jaren al, gepropageerd waren door alle groeperingen die voor
een onafhankelijk Indonesië waren opgekomen; het waren ook de kleu
ren van de Japanse vlag: een rode bol op een wit veld. En toen de
Japanners Bandoeng binnentrokken, zagen de Nederlanders er vele in
heemsen langs de Postweg en elders staan, juichend en met kleine Japanse
vlaggen zwaaiend.
In Batavia, dat vier dagen eerder door de Japanners was bezet, werden
op die 9de maart de al eerder aangevangen, onderlinge beraadslagingen
van leidende figuren uit de door het Nederlandse gouvernement toege
laten Indonesische groeperingen voortgezet en op 12 maart (de dag
waarop de bevelhebbers van de bezuiden Bandoeng en elders op Java
aanwezige Britse, Australische en Amerikaanse militairen zich onvoor
waardelijk overgaven) publiceerde het Batavia’se dagblad van een van die
groeperingen een eerste lijst met de namen van Indonesiërs die een
nationaal kabinet konden vormen; om de Japanners niet voor het hoofd
te stoten had men opengelaten wie als minister-president zou optreden.
Men werd bij dit alles kennelijk gedragen door de overtuiging dat het
einde van het Nederlands bewind gekomen was —voorgoed.

1 L. R. O ldem an: ‘Verslag Japanse tijd’, p. 17 (IC, 81 206 A).
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‘De Kompenie’
Inderdaad, het was, zoals van Starkenborgh zich bewust was geweest, in
1942 bijna driehonderdvijftig jaar geleden dat de eerste Nederlanders in
de Indische archipel waren verschenen: handelend volgens aanwijzingen
van de ondernemende Jan Huygen van Linschoten die in 1583 als
negentienjarige jongeman aan boord van een Portugees schip naar ‘Por
tugees Indië’ (een gebied op de westkust van het huidige India) was
gevaren, daar v ijf jaar had vertoefd en veel gegevens over de Indische
archipel had verzameld, was in 1595 de uit Gouda afkomstige Cornelis
de Houtman in opdracht van een associatie van diverse kooplieden, de
‘Compagnie van verre’, met vier schepen op weg gegaan naar Java, waar
zich, aldus van Linschoten, nog geen Portugezen zouden bevinden. Van
Linschoten had zich vergist: de Portugezen op Java maakten het de
Houtman en de zijnen zo lastig dat dezen, ook door andere factoren,
nergens op het eiland lading konden innemen. Was dus de tocht een
mislukking? Ja, voorzover er geen financieel profijt gemaakt kon wor
den, neen, voorzover, zij het ten koste van zware offers (van de bijna
tweehonderdvijftig schepelingen waren ruim honderdzestig omgeko
men), de scheepsweg naar Indië was ontdekt. Bij nieuwe tochten door
Nederlanders maakte men daar gebruik van en in 1602 werden de
krachten van de zeevarende en handeldrijvende gewesten Holland en
Zeeland gebundeld: de ‘Generale Nederlandse Geoctroyeerde OostIndische Compagnie’ werd opgericht. Zij was het die bijna twee eeuwen
lang in de archipel de feitelijke vertegenwoordigster was van de Repu
bliek der Zeven Verenigde Nederlanden —de inheemsen spraken in de
zeventiende en achttiende eeuw, en ook later, van ‘de Kompenie’, zulks
niet zonder ontzag en soms ook niet zonder afschuw.
De functie die de Compagnie gedurende haar bestaan ging uitoefenen,
valt niet los te maken van de samenlevingsvormen die zich vóór haar
komst, alsook vóór de komst van de Portugezen, in de Indische archipel
en daar met name op het volkrijkste eiland, Java, hadden ontwikkeld.
Portugezen en Nederlanders schiepen niet een van de grond a f nieuwe
maatschappij maar knoopten aan bij die elementen van de bestaande
welke hun doeleinden dienden, en zo ontstond in de zeventiende eeuw
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II. Nederlands-Indië, geprojecteerd op Europa
een patroon waarvan men, zowel ten aanzien van de sociale structuur van
de inheemse samenleving als van de verhouding tussen het inheemse
gezag en het Nederlandse, wezenlijke trekken nog in de twintigste eeuw
kon terugvinden. Vandaar dat wij voor dit deel van ons werk een vroeg
begin moeten kiezen — om de inheemse samenleving en veel van haar
reacties begrijpelijk te maken, dienen wij zelfs, zij het kort, terug te gaan
naar het oude Java.

★

Met zijn duizenden eilanden en de hen verbindende zeeën en zeestraten
beslaat de Indische archipel een gebied, haast zo groot als Europa (zie
kaart II). Aanvankelijk woonden er hier en daar slechts primitieve stam
men welke uit het gebied van de Stille Oceaan afkomstig waren, maar
later in die voorhistorische tijden werd de archipel langzaam aan opnieuw
bevolkt van Achter-Indië uit. De komst en de verspreiding van die
nieuwe bewoners, die de eerstgekomen stammen de binnenlanden in
joegen, werden vergemakkelijkt door de krachtige m0 « 50«-winden en de
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zeestromingen. Grote delen van de eilanden van de archipel waren rijk
bebost. Simpele landbouw was er mogelijk door een stuk oerwoud te
kappen, de houtopstand te verbranden en op het blootgelegd terrein bolen knolgewassen dan wel rijst te planten —was de bodem uitgeput, dan
werd een nieuw stuk oerwoud gekapt. Aldus kon een vierkante kilometer
enkele tientallen mensen van voldoende voedsel voorzien. Een allengs
groeiende bevolking had een intensievere vorm van grondbewerking
nodig waarbij het regenwater werd vastgehouden, en tot die intensievere
vorm kwam het vooral op Java en Bali: de verweerde lava-bodem was
er bij uitstek vruchtbaar en het water van de tropische regenbuien (op
grote delen van Java valt per jaar anderhalve tot twee meter regen maar
er zijn in de bergen streken waar per jaar meer dan acht meter regen valt1)
werd vastgehouden door met dijkjes omgeven terrassen, sawahs, aan te
leggen —in stroomgebieden van rivieren konden die sawahs regelmatig
bevloeid worden door er het rivierwater heen te leiden. De sawahs
leverden het voornaamste voedsel op, rijst: per vierkante kilometer
voldoende voor enkele honderden mensen. Het verkrijgen van dat
voedsel vergde overigens een grote inspanning: ca. zevenmaal zoveel
arbeid als de meest arbeidsintensieve landbouwcultures in Nederland
voordat daar de landbouw werd gemechaniseerd.
De rijstcultuur was op Java reeds eeuwen voor het begin van de
Christelijke jaartelling in zwang, zij het toen nog niet in haar ‘natte’
vorm; die cultuur vormde de basis van een veelheid aan gezagsstructuren:
kleine rijkjes die (hetzelfde gold voor de rijkjes die elders in de archipel
op een nog eenvoudiger grondslag ontstonden) verdwenen zijn zonder
sporen in de geschiedenis na te laten. Met dat al was in die eerste rijkjes
toch al een zekere trap van ontwikkeling bereikt: metalen werden be
werkt, men had kennis van de astronomie, het wajang-spel (avonturen
verhalen, uitgebeeld door kunstig vervaardigde poppen welker schadu
wen op een verlicht scherm worden geworpen) was wellicht al bekend.
In de gehele cultuur speelde het animisme, d.w.z. het geloof aan natuur
krachten en aan goede en boze geesten, een grote rol: daartoe behoorde
ook het geloof in de beschermende werking die van bepaalde voorwer
pen, amuletten, zou uitgaan. Spoorloos verdwenen opvattingen? Geens
zins: zij bleven tot in deze eeuw de grondslag vormen van het volksge
lo o f in grote delen van de archipel, ook op Java.
Al in die vroegste tijden bestond er ruilhandel tussen de oudste rijkjes
van de archipel onderling en tussen hen en Voor-Indië, Achter-Indië en
1 Gem iddelde vo o r Nederland: ruim 70 cm.
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China. Omstreeks het begin van de Christelijke jaartelling kwam de
eerste verbinding met de Arabische landen tot stand, waarbij door Indiërs
en Chinezen grote zeilschepen in de vaart werden gebracht die honder
den handelaren konden vervoeren; zij namen uit de archipel vooral
specerijen, reukhout, kamfer en wierook mee. Met de Indische handela
ren voeren jongeren en pelgrims naar Voor-Indië die, in de archipel
teruggekeerd, een nieuw geloof verbreidden: het Hindoeïsme. Dat ge
loof was de heersers van talrijke kleine vorstendommen en allen die
daarin tot macht en aanzien waren gekomen, welkom: het gaf vorsten
namelijk een goddelijke status en het predikte een maatschappij van
streng gescheiden standen. Omstreeks twaalf eeuwen lang, van ca. 300
tot ca. 1500, is dat Hindoeïsme, toegevoegd als het ware aan het oor
spronkelijke volksgeloof en daarmee versmolten (in het wajangspel
werden nu de in de Indische epen neergelegde heldenverhalen uitge
beeld), vooral op Java en Bali de bepalende culturele factor geweest —het
is het hier en daar op Java, op het gehele eiland Bali en op een deel van
het naast Bali gelegen Lombok gebleven.
Hoe waren die Hindoe-staten georganiseerd? De vorsten verkregen
hun inkomsten uit allerlei heffingen en tollen op in-, uit- en doorvoer,
uit eigen handelsondernemingen en ook wel uit rooftochten ter zee maar
de grondslag van hun macht was de arbeid van de aan hun gezag
onderworpen bevolking. In de staten die de eerste Nederlanders landin
waarts op Java aantroffen, mochten de landbouwers in de regel slechts
twee-vijfde van de rijstoogst behouden; één-vijfde moest worden afge
staan aan de dorpsnotabelen die zelf geen arbeid behoefden te verrichten,
de resterende twee-vijfde aan de vorst.1 Die laatste twee-vijfde (40%)
werd aldus verder verdeeld: 8% werd toegewezen aan de gewestelijke
vertegenwoordiger van de koning, de boepati, 8 % aan de overige ambts
dragers in diens gewest zoals dorpshoofden, ordehandhavers en opzich
ters, 24% aan de vorst. Daarbij valt te bedenken dat alle ambtsdragers
zorgen moesten voor het levensonderhoud van stoeten familieleden en
dienaren en dat de vorst er een grote, soms wel duizenden personen
tellende hofhouding op na hield, bestaande uit hovelingen, krijgers en
allerlei soorten dienaren en handwerkers, allen met hun gezinnen. De
eenvoudige dorpsbewoners die de overgrote meerderheid van de bevol

1 H ier en bij verdere passages waarin van oogstleveranties sprake is, dient de lezer te
bedenken dat de betrokken landbouwers er verm oedelijk w e l in slaagden om, zoals
ook elders in de wereld gebeurde, een gedeelte van de oogst buiten alle controle te
houden.
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king vormden, dienden evenwel niet alleen een groot deel van hun oogst
af te staan maar moesten ook nog andere belastingen in natura opbrengen
en waren aan tal van vormen van gedwongen arbeid, herendienst, on
derworpen: de dorpen moesten bewaakt worden, wegen, bruggen, dij
ken, visvijvers en bevloeiingswerken onderhouden en goederen en per
sonen van dorp tot dorp vervoerd; soms moesten bovendien tempels
worden gebouwd of dienden mannen op te komen om een leger te
vormen. Daarnaast waren er de persoonlijke diensten aan alle gezagdra
gers, te beginnen met het dorpshoofd: hij was vrijgesteld van het tijdro
vend bewerken van zijn sawahs —dat werk werd verricht door dorpelin
gen die op gelijke wijze sawahs van andere gezagdragers moesten bewer
ken dan wel andere persoonlijke diensten aan dezen moesten bewijzen,
zulks met uitzondering van de zwaarste en vuilste werkzaamheden die
overgelaten werden aan slaven en tot dwangarbeid veroordeelde gevan
genen. Welke ook de nationaliteit was van het later boven het inheemse
gezag geplaatste vreemde gezag (Portugees, Nederlands o f Engels), het
systeem van afdracht van een groot deel van de rijstoogst aan inheemse
gezagdragers en van het verrichten van herendiensten bleef gehandhaafd
—Daendels gaf er richtlijnen voor uit, o.m. bepalend dat de hoofden van
de gewesten, de boepatis (of, zoals zij nu heetten: de regenten), dagelijks
slechts mochten beschikken over de diensten van honderdzeventig dor
pelingen, hun ‘stafchefs’, de patihs (die vaak het eigenlijke bestuurswerk
deden), over die van veertig, elk van hun naaste familieleden over die
van twintig, enzovoort. Dorpelingen die tot arbeid in staat waren, moes
ten in die tijd per jaar in successieve perioden in totaal vier tot v ijf
maanden herendiensten verrichten — die periode was in de Javaanse
Hindoe-rijken korter geweest maar met dat al vormden toch ook toen
de herendiensten een zware belasting.
Er stond in die oude rijken tegenover dat het vorstelijk gezag vaak
zorg droeg voor de bouw van voorraadschuren en de aanleg van primi
tieve irrigatiewerken en, algemeen gesproken, een zekere waarborg in
hield voor maatschappelijke stabiliteit; men vond er ook bescherming in
tegen aanslagen o f verovering door vreemden. Die stabiliteit ging
gepaard met vormen van willekeur maar deze bleef binnen zekere perken.
Ambtelijke functies waren niet erfelijk —elke boepati en elke patih wist
dat zijn ambt met al zijn grote voordelen slechts dan door de vorst aan
een familielid zou worden overgedragen wanneer de ambtsuitoefening
geen aanleiding had gegeven tot menigvuldige klachten. Trouwens, ook
de vorst diende zich beperkingen op te leggen: deed hij dat niet, dan
bestond het gevaar dat grote groepen onderdanen bescherming bij een
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rivaal zouden zoeken o f eenvoudig uit zijn vorstendom zouden weg
trekken: elders op Java was in die oude tijden voldoende grond vrij om
er een nieuw, zij het hoogst simpel bestaan te gaan opbouwen. De dwang
van het vorstelijk gezag was dus niet onbeperkt.
Er ging van dat gezag overigens niet alleen dwang uit maar ook een
sacrale wijding. Het bestaan in de sterk en onmiddellijk van de natuur
afhankelijke dorpsgemeenschappen waarin de vaste gang van het dage
lijks leven slechts werd verstoord door aardbevingen, vulkaanuitbarstin
gen, perioden van droogte en, vaker, overstromingen, vond, zo werd het
gevoeld, zijn bekroning in doen en laten van het hof waar de vorst zetelde
die tegelijk god was. Hij en de overige gezagdragers, zijn ‘jongere broers’,
de para jajis oftewel prijajis (men kan zeggen: de aristocratie), waren zich
terdege van hun hoge plaats in de samenleving bewust, zoals de dorpe
lingen en handwerkers dat van hun lage waren. De positie van die
laaggeplaatsten zou men kunnen vergelijken met die van de horigen in
de Europese Middeleeuwen. En inderdaad: de oude Javaanse maatschap
pij en de daarmee samenhangende cultuur waren feodaal zoals die Eu
ropese was —men zou kunnen zeggen: nog feodaler, want de zelfstandige
macht der steden die in Europa in de Middeleeuwen opkwamen, ontbrak.
‘Ook Java’, schrijft de socioloog D. H. Burger,
‘kende h elden vererin g, toernooien en verh effing van de rid d e r-id e e tot in de
h o ogte va n het ethische en godsdienstige. O o k op Ja v a w e rd e n de leven svo rm en
versierd m et kleur en praal, w e rd het allergrootste g e w ich t gehecht aan de staatsie
van het h o f, w e rd e n kw esties van vo o rran g en b eleefdh eid , van préséance en
cerem o n ieel b u ite n g e w o o n belan grijk geacht. O o k hier gro o t ve rto o n van talrijk
g e v o lg van ge tro u w e n en plechtige h ulde, dienstbaarheid, e erb ew ijs en staatsie.
O o k h ier een strenge hiërarchie van stoffen en kleuren . . . In de Javaan se cultuur
w as echter de rid d e r-id e e geen m in o f m eer zelfstandig cultuu relem en t doch
integen deel v e rw e v e n m et een m aatschappelijke orde, die z e lf w e e r harm onisch
correspondeerde m et de kosm ische orde . . . D e Javaan se hofstaat (had) v a n w e g e
de g o d d e lijk h e id der vorsten een vo lk o m e n sacraal karakter.’ 1

Ook in de taal kwam het gelaagd karakter van de samenleving tot
uiting: het verschil tussen de standen (in onze cultuur bijvoorbeeld
blijkend uit het gebruik van ‘u’ dan wel ‘j i j ’ o f ‘mevrouw’ dan wel
‘juffrouw’) werd veel breder aangegeven dan in het Nederlands, zodat
men laag-, midden- en hoog-Javaans onderscheidde. Het hoog-Javaans
was de taal van het hof en van de aristocratie; het moest langzaam en
1 D. H. Burger: Sotiologisch-economischegeschiedenis van Indonesia (1975), dl. I, p. 4 0 -4 1.
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zonder stemverheffing gesproken worden ten teken van de evenwichtig
heid die kosmos en samenleving heette te kenmerken. Ondenkbaar was
het in die oude tijden dat een hooggeplaatste, zich richtend tot een
eenvoudig man, gebruik zou maken van zijn eigen, ‘aristocratische’ taal
—toen de kroonprins van het vorstendom Djokjakarta in 1916 de stad
Malang in Oost-Java bezocht en daar, getuigend van zijn medeleven met
slachtoffers van een pestepidemie, de plaatselijke voorzitter van het
Islamietisch Verbond, de Sarekat Islam, in het hoog-Javaans toesprak, ‘was
deze’, aldus de geschiedschrijver van dit verbond, ‘zo van zijn stuk geraakt
dat hij een vol etmaal niet had kunnen drinken, eten o f slapen. Het was,
zo vertelde hij, alsof hij een goudklomp had gekregen ter grootte van
een karbouw.’ 1

★

Van ongeveer 1200 af brachten kooplieden uit Voor-lndië een nieuwe
godsdienst: de Islam, naar de Indische archipel, zulks in een vorm die
sterk beïnvloed was door de Voor-Indische mystiek en daardoor over
eenkomsten vertoonde met het eveneens uit Voor-lndië gekomen Hin
doeïsme. In de veertiende en vijftiende eeuw werden volgelingen voor
het nieuwe geloof gewonnen in de havenplaatsen van Sumatra en Java;
op Java in eerste instantie wellicht vooral handelaren en ambachtslieden
die zich gestoten hadden aan het streng gelaagd karakter van de Hindoesamenleving. Een meer orthodoxe, strakkere vorm van de Islam werd
van de zestiende eeuw af in de archipel gepredikt door Arabieren —hij
werd vooral overgenomen in het vorstendom Atjeh, op de noordpunt
van Sumatra, maar vond ook aanhangers onder de vorsten van kleine
rijkjes die rond de havenplaatsen van Java’s noordkust waren ontstaan.
Sterk in hun nieuw geloof bonden die vorsten de strijd aan met diverse
rijken van Hindoe-vorsten waarvan één, het op West- en in een deel van
Midden-Java gevestigd rijk Modjopahit, in het midden van de veertien
de eeuw op het toppunt van zijn macht had gestaan: zijn.gezag was toen
op delen van Sumatra erkend en het had ook elders in de archipel invloed
uitgeoefend — idealiserende verhalen over dat ene grote rijk waarvan
gezegd werd dat zijn rood-witte vlag boven vrijwel de gehele archipel
1 A . P. E. Korver: Sarekat Islam i g i 2 - i g i 6 . Opkomst, bloei en structuur van Indonesië’s
eerste massabeweging (1982), p. 54.
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en ook nog boven het schiereiland Malakka zou hebben gewapperd,
deden nog in de twintigste eeuw de ronde, zulks vooral in kringen van
inheemse nationalisten.
Evenals met het Hindoeïsme het geval was geweest, paste de Islam
zich aan de Indische samenleving aan. De Islam kent wèl geestelijke
leiders maar geen priesters en geen van de staat losstaande geestelijke
hiërarchie —welnu, de vorsten eigenden zich het geestelijk leiderschap
toe; zij werden, elk in de eigen staat, de hoogste vertegenwoordiger van
de Islam. Aan de gelovigen stelde die Islam als eerste eisen dat zij, na de
geloofsbelijdenis te hebben afgelegd, vijfmaal per etmaal een gods
dienstoefening zouden houden (in het Arabisch), elk jaar één maand lang
tijdens het daglicht zouden vasten, minstens eens in hun leven, als zij er
voldoende geld voor hadden, Mekka zouden bezoeken en op tijd hun
giften aan de moskeebeambten en aan de armen zouden afdragen. Wer
den al die verplichtingen getrouwelijk nagekomen? Ja, misschien in
Atjeh, hier en daar aan Sumatra’s westkust en op West-Java, maar elders
werd de Islam tot in de negentiende eeuw op een lossere wijze aange
hangen; trouwens, in vrijwel de gehele archipel bleef men de goeddeels
uit de voor-Hindoese tijd daterende leefregels, de adat, prefereren boven
de voorschriften van de Koran. Op enkele plaatsen op Java alsook op het
moeilijk toegankelijke Bali en op een deel van het daarnaast gelegen
eiland Lombok wist het Hindoeïsme zich overigens, gelijk al vermeld,
te handhaven en er waren met name in de binnenlanden van Sumatra,
Borneo’ en Celebes2 streken waar een primitieve bevolking onverzwakt
vasthield aan haar oorspronkelijke geloofsvoorstellingen. Niet dat deze
op Java verdwenen! Zij bleven, zoals zij ook in de eeuwen van het
Hindoeïsme hadden gedaan, de onderstroom vormen van het gedachtenleven van velen die geloof bleven hechten aan geheimzinnige mach
ten, goede en kwade geesten, plaatselijke schutsgoden, heilige bomen en
heilige voorwerpen en die de met dat alles samenhangende bezweringspraktijken bleven beoefenen.
In één opzicht viel die meer primitieve gedachtenwereld samen met
de gedachtenwereld van de Islam: in het geloof aan een Messias, met
dien verstande dat terwijl deze, de Mahdi, in de Islam gezien werd als de
religieuze figuur die alle ongelovigen zou bedwingen en de Islam zou
vernieuwen, in de gedachtenwereld van het oude Java de Messiaanse
figuren een meer wereldlijke rol hadden gekregen: zij zouden het einde
van alle onrecht bewerkstelligen. Er werd dan gedacht aan een samenle
1 Thans: Kalimantan.

2 Thans: Sulawesi.
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ving waarin een Rechtvaardig Vorst, de Ratoe Adil, zijn gezag zou doen
gelden. Begrijpelijk wordt het geloof in zijn komst wanneer men zich
voor ogen stelt, hoe moeilijk het bestaan van de dorpsbewoners in de
oude Hindoeïstische en Islamietische rijken was, ook wanneer de macht
hebbers die zich normaal al een zo groot deel van hun oogst en van hun
werktijd toeeigenden, niet overgingen tot buitensporige knevelarijen.
Dan kon het al in die Hindoe-rijken tot verzet van de landbouwers
komen en dat nam dan een vorm aan die in de Nederlandse tijd niet
gewijzigd was: kwam het tot locale uitbarstingen van ontevredenheid,
dan volgden dorpsbewoners een leidsman die zich als een Messias had
opgeworpen en amuletten had uitgedeeld welke onkwetsbaarheid zou
den waarborgen; de schijnbaar onverstoorbare kalmte en rust van de
Javaan konden dan plotseling plaats maken voor een woeste aggressiviteit
—een vuur dat in de regel even spoedig doofde als het was opgevlamd.
Het smachten naar een betere samenleving vond al in de Hindoerijken óók zijn uitdrukking in voorspellingen dat men, na door vele en
ernstige troebelen te zijn heengegaan, zou belanden in een tijdperk van
eeuwigdurende voorspoed. Een van die voorspellingen heette in de
twaalfde eeuw te zijn gedaan door Djojobojo, een vorst van het toen
grootste Hindoe-rijk op Oost-Java. Zijn voorspelling nam in de volgen
de eeuwen telkens nieuwe vormen aan, waarin evenwel als hoofdelement
bleef voorkomen dat de Javanen als straf voor hun zonden lange tijd
onder het bewind zouden komen van vreemde volkeren, waaronder een
volk met een witte huidskleur; het laatste volk evenwel dat als vreemde
heerser zou optreden, zou een gele huidskleur hebben maar zijn heer
schappij zou niet lang duren: volgens één versie van de Djojobojovoorspelling zo lang als de levensduur van de maisplant: drie maanden,
volgens een andere zo lang als de levensduur van een haan: omstreeks
drie jaar; na die laatste onderdrukkingsperiode zou een tijdperk van
onafhankelijkheid, vrede en welvaart beginnen. Lange tijd had men op
Java de Chinezen gezien als het volk met de gele huidskleur waarvan
Djojobojo zou hebben gerept, maar naarmate Japan in de twintigste eeuw
naar voren kwam, raakten meer en meer Javanen er van overtuigd dat
het de Japanners zouden zijn die een einde zouden maken aan het gezag
van de Nederlanders en daarmee de juistheid van D jojobojo’s voorspel
ling zouden aantonen.

★
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Vierhonderd jaar lang, van het einde van de vijftiende tot dat van de
negentiende eeuw, beschouwden zeevarende Europese naties het als een
natuurlijke zaak dat zij, zoals Grieken, Romeinen, Arabieren en Mon
golen vóór hen hadden gedaan, in verre landen vreemde volkeren aan
hun gezag zouden onderwerpen en de rijkdommen van die landen ten
eigen bate zouden aanwenden. De wens tot het maken van handelswinst
stond bij Nederlanders, Engelsen en Fransen voorop —bij de Portugezen
en Spanjaarden, die hen in het tijdperk van de grote ontdekkingsreizen
voorgingen, speelde aanvankelijk eerder de begeerte om het katholicisme
te verspreiden een bepalende rol. Vreemd was dat niet: beide naties
hadden op het Iberisch schiereiland in een eeuwenlange strijd hun
identiteit pas verkregen bij het, in het teken van het Kruis, terugdringen
van de Arabieren, de Moren, en daarmee van de Islam. De pogingen van
die Portugezen en Spanjaarden om aanhangers te winnen voor het
katholiek geloof konden overigens gepaard gaan met het bedrijven van
onvoorstelbare wreedheden jegens de minderwaardig geachte inheemse
bevolking die men in verre landen aantrof; terwijl bovendien sommige
Spanjaarden o f Portugezen gedreven werden door geloofsfanatisme,
kenden anderen slechts de behoefte om zo spoedig mogelijk en koste
wat kost fortuin te maken.
Het is niet onze taak om hier een beeld te geven van de grote
ontdekkingsreizen en het aandeel van de Nederlanders daarin. Wij willen
volstaan met op te merken dat de Portugezen die, na om Afrika heengezeild te zijn, in het begin van de zestiende eeuw punten op de kust van
Voor-lndië en de havenstad Malakka op het gelijknamige schiereiland
veroverden, en de Nederlanders die een eeuw later de Oost-Indische
Compagnie oprichtten, niet anders deden dan aanknopen bij de grote
handelsbewegingen die in en bij Zuid-Azië al eeuwen bestonden. Op
handelsgebied was het die Portugezen en Nederlanders in de eerste plaats
te doen om specerijen. Aanvankelijk kochten de Portugezen ze op Ma
lakka in — zij gingen naar de Molukken zeilen toen hun bleek dat de
specerijen daar, in de productiegebieden, veel goedkoper waren. Pogin
gen van de Portugezen om het katholicisme ingang te doen vinden bij
de bevolking der Molukken hadden hier en daar succes maar velen lieten
er zich, op het voorbeeld van hun vorsten, juist voor de Islam winnen.
Ook op Java legden de Portugezen verbindingen —daar evenwel niet in
de havensteden in het noorden die geheel voor de Islam waren gewon
nen, maar op de oosthoek van het eiland die Hindoeïstisch was gebleven.
Een belangrijk succes bij de verkondiging van hun geloof behaalden in
dit deel van de wereld alleen de Spanjaarden, nl. op de Philippijnen die
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III. De Oost-Indische Compagnie I
Rood: de gebieden die eind zeventiende eeuw onder het daadwerkelijk gezag
stonden van de Compagnie.

zij van het door hen veroverde Amerika uit hadden bereikt: een groot
deel van de bevolking van deze eilandengroep liet zich dopen. Dat hing
samen met het feit dat de Islam, die bij contacten met het Christendom
van meet af aan van grote weerbaarheid getuigde, nog maar nauwelijks
op de Philippijnen was doorgedrongen toen de Spanjaarden er met hun
priesters verschenen.
De Houtman en de Nederlanders die hem volgden, alsook de in 1602
opgerichte Compagnie ging het dus in de eerste plaats om de specerijen.
Nederlandse koopvaarders hadden ze voordien in Portugal kunnen ko
pen, maar toen Portugal in 1580 (de Tachtigjarige Oorlog was in volle
gang) door de Spaanse koning, Philips II, was veroverd, werd de toegang
tot de Portugese havens aan de Nederlanders ontzegd - wilden zij in
Europa kruidnagelen en muskaatnoten blijven verkopen, dan moesten
zij die aan de bron verwerven: op de Molukken. De Compagnie verjoeg
er de Portugezen, maar niet de Molukken werden het centrum van haar
machtsuitoefening —dat werd de vestiging die haar hoge vertegenwoor
diger, de in Hoorn geboren gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen,
ten oosten van de havenplaats Bantam, de eerste aanloopplaats van de
Nederlandse koopvaarders (zie kaart III), gesticht had bij een door hem
verwoeste stad, Djakarta. In de nieuwe vestiging, aanvankelijk Nieuw
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Hoorn geheten, kwam in 1619 een fort gereed waaraan Coen de naam
Batavia gaf; met de bouw van een groter, ruimgebouwd fort, het Kasteel,
werd een jaar later begonnen en bezuiden dat fort ontstond een bewoon
de plaats, Batavia (de naam van het eerste fort werd overgenomen), waarin
veel gebouwen en huizen opgetrokken waren in de stijl welke men in
de zeventiende-eeuwse Republiek kon aantreffen.
De Compagnie was in oorsprong louter een handelsonderneming; ze
had de vorm van een vennootschap met een federatief karakter: ze had
zes Kamers (die van Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn, Delft, Rotterdam
en Middelburg), elk met een eigen bestuur. Uit de bestuursleden, zestig
in getal en allen leden van machtige regentenfamilies, werd het college
gekozen, de Heren Zeventien, dat het algemeen bewind voerde; acht van
die zeventien vertegenwoordigden de Amsterdamse Kamer die de veruit
kapitaalkrachtigste was. De Compagnie was, zoals uit de door ons al
vermelde volledige titel bleek, ‘geoctroyeerd’ : zij had bij haar oprichting
van de Staten-Generaal een (in de zeventiende en achttiende eeuw
telkens hernieuwd) octrooi gekregen om als enige Nederlandse onder
neming beoosten Kaap de Goede Hoop zaken te doen en ook daden van
souvereiniteit te verrichten: met de wapens op te treden, gebieden te
bezetten, recht te spreken.
Het bleef niet bij de verovering van de Molukken. Aan de bevolking
daar en elders kon men lijnwaden uit Voor-lndië verkopen maar hun
aanvoer werd bemoeilijkt doordat de Portugezen nog steeds Malakka in
handen hadden; die havenplaats werd acht jaar lang geblokkeerd en in
1641 veroverd. In 1669 volgde de verovering van de kort tevoren Islamietisch geworden havenplaats Makassar1 op Celebes waarheen zich een
groot deel van de Javase handelaren had verplaatst. Later in de zeven
tiende eeuw kreeg de Compagnie, uitgaand van Batavia waar zij in de
omgeving, in de Ommelanden, gedurig meer land in bezit nam zowel
voor de uitbreiding van de profijtelijke suikercultuur als om haar be
stuurscentrum tegen aanvallen te beschermen, delen van West- en Midden-Java in handen. Veel van die gebiedsuitbreidingen vonden plaats in
een gewapende strijd met de Islamietische staat Mataram die ten tijde
van de komst van de Nederlanders op weg was, de plaats van het vroegere
Hindoe-rijk Modjopahit in te nemen, en die de Islamietische havenstaatjes aan de noordkust alle had bedwongen, behalve Bantam. De onder
linge strijd tussen de inheemse machthebbers op Java en in het algemeen:
die strijd en de jaloezieën tussen regionale heersers die men alom in de
1 Thans: U ju n g Pandjang.
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Indische archipel aantrof, trokken als het ware de Compagnie steeds
dieper het binnenland in. Zij kon er zich handhaven, minder evenwel
uit eigen kracht dan door de conflicten tussen de regionale heersers. ‘Het
voornaamste geheim van de Europese machtsontwikkeling in Azië is’,
aldus Burger,
‘ de verd e e ld h e id in A z ië g e w e e st, m e er dan de betrekkelijk kleine m ilitaire m acht
d ie de Europeanen m et enkele h onderden houten schepen, enkele duizenden
m an n en en en ige artillerie (van de andere kant van de w e reld gek o m en ) in A z ië
k o n d en o n tw ik k e le n .’ 1

Aan het einde van de zeventiende eeuw was de positie van de Com
pagnie aanzienlijk sterker dan aan het begin. De Portugezen bezaten nog
slechts enkele punten op Timor (zie kaart IV op pag. 37) en de Engelsen,
die ook al getracht hadden in de Indische archipel door te dringen, hadden
een weinig betekenende vestiging te Benkoelen, op de westkust van
Zuid-Sumatra —de algemene heerschappij ter zee werd door de Com
pagnie uitgeoefend: zij had de monopolies van alle voor Europa belang
rijke waren in handen; zij had bovendien, steunend op haar monopolie
van de overzeese handel in de gehele archipel, belangrijke en voor haar
zeer profijtelijke commerciële relaties opgebouwd met de landen van
Zuid- en Oost-Azië; ze bezat vestigingen aan de kust van Voor-lndië,
ze bezat het kustgebied van Ceylon, ze had, nadat ze zich van het eiland
Formosa (Taiwan) had moeten terugtrekken, nog steeds een vestiging aan
de kust van Japan (waarover later meer); ze had tenslotte sinds het midden
van de zeventiende eeuw een eigen vestiging aan Kaap de Goede Hoop,
geboren uit de behoefte om de schepen, in de zeventiende eeuw gemid
deld bijna twintig, in de achttiende ruim dertig per jaar, die de maan
denlange zeiltocht naar en van Indië ondernamen, te voorzien van vers
drinkwater en verse levensmiddelen.
In de achttiende eeuw kon de Compagnie op Java haar gezag uitbrei
den, o.m. over het gebied van de Preanger dat zich uitstekend bleek te
lenen voor de cultuur van een nieuw product, koffie. Zij werd een
koopman die zich met de productie van de te verhandelen waren ging
bezighouden. Als souverein streefde zij naar de erkenning van haar gezag
door vorsten o f andere hoofden die gebieden bezaten waaruit zij nieuwe
producten kon betrekken (op delen van Zuid-Sumatra kreeg zij het
monopolie van de peperuitvoer) o f die het haar moeilijk maakten in de

1 D. H. Burger: Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesia, dl. I, p. 32.
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streken waar haar gezag gold. Op Java werd het rijk Mataram terugge
drongen in een reeks van oorlogen waarin de Compagnie door erfopvolgingstwisten werd gemengd. In 1749 werd Mataram genoopt, het
gezag van de Compagnie te erkennen; het werd zes jaar later in twee
stukken verdeeld, elk met een eigen dynastie aan het hoofd: Djokjakarta
en Soerakarta, en van het rijk van Soerakarta werd in 1757 een gedeelte
afgesplitst, Mangkoenegoro, ook weer met een eigen dynastie. Het ene
heersersgeslacht van Mataram was nu dus in drie takken opgesplitst.
Behalve over een groot deel van Java (zie kaart III op pag. 30) oefende
de Compagnie tegen het einde van de achttiende eeuw via de inheemse
hoofden gezag uit over een aantal eilanden in de Molukken, over het
eiland Madoera (dat met instemming van de Madoerese heersers aan
Mataram ontnomen was), over twee plaatsen op Sumatra (Palembang en
Padang), en tenslotte, op Celebes, over de havenplaats Makassar en het
uiteinde van de noordelijke arm, de Minahassa (zie kaart IV op pag. 37).
Uitoefening van gezag betekende niet dat de Compagnie het algemeen
bestuur voerde. ‘Zij beperkte zich voornamelijk’, schrijft Burger, ‘tot de
opvordering van de verplichte leveringen van de hoogste Indonesische
gezagdragers, de aanstelling dezer autoriteiten en het toezicht op het
nakomen van hun verplichtingen aan de Compagnie.’1
De verkoop, in de Republiek en elders in Europa, van de waren die
de Compagnie als gevolg van de verplichte leveranties in de archipel of
door haar handelscontacten in andere gebieden van Azië verwierf, was
winstgevend: zij heeft jaarlijks gemiddeld bijna 20% aan dividend uit
gekeerd. In de achttiende eeuw kwamen evenwel herhaaldelijk jaren voor
waarin door de kosten van de onderneming (zij had in de archipel geen
inkomsten uit belastingheffing en moest er, naarmate haar gezagsapparaat
zich uitbreidde, steeds hogere uitgaven doen) o f door bijzondere tegen
slagen geen winst werd gemaakt — dan werd geld geleend om toch
dividend uit te keren. Daar kwam bij, dat aan de Compagnie in de regel
slechts een deel toevloeide van het profijt dat de in haar naam bedreven
transacties opleverden. Zij werd in Batavia vertegenwoordigd door een
gouverneur-generaal die terzijde werd gestaan door een meestal v ijf
leden tellende Raad van Indië - onder die top fungeerden gouverneurs
en andere gezaghebbers, ook groepen ambtenaren (typerend genoeg
werden de hogere rangen als ‘onderkoopman’, ‘koopman’ en ‘opperkoop
man’ aangeduid), de meesten Nederlanders maar er waren ook andere
Europeanen bij. Die ambtenaren werden laag bezoldigd en kregen bo
1 A.v., p. 34.
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vendien in Indië slechts de helft van die bezoldiging uitgekeerd — de
andere helft ontvingen zij pas na terugkeer in Europa. Effectieve controle
konden de gouverneurs-generaal, de leden van de Raad van Indië en de
overige hooggeplaatsten niet uitoefenen; zij waren afhankelijk van de
betrouwbaarheid van de door hen aangestelden. Nu, daaraan ontbrak vaak
al veel nog voor de betrokkenen in Indië waren aangekomen, en was
men eenmaal ter plekke, dan bezweek ook onder de goede elementen
menigeen voor de verleiding om door ongeoorloofde handelingen for
tuin te maken. Vooral in de achttiende eeuw werd de Compagnie in
steeds sterker mate bij de inkoop van waren, bij de opslag en bij het
transport bestolen; velen, soms ook hooggeplaatsten, hadden binnen het
bedrijf van de Compagnie een eigen bedrijf opgebouwd —er waren er
toen onder hen die na luttele jaren schatrijk naar Europa konden terug
keren.
Die neiging tot ambtsmisbruik (een algemeen verschijnsel in de ze
ventiende en achttiende eeuw) werd nog versterkt door het feit dat men,
naar het verre Indië vertrekkend, een in veel opzichten hoogst ongemak
kelijk bestaan tegemoet ging en grote risico’s aanvaardde: er moest, de
tropische hitte en de hoge luchtvochtigheid ten spijt, stevig aangepakt
worden en men had een gerede kans om er het leven bij in te schieten;
van allen die in het Oosten de Compagnie dienden, bezweek jaarlijks
ongeveer een zesde aan diverse ziekten. Er hebben zich in de zeventiende
en achttiende eeuw tezamen in totaal bijna een miljoen personen in de
Republiek op schepen van de Compagnie ingescheept en van hen zijn
nog geen vierhonderdduizend teruggekeerd. Cijfers als deze onderstre
pen de omvang van de onderneming zelf die in die twee eeuwen de
grootste handelsonderneming was die de wereld kende. Zij had op haar
schepen tegen het einde van de zeventiende eeuw bijna zesduizend
personen in dienst en in het Oosten (in de gebieden die wij al noemden,
en in Perzië en China waar zich kleine handelskantoren bevonden) te
land ca. tienduizend, onder wie achtduizend militairen; van die tiendui
zend bevonden zich toen ruim zes-en-twintighonderd in Batavia, bijna
evenveel op Ceylon en bijna tweeduizend op de Molukken. Die cijfers
werden in de achttiende eeuw nog hoger — in Batavia steeg toen het
aantal dienaren van de Compagnie tot bijna vijfduizend. Velen van deze
lieden waren niet-Nederlanders; men schat dat van alle matrozen die de
Compagnie dienden, twee-vijfde en van alle militairen drie-vijfde uit
andere landen dan de Republiek afkomstig was.
Doordat de positie van de concurrenten zowel in Azië als in Europa
sterker werd, begon het in de tweede helft van de achttiende eeuw mis
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te lopen. Toen bovendien in 1780 de Vierde Engelse Zee-oorlog uitbrak
waardoor geen retourvloten meer in de Nederlandse havens konden
binnenvallen, moesten de Heren Zeventien een beroep doen op de staat
om een faillissement af te wenden. Twintig jaar later, op Nieuwjaarsdag
1800, werd de Compagnie, die al v ijf jaar eerder onder staatsbeheer was
gesteld, met al haar baten en schulden (de schulden bedroegen meer dan
f 120 min) door de Bataafse Republiek overgenomen. Successievelijk
vielen de vestigingen van de Compagnie de Engelsen in handen; die op
de kust van Voor-lndië was al afgestaan bij de vrede die op de Vierde
Engelse Zee-oorlog volgde, Ceylon, door de Engelsen bezet, werd in
1802 bij de Vrede van Amiëns overgedragen —alle andere vestigingen
waren toen al Engels bezit geworden o f werden, terwijl Nederland
feitelijk en tenslotte ook formeel deel werd van het Franse rijk, in de
latere Napoleontische oorlogen door Engeland veroverd, die op Java het
laatst, in 1 811 , toen de opvolger van gouverneur-generaal Daendels
(wiens beleid straks aan de orde komt) het veld moest ruimen. In 1814
kreeg de souvereine vorst, Willem I, alle na 1784 verloren gegane
gebieden terug, met uitzondering van de Kaapkolonie en Ceylon. Het
duurde toen nog twee jaar voordat in Batavia weer de NederlandJe vlag
werd gehesen.
★

‘Fortuin maken! Niemand’, aldus in het begin van de negentiende eeuw
een Duitser, Jacob Haafner, die het bedrijf van de Compagnie in de
gehele archipel van 1766 af had gadegeslagen (in de tijd dus waarin de
misstanden het grootst waren),
‘gaat naar Indië dan o m fo rtu in te m aken. D at o n gelu kkig w e reld d ee l is het
rasphuis van Europa g e w o rd e n . D eu gn ieten , verkw isters, b o e ve n allen d ie w eg e n s
hun m isdaden o f anderszins uit hun geboorteplaats zijn verban nen, bankroetiers
en ander slecht vo lk , alles ijlt naar Indië als naar een algem en e prooi, alles w il
er fortuin m aken en h o e kan dat gesch ied en ? N ie t dan m et de m aatschappij w elk e
zij d ienen, te bestelen o f de arm e Indianen te onderdrukken, te plunderen en te
verm o o rd e n . V a n de tien d ie vandaar rijk terugkom en, h ebben er g e w is negen
hun buit op deze w ijz e verk regen .’ 1

1 Jacob Haafner (1806), aangehaald in R. N ieuw enhuys: Oost-Indische spiegel. Wat
Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven v a n a f de eerste ja ren der
Com pagnie tot op heden (19 72 ), p. 42.
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De verontwaardigde schrijver heeft gegeneraliseerd, maar het lijkt ons
niettemin nuttig, dit citaat voorop te plaatsen wanneer wij gaan weerge
ven welke gevolgen het optreden van de Oost-Indische Compagnie heeft
gehad voor de inheemse samenleving. Daarbij valt te bedenken dat,
anders dan later, in de zeventiende en achttiende eeuw nagenoeg alle
Europeanen vervuld waren van een ongeremd superioriteitsbesef —andersgekleurde volkeren, heidenen, Islamieten (‘Moren’), werden gelij
kelijk minderwaardig geacht: weinig beter dan trek- en lastdieren. Zeker,
onder de hoge vertegenwoordigers van de Compagnie en haar dienaren
zijn verscheidenen geweest die een oprechte belangstelling koesterden
voor die verre landen (er vonden taalkundige en botanische studies van
blijvende waarde plaats) en die van medegevoel voor de inheemsen
getuigden, maar zij vormden een kleine minderheid - het stelsel van de
Compagnie, ‘uitsluitend gebaseerd op eigenbelang’ (aldus de historicus
dr. F. W. Stapel1), dreef de geesten in een andere richting.
Schrijft men over de bedoelde gevolgen, dan mag men in zoverre een
gunstig gevolg memoreren dat de Compagnie op Java door haar aanwe
zigheid en ingrijpen tenslotte voorkwam dat erfopvolgings- en andere
kwesties telkenmale tot onderlinge oorlogen leidden waarvan de lande
lijke bevolking het eerste slachtoffer zou zijn; er zijn dan ook tekenen
dat de rijstbouw op Java aan het einde van de Compagniestijd belangrijk
was toegenomen.
Andere gevolgen waren ongunstig.
Om te beginnen bewerkstelligde het feit dat de Compagnie met kracht
van wapenen haar monopolie van de in- en uitvoer handhaafde, dat de
oudtijds door Javanen bedreven interinsulaire handel en scheepvaart
onmogelijk werd gemaakt; toen die scheepvaart zich naar Makassar had
verplaatst, werd ze daar gesmoord. Dit alles betekende dat vorsten en
andere hoofden de inkomsten verloren die zij tevoren uit de interinsu
laire en internationale handel getrokken hadden - geen hunner was
bereid, zijn traditionele grote staat op te geven; om zich in die staat te
handhaven, werden aan de dorpen zwaardere belastingen in natura op
gelegd.
In de tweede plaats had de wens om het monopolie ten aanzien van
de specerijen te verwerven noodlottige gevolgen voor de bevolking van
een deel van de Molukken. Het ging hier om de muskaatnoten die (zie
kaart IV op pag. 37) op het eiland Banda werden geteeld en om de
kruidnagelen die voortgebracht werden op eilanden in het noordelijk
1 F. W . Stapel in Geschiedenis van Nederlands-Indië, dl. III (1939), p. 5 1 1 .
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Rood: de gebieden die eind zeventiende eeuw onder het daadwerkelijk gezag
stonden van de Compagnie.
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deel van de Molukken die onder het gezag stonden van de sultan van
Ternate. Teneinde levering aan derden te voorkomen en de prijzen hoog
te houden wenste de Compagnie de teelt te beperken.
Op Banda greep Coen persoonlijk in. Jegens de inheemse bevolking
stond hij, aldus de historicus H. T. Colenbrander, ‘met een volledige
gevoelloosheid niet alleen, maar ook met een volledig wanbegrip’1 —hij
doodde op Banda een deel van de inheemse bevolking en verdreef de
rest (zijn optreden werd door de Heren Zeventien afgekeurd); de gron
den waar de muskaatnoten werden geteeld, werden vervolgens aan
oud-dienaren van de Compagnie toegewezen, de z.g. .perkeniers, die ze
met slaven gingen bewerken en zo druk een algemene smokkelhandel
bedreven dat de meesten hunner zich elke luxe konden permitteren die
de zeventiende eeuw kende.
Wat de kruidnagelen betrof: de sultan van Ternate had al in 1607 de
Compagnie het monopolie van de handel in deze specerijen gegeven
maar dat viel moeilijk effectief te maken doordat de inheemse bevolking
zich tegen het kappen van de kruidnagelbomen verzette en de kruidna
gelen aan derden bleef leveren. Geleidelijk ging de Compagnie er toen
toe over, de kruidnagelteelt op en bij het eiland Ambon te concentreren,
overal elders in de Molukken de kruidnagelbomen te vernielen en de
scheepvaart in het gehele gebied onder scherpe controle te stellen.
Ambon was een merkwaardig eiland. Een deel van de inheemse
bevolking was er van katholiek protestant, d.w.z. gereformeerd gewor
den, sommigen overigens onder dwang. De Compagnie liet de laatste
Portugese missionarissen met hun trouwste volgelingen naar de Philippijnen overbrengen en zond predikanten naar Ambon die er in de
landstaal, het Oeliassisch, o f in het Maleis gingen preken — al in 1650
was het Nieuwe Testament in het Maleis vertaald.
In 1652 wist de Compagnie de troonsverheffing van een sultan van
Ternate af te dwingen die tegen betaling van een groot jaargeld in zijn
gehele gebied de kruidnagelteelt verbood. Zij moest toen nog v ijf jaar
oorlog voeren voordat zij het verzet op dicht bij Ambon gelegen eilanden
had bedwongen. Op Ambon en twee van die eilanden, gedeeltelijk onder
dwang bevolkt door er inheemsen van elders naar toe te brengen, werd
de kruidnagelteelt geconcentreerd en jaarlijks voer een door de Com
pagnie gecommandeerde vloot van inheemse vaartuigen in de Molukken
en omgeving rond om clandestiene kruidnagelbomen te kappen, weer1 H. T. Colenbrander in de Encyclopaedie van Nederlands Oost-Indië, dl. VIII (1939),

p. 1596.
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spannigen te tuchtigen en andere bestuursdaden te verrichten. Gerefor
meerde Ambonnezen traden dan als roeiers en voorvechters op - het was
overigens onder de Islamietische Ambonnezen dat de Compagnie haar
eerste hulptroepen te land aanwierf. Later bestond de Ambonnese schut
terij uit gereformeerde inheemsen. Ook het onderwijs aan die gerefor
meerden werd door de Compagnie bevorderd. Ambon werd met dat alles
het enige eiland in de gehele archipel waar in de cultuur van een deel
van de inheemse bevolking Nederlandse elementen werden opgenomen.
De Compagnie betaalde maar een gering bedrag voor de kruidnagelen1
(de inheemse hoofden die op de teelt en het plukken toezicht uitoefen
den, werden goed beloond) en de Molukkers, wier aloude interinsulaire
handel onmogelijk was gemaakt, moesten voor de waren die de Com
pagnie aanvoerde, hoge prijzen betalen. In het gebied als geheel tekende
zich een verarming af die overigens niet alle inheemse bevolkingsgroe
pen in gelijke mate trof: de gereformeerde Ambonnezen die bij de
Compagnie steun en bescherming vonden, hadden het beter dan de
Islamietische die ook op Ambon nog een groot deel van het eiland
bewoonden en die, mèt andere Molukkers, hadden moeten ervaren dat
hun eigen sultan er in ruil voor een hoog jaargeld in had berust dat de
aloude kruidnagelteelt tot een vierde werd gereduceerd. Die sultan en de
andere hoofden die de naleving van de restrictiepolitiek der Compagnie
controleerden, waren eenvoudig verlengstukken geworden van het
machtsapparaat der van ver gekomen, blanke handelaren.
Zo was het ook elders, vooral in de Compagnieslanden op Java. De
Compagnie plaatste er zich boven de oude inheemse gezagsstructuren en
dwong deze, in de eerste plaats haar belangen te dienen. De gewestelijke
hoofden van het inheems bestuur, de boepatis oftewel regenten, kregen
de verplichting opgelegd, te zorgen voor het afdragen van voldoende
producten en het uitvoeren van de nodige arbeid —die verplichting gaven
hun patihs door aan de onder hen geplaatsten totdat het niveau van het
eenvoudige dorp was bereikt, waar het dorpshoofd te horen kreeg wat
van hem werd verwacht. Voor die dienstbaarheid werden de regenten,
vooral diegenen die voor de aflevering van koffie moesten zorgen, rijk
beloond: zij konden er een staat op na houden, grotèr nog dan in de
Hindoese en Islamietische rijken het geval was geweest. Z elf leefden zij
nu als vorsten, omgeven door stoeten van honderden dienaren. ‘Reisde
1 N l. 3 stuiver per pond; vo o r opslag en vervoer kwam daar nog eens 3 stuiver bij.
D e verkoopsprijs in Europa werd op 75 stuiver gehandhaafd. Bij verkoop in de landen
van Z u id - en O o st-A zië maakte de Com pagnie een bijna even grote winst.
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de regent in zijn eigen ressort, dan’, aldus weer Burger, ‘had dit hem te
onderhouden en scheen het, o f er een zwerm sprinkhanen was neerge
streken die alles kaal vrat.’ 1
Was het boven de regenten geplaatst gezag gehandhaafd in de personen
van inheemse vorsten, dan waren zij het aan wie de Compagnie haar
eisen oplegde. Zo moest de sultan van Bantam er in het begin van de
achttiende eeuw zorg voor dragen dat elke majinelijke inwoner van zijn
rijk die zestien jaar of ouder was, vijfhonderd peperplanten onderhield;
die inwoners kregen een bescheiden bedrag als beloning —bij verkoop
aan de Compagnie maakte de sultan een winst die gelijk was aan de som
van de bedragen die aan alle bij de pepercultuur ingeschakelde dorpelin
gen was uitbetaald.
Ten behoeve van de Compagnie werden evenwel niet alleen de
leveranties in natura verzwaard maar ook de herendiensten: alle koelie
werk in de forten en pakhuizen der Compagnie, bij de bouw van
versterkingen en bruggen en bij de aanleg van wegen moest in heren
dienst worden verricht; hetzelfde gold voor het vervoer van personen en
goederen — de Compagnie gaf op, hoeveel arbeidskrachten ze waar en
voor hoe lang nodig had en de inheemse bestuurders droegen er zorg
voor dat zij in voldoende getale verschenen.
In een van de Compagnieslanden op Java, de Preanger Regentschap
pen, drukte, van het begin van de achttiende eeuw af, vooral de koffie
cultuur zwaar op de bevolking. De Preanger bleek voor die cultuur bij
uitstek geschikt - daar moest de inheemse bevolking onder dwang woeste
gronden ontginnen: overal ter wereld zwaar werk, maar extra-zwaar
wanneer een tropische vegetatie dient te worden verwijderd; vervolgens
moest de inheemse bevolking koffiebomen planten. Ook het plukken
vond onder dwang plaats. Met het toezicht op dit alles waren de regenten
belast en hun werd van de opbrengst van de totale oogst een gedeelte in
geld uitbetaald. De dorpsbevolking had een sterke afkeer van de koffie
cultuur—herhaaldelijk kwam het voor, dat hele dorpen werden ontvolkt
doordat de bewoners liever naar elders trokken om nieuwe sawahs aan
te leggen dan in de regentschappen te blijven waar de koffiecultuur was
ingevoerd. Hadden dergelijke protesten effect op het beleid van sommige
regenten? Wellicht. Een feit is dat niet allen de hun opgelegde verplich
tingen trouw nakwamen — de Compagnie plaatste controleurs, ‘koffiesergeanten’, naast hen, strafte de laksen en handhaafde onder de lagere
hoofden, de inheemse opzichters en de herendienstplichtigen de tucht
' D. H. Burger: Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesia, dl. I, p. 62.
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door onwilligen rotanslagen te laten toedienen o f hen in het blok te laten
sluiten. Eveneens in herendienst moesten de zware vrachten uit de
Preanger over primitieve wegen naar Batavia vervoerd worden; dat
geschiedde met buffelkaravanen, door drijvers begeleid. Talloze buffels
(dieren die moeilijk gemist konden worden bij het bewerken van de
sawahs) bezweken onderweg en van de uit de Preanger afkomstige
inheemsen stierven telkens honderden in Batavia aan de malaria. ‘Aldus’,
schrijft de historicus drs. F. S. Gaastra, ‘werd de bevolking slachtoffer van
de economische politiek van de Compagnie, de schraapzucht van de
ambtenaren en de willekeur van de inheemse hoofden, welke laatsten
slechts in het uiterste geval door de Compagnie werden gecorrigeerd.’ 1
Enkele cijfers met betrekking tot de koffiecultuur illustreren de uit
buiting alsook de corruptie die het Compagniestelsel vooral in de tweede
helft van de achttiende eeuw kenmerkte. Elke inheemse werkkracht die
voor een aantal koffiebomen verantwoordelijk was gesteld, moest toen
na de oogst ca. 250 pond koffie afleveren; gegevens uit die tijd tonen aan
dat hij bij wijze van arbeidsloon 14 pond koffie mocht behouden; van
de resterende ca. 236 pond bleef bijna 100 pond hangen bij de inheemse
gezagdragers die het inzamelen, het opslaan en het transport organiseer
den; van de ca. 135 pond die in de pakhuizen van de Compagnie werd
afgeleverd, eigenden de Compagniesambtenaren zich 34 pond toe —wat
resteerde, werd naar Nederland verscheept en met winst verkocht.

★

Eerder wezen wij er op dat de Compagnie ter bevordering van de
suikercultuur en ter bescherming van haar bestuurscentrum de Bataviase
Ommelanden in eigen bezit nam. Van het begin van de achttiende eeuw
af werden delen van die Ommelanden mèt alle daar gelegen dorpen
kosteloos in eigendom gegeven aan particulieren: aan Nederlanders o f
andere Europeanen, vooral ook aan Chinezen. Later werden dergelijke
‘particuliere landerijen’ tegen taxatie o f bij opbod verkocht. Wie zulk een
landgoed wist te verwerven was daarmee zeker van hoge geldelijke
inkomsten en had een groot aantal horigen tot zijn persoonlijke beschik
king; geriefelijke landhuizen verrezen op die particuliere landerijen.
' F. S. Gaastra in O verzee. Nederlandse koloniale geschiedenis 1 5 9 0 - 1 9 7 5 (1982), p. 88-8 9.
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Direct na het einde van de Compagniestijd gelastte het Nederlandse
gouvernement een nauwkeurig toezicht op, zo heette het in een ordon
nantie van 1806, ‘geweetenloose landeigenaren welke zich, de welvaart
der arme in- en opgezetenen niet bekreunende, hun het knellend juk
eener nooit verzadigde hebzucht zonder mededoogen doen gevoelen.’1
Veel inheemsen hadden zich toen aan het gezag van die hardvochtige
landheren onttrokken: zij waren als paupers op Java gaan rondzwerven,
sommigen hadden er misdadigersbenden gevormd.
★

Gelijk vermeld waren het ook Chinezen aan wie particuliere landerijen
werden toegewezen o f verkocht.
Van China uit waren, zoals eerder uiteengezet, al omstreeks het begin
van de Christelijke jaartelling handelsrelaties met de Indische archipel
onderhouden. Zij werden intensiever toen de grote zeilschepen in de
vaart kwamen: honderden Chinese handelaren stapten dan aan wal,
verkochten hun waren en kochten nieuwe in om ze in China o f elders
van de hand te doen. Sommige Chinezen bleven evenwel in later tijden
achter, vooral op Java, huwden er inheemse vrouwen, vestigden eigen
nederzettingen en gingen onder het gezag van de inheemse vorsten ook
landinwaarts handel drijven; hun kinderen vormden de eerste groep van
de in Indië geboren Chinezen, de z.g. peranakan (oftewel gemengdbloedige)-Chinezen —wij zullen hen als ‘Indische Chinezen’ aanduiden.2 Zij
legden grote ondernemingszin aan de dag, waren spaarzaam en werkten
hard, harder dan de Javanen —Engelse ontdekkingsreizigers constateer
den al in het begin van de zeventiende eeuw dat de meeste Chinezen,
door de inheemse vorsten gesteund, een beter bestaan hadden dan de
inheemsen.
Die tegenstelling werd in de tijd van de Compagnie verscherpt. De
Compagnie trok Indische Chinezen aan voor de behoeftenvoorziening
van Batavia, liet hen goederen leveren en huizen bouwen. Zij was over
hun prestaties zo tevreden dat aanvankelijk soms tochten naar China
ondernomen werden om er langs de stranden Chinezen op te pikken die

1 Aangehaald in Encydopaedie van Nederlands Oost-Indië, dl. III (19 19 ), p. 346. 2 W ij
verm ijden hier de term ‘In d o-C hinezen’ , omdat deze teveel aan Indo-C hina zou doen
denken. O p de positie van de Indische Nederlanders (de Indo-Europeanen) in het
tijdperk van de Com pagnie komen w ij later terug.
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op Java aan het werk werden gezet. Veel gronden in de Ommelanden
werden door Indische Chinezen ontgonnen om er suikerplantages aan te
leggen (er waren reeds enkele plantages en suikermolens toen de Neder
landers kwamen) —sommige Indische Chinezen verzamelden grote rijk
dommen maar onder de sinds kort aangekomen Chinezen bleef veel
armoede bestaan met de daaruit voortvloeiende onrust. Velen hunner
trokken in de achttiende eeuw naar het gebied van Buitenzorg waar zij
rijst gingen verbouwen.
De Compagnie schaadde de belangen van de Indische Chinezen door
dat zij ook hen uitsloot van de grote overzeese handel —diegenen hunner
evenwel die zich met de handel landinwaarts hadden beziggehouden,
kregen veelal een feitelijke monopoliepositie, hetgeen betekende dat op
grote delen van Java de inheemse handelaren werden uitgeschakeld.
Bovendien boorde de Compagnie een nieuwe bron van inkomsten aan
door allerlei monopolies die zij van de Javaanse groten had overgeno
men, aan Indische Chinezen te verpachten: het recht om invoerrechten,
tol- en marktgelden te heffen en het recht om zout te verkopen. De
Compagnie inde de pachtsommen en de Chinese pachters stelden zich
schadeloos door de invoerrechten, de tol- en marktgelden en de zoutprijs
te verhogen. Protesten baatten niet: de Chinezen hadden de macht van
de Compagnie en, als het spande, ook de macht van de inheemse heersers
achter zich. Wat die inheemse heersers betrof: ondanks hun verhoogde
inkomsten waren verscheidenen hunner niet bij machte hun ‘hofhou
ding’ te bekostigen —Chinezen leenden hun graag geld, tegen hoge rente,
o f betaalden hun grote bedragen teneinde een aantal jaren als pachter
feitelijk landheer te mogen zijn over enkele dorpen o f zelfs over gehele
districten.
Wel te verstaan: er waren naast rijke Indische Chinezen ook arme; er
waren ook arme Chinese immigranten. Dat verschil werd door de in
heemsen niet steeds in het oog gehouden; bij velen hunner begon een
wrok te groeien tegen alles wat Chinees was.
★

Toen wij de gevolgen gingen weergeven die de aanwezigheid en het
optreden van de Compagnie voor de inheemse samenleving heeft gehad,
begonnen wij met op een gunstig effect te wijzen: zij voorkwam tenslotte
de onderlinge oorlogen die zich op Java van de vroegste tijden afhadden
voorgedaan; dat bevorderde de rust op het eiland.
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De andere gevolgen die wij beschreven, kan men bezwaarlijk gunstig
noemen. Wel te verstaan: er waren inheemse machthebbers die, al
geraakten zij ook in een positie van afhankelijkheid, in hun oude staat
werden gehandhaafd o f daar zelfs, zoals met de regenten in de gouvernementslanden op Java het geval was, bovenuit konden stijgen, maar in
menige streek werd het lot van de laaggeplaatsten, de eenvoudigen, de
dorpelingen, nog zwaarder dan het voordien al was geweest. De mono
poliepolitiek der Compagnie was schadelijk voor de gehele inheemse
samenleving; schadelijk was vooral ook dat de inheemse scheepvaart uit
de interinsulaire handel werd verdreven en dat op Java de bevoorrechte
positie van de vermogenden onder de Indische Chinezen werd versterkt.
Bij dat alles telde bij de Compagnie slechts één factor mee: het eigen
belang. Zeker, Engelsen, Fransen, Spanjaarden en Portugezen handelden
in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw niet anders en de
koloniale geschiedenis met name van de Spanjaarden is gekarakteriseerd
door een wreedheid die bij het optreden van de Compagnie in die mate
eigenlijk slechts aan de dag is gelegd door één machthebber, Coen, en
op één eiland, Banda, maar dat neemt niet weg dat het tijdperk van de
Compagnie in de herinnering van veel inheemsen bleef hangen als een
tijdperk van door vreemden uitgeoefende harde dwang —herinneringen
zijn dat die van generatie op generatie overgedragen kunnen worden.
In de jaren dertig van deze eeuw, meer dan honderd jaar nadat de
Compagnie van het toneel was verdwenen, vroeg een Nederlands be
stuursambtenaar op een van de kleine eilanden in de Molukken waarom
men er de kruidnagelcultuur, die sinds het midden van de negentiende
eeuw overal weer vrij uitgeoefend mocht worden, niet had hervat. Hij
kreeg, aldus zijn in 1977 gepubliceerd relaas, ‘na enig getalm ten ant
woord dat men zich daarvoor wel wachten zou, want dan zou men door
de Kompenie zeker afgemaakt worden.’ 1 Daarbij werd met de woorden
‘de Kompenie’ het Nederlandse gezagsapparaat bedoeld dat in de negen
tiende en twintigste eeuw was opgebouwd —de oude naam was blijven
hangen (dat was ook elders in de archipel het geval) en op het betrokken,
nogal primitieve eiland zat de schrik er nog in.

1 W . Ph. Coolhaas in : Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren b ij het B in 
nenlands Bestuur in N ederlands-Indië (19 77), p. 87.
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Negentiende eeuw
In 1807, ten tijde van het bestaan van het in het Franse rijk ingevoegde
koninkrijk Holland, zond koning Lodewijk Napoleon, aan wie krachtens
de Grondwet van zijn koninkrijk als enige het bestuur van de Neder
landse koloniën was opgedragen, een van zijn generaals, H. W. Daendels,
als gouverneur-generaal naar Batavia. Daendels wenste er een strakke
administratie in te voeren, gelijk Napoleons rijk die kende, en een einde
te maken aan alle machtsmisbruik. Hij verbood corruptie, verhoogde de
bezoldiging van de ambtenaren, beperkte de staatsie der regenten, ging
hen salariëren, bepaalde dat alle inheemse hoofden voortaan door het
gouvernement zouden worden benoemd en stelde gewestelijke verte
genwoordigers (later ‘residenten’ geheten) aan, die de bevolking tegen
knevelarij door de regenten en andere hoofden moesten beschermen. De
euvels van de samenleving schreef hij in de eerste plaats aan het egoïsme
van de inheemse bestuurders toe, niet zozeer aan wat Nederlanders
deden. Hij nam nog een reeks andere maatregelen die de strekking
hadden, de zware op de bevolking drukkende lasten te verminderen,
anderzijds voegde hij nieuwe lasten toe; hij breidde de koffiecultuur uit
en liet, teneinde een snel verplaatsen van troepen mogelijk te maken,
binnen een jaar bijna over de volle lengte van Java de (door ons al
genoemde) Postweg aanleggen: gedeeltelijk een verbinding van bestaan
de wegen, maar met dat al een zwaar karwei, geheel uitgevoerd in
herendienst; talloze inheemsen bezweken er bij. Toen de weg gereed
was, werden er om de negen kilometer posthuizen aan gebouwd waar
de plaatselijke inheemse gezagdragers steeds voldoende verse paarden
gereed moesten houden; nadien was een tocht van zes weken terugge
bracht tot een van niet veel meer dan zes dagen.
Daendels’ algemene opvatting was dat de Compagnie veel te veel aan
de inheemse bestuurders had overgelaten: Java moest gemoderniseerd
en ontwikkeld worden, d.w.z. opengesteld voor particuliere onderne
mers; Europese planters en inheemse arbeidskrachten moesten de eco
nomische vrijheid krijgen die de Franse Revolutie in Europa had gepre
dikt. Ter bevordering van de ontsluiting van het binnenland stelde hij
zich op het standpunt dat de grond van heel Java eigendom was van het
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gouvernement, zulks met uitzondering van de Vorstenlanden waar de
vorsten zich steeds als eigenaren van de grond hadden beschouwd. Hij
ging door verkoop van percelen de particuliere landerijen in de omgeving
van Batavia belangrijk uitbreiden, op Oost-Java verkocht hij een geheel
regentschap aan een vermogende Chinees.1 Hij had, vooral ter verster
king van de defensie, geld nodig en Indië moest dat zelf opbrengen. Want
de in Nederland algemeen aangehangen opvatting (opvatting in die tijd
van alle mogendheden die er koloniën op nahielden) was, ‘dat, in een
zin die alle ongerechtigheid uitsluit, de Coloniën bestaan voor het
Moederland en niet het Moederland voor de Coloniën.’ Zo had een
Nederlandse commissie het in 1803 geformuleerd.2 In feite kwam het tot
velerlei ‘ongerechtigheid’. Met zijn opvatting dat het gouvernement over
de grond van het grootste deel van Java kon beschikken (grond die
traditioneel als het bezit van de dorpsgemeenschappen was gezien) zette
Daendels de willekeur van de vorsten voort en de uitbreiding van de
particuliere landerijen betekende dat nieuwe districten onder de schraap
zucht van landheren te lijden kregen.
De in hun voorrechten beperkte regenten en overige inheemse gezag
dragers zagen Daendels als hun grote tegenstander; in Bantam en Cheribon (zie kaart V op pag. 47) kwamen zij in opstand. Wat de inheemse
bevolking betrof, vermoeden wij dat alleen al de zware arbeid aan de
Postweg bewerkstelligde dat velen datgene wat ‘de donderende Grote
Heer’ te hunnen gunste had willen bereiken, van weinig belang achtten.
Veel militaire waarde bleek de nieuwe weg overigens niet te hebben:
het kostte de Engelsen in 1 8 1 1 slechts geringe moeite om zich van het
zwak verdedigde Java meester te maken.

★

De Engelse Lieutenant Governor, Sir Thomas Stamford Raffles, trok de
door Daendels aangegeven lijn door, zulks met steun van drie Neder
landse adviseurs: aan de residenten die elk met het toezicht op verschei
dene regenten belast waren, voegde hij assistent-residenten toe die elk

1 D ie transactie werd door D aendels’ opvolger ongedaan gemaakt. 2 Aangehaald
d oor C . Fasseur in G e ld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands
bestuur in de Indonesische archipel (1980), dl. I, p. 38.
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V.
Java, negentiende eeuw
Rose: de gebieden die eind negentiende eeuw als particuliere landerijen waren
uitgegeven. De rode stippellijn geejt de grens aan van deJavaanse vorstendommen.

één regent controleerden, hij versterkte de positie van de Europese
bestuursambtenaren, hij reorganiseerde het apparaat van de inheemse
gezagdragers, hij trachtte de greep welke zij op de dorpsbevolking had
den, te verzwakken en hij handhaafde van de bevoegdheden van de
regenten slechts die welke op de terreinen van politie en rechtspraak
lagen. Tegen zijn gezag kwam de sultan van Djokjakarta in opstand —de
opstand werd onderdrukt en nu werd ook van zijn rijk een gedeelte
afgesplitst, de Pakoealam.
Evenals Daendels trachtte Raffles de gehele economie van Java te
moderniseren. Hij had, hoe jong hij ook was (dertig, toen hij op Java
arriveerde), al carrière gemaakt in Voor-lndië dat door de Engelse East
India Company werd bestuurd, en wilde het daar geldend economisch
systeem aan Java opleggen; daarbij zag hij over het hoofd dat Voor-lndië,
dat vóór de komst van de Engelsen al een geregeld muntstelsel, een
tamelijk hoog ontwikkeld krediet- en verzekeringswezen, het innen van
belastingen in geld en het salariëren van vorstelijke ambtenaren had
gekend en sindsdien niet alleen landbouw- maar ook nijverheidsproducten was gaan exporteren, op economisch gebied veel verder ontwikkeld
was dan Java. Zo kwam van wat Raffles decreteerde, in de praktijk weinig
terecht.
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Hij verbood de slavenhandel en trachtte de sinds onheugelijke tijden
in Indië bestaande slavernij op te heffen —dat lukte hem niet.1 Behalve
ten aanzien van de profijtelijke koffieteelt schafte hij voorts op de
gebieden van de productie en het verkeers- en transportwezen met één
pennestreek alle herendiensten af —in feite bleven zij alle bestaan omdat
men, niet bij machte de dorpsbevolking door het aanbieden van loon er
toe te bewegen haar sawahs in de steek te laten, genoopt bleef een beroep
te doen op het onder dwang verrichten van arbeid.
Er voorts van uitgaande, gelijk ook Daendels had gedaan, dat de grond
eigendom was van het gouvernement, voerde Raffles op Java een stelsel
van landrente (landrent, pacht, d.w.z. in dit geval erfpacht) in, behalve in
de Ommelanden (daar had het gouvernement de grond al aan particu
lieren verkocht) en in de Preanger (daar mocht de koffiecultuur niet aan
onrust worden blootgesteld). Het werd een fiasco. De bedoeling was,
individuele aanslagen op te leggen die door elke landbouwer in geld of
in natura (een kwart tot de helft van de oogst) moesten worden voldaan.
Voor die individuele aanslagen ontbrak de administratieve grondslag
doordat in de misschien ca. 17000 dorpen welke Java toen telde, nooit
landmetingen waren verricht. De aanslagen werden, schrijft Burger, ‘op
ruwe wijze opgelegd. De druk op de bevolking werd vaak verzwaard in
plaats van verlicht.’2 In geld konden de landbouwers hun landrente alleen
betalen wanneer zij eerst hun rijst hadden verkocht, maar de rijsthandel
was nog maar weinig tot ontwikkeling gekomen; die kreeg nu een impuls
— het waren Chinezen die als handelaren gingen optreden, vaak tegen
hoge rente voorschotten verlenend waardoor zij, zoals al aan het einde
van de Compagniestijd het geval was geweest, heer en meester werden
van hele dorpen; ook de dorpshoofden kregen zij in hun macht want
dezen konden het geld dat zij terwille van hun aanstelling als steekpen
ningen moesten betalen, om te beginnen al aan het inheems districts
hoofd, de wedono, en aan de regent, slechts van Chinezen lenen. Misschien
had het landrente-stelsel één voordeel: het leidde tot verhoging van de
productie doordat de landbouwers na de rijstoogst z.g. tweede gewassen
op de sawahs gingen planten om uit de opbrengst de landrente te kunnen
betalen. Vaak werd evenwel de landrente voor een geheel dorp betaald

1 U itein delijk w erd de slavernij in N ederlands-Indië per 1 januari 1860 afgeschaft (er
waren toen in Indië nog een kleine vijfduizend slaven, meest huisbedienden) maar
er bleven in feite tot in het begin van de twintigste eeuw vorm en van slavernij bestaan,
vooral in vo o r bestuursambtenaren m oeilijk toegankelijke binnenlanden. 2 D. H.
Burger: Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesia, dl. I, p. 79.
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door tussenpersonen: inheemse hoofden, Chinezen, Arabieren, Neder
landers en andere Europeanen; die kregen dan de beschikking bijvoor
beeld over de helft van de oogst o f over de arbeid (op terreinen die zij
in eigendom hadden) van de helft van de dorpsbevolking.
Het nieuwe stelsel bracht veel minder geld op dan Raffles had ver
wacht. Om toch aan geld te komen deed hij wat de Compagnie en
Daendels vóór hem hadden gedaan: dorpen en groepen van dorpen
verkocht hij als particuliere landerijen —hij verkocht er nog méér dan
zijn voorgangers samen; het gevolg was dat een nieuw deel van de
landelijke bevolking in een toestand van feitelijke horigheid geraakte.
Toen tot Raffles’ ergernis het Nederlandse gezag in de archipel werd
hersteld, werd hij gouverneur in de Engelse vestiging op Sumatra,
Benkoelen, vanwaaruit hij de Nederlanders dwars zat waar hij kon. Enige
tijd later maakte hij op het eiland Singapore van een gelijknamig vissers
dorp een havenplaats. Benkoelen werd in 1824 bij tractaat door Engeland
aan Nederland afgestaan in ruil voor de laatste Nederlandse aanspraken
op delen van het schiereiland Malakka; in datzelfde tractaat verplichtte
Nederland zich, het inheemse rijk Atjeh, dat aan Engeland veel peper
leverde, met rust te laten.

★

Het bestuur over Java werd in opdracht van koning Willem I overgeno
men door drie commissarissen-generaal en een van die drie, G. A. G. Ph.
baron van der Capellen, werd in 1819 tot gouverneur-generaal benoemd:
een man die geschokt werd door de noodtoestanden die hij in de archipel
te aanschouwen kreeg en daar maatregelen tegen wilde nemen. Enkele
kon hij uitvoeren: hij gaf na een bezoek aan de Molukken de specerijenteelt v rij1 en op Java was van veel belang dat hij de verdere verkoop van
gronden aan particulieren verbood.2 Enkelen van die laatsten wendden
zich daarop tot de vorsten van Djokjakarta, Soerakarta en de twee daarvan
afgesplitste rijkjes en die vorsten zelf dan wel hun familieleden die
gebieden in leen hadden gekregen, bleken bereid grote delen van de

1 Z ijn daartoe strekkend besluit, in een proclamatie neergelegd, werd door de regering
geannuleerd; vrij werd de specerijenteelt pas in 1864 - van handhaving van het
m onopolie was toen al geruim e tijd geen sprake meer. 2 Dat verbod is door zijn
opvolgers gehandhaafd.
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gronden waarover zij beschikten, te verhuren; doordat elk hunner in zijn
traditionele staatsie wenste te leven, was er bij hen steeds sprake van
geldnood. Die landverhuur in de Vorstenlanden werd in 1823 door van
der Capellen verboden, hetgeen de bij de vorsten en de adel toch al
bestaande weerzin tegen het Nederlands gezag versterkte. Toen dan ook
in 1825 een prins uit het Huis van Djokjakarta, Diponegoro, tegen het
Nederlands gezag in opstand kwam, ontving hij aanvankelijk steun uit
een deel van die hoge kringen.1
Diponegoro was omstreeks 1785 geboren als oudste zoon van de sultan
van Djokjakarta maar doordat zijn moeder niet van adellijke afkomst
was, werd hij van de erfopvolging uitgesloten. Hij trok zich verbitterd
op een landgoed terug waar hij zich na enige tijd, asceet geworden, aan
theologische studies ging wijden. Hij wilde de Islam gaan zuiveren van
ongerechtigheden. Zijn optreden, in feite gericht tegen de grote staat die
vorst en aristocratie er op kosten van de landelijke bevolking op na
hielden, gaf hem naam onder de eenvoudigen en zijn roep werd nog
sterker toen hij deed weten dat hij krachtens een visioen dat hij op de
top van een berg had gekregen, de Rechtvaardige Vorst, de Ratoe Adil,
was aan wie was opgedragen, de Nederlanders, de ongelovigen, van Java
te verdrijven.
Toen nu in 1825 buiten zijn medeweten in opdracht van de Neder
landse resident een weg werd aangelegd over zijn gronden, hees hij het
vaandel van de opstand die bekend werd als de Java-oorlog. Onmiddel
lijk volgden hem de Islamietische dorpsvoorgangers —hetzelfde deed de
landelijke bevolking die niet alleen gebeten was op het Nederlands gezag
maar ook op de Chinezen die de tolgelden in de Vorstendommen
buitensporig hadden verhoogd; ook van een deel van de adel kreeg hij
aanvankelijk steun. Zijn troepen boekten in de eerste tijd successen, mede
doordat het grootste deel van het Nederlands-Indisch leger (het moest
na 1816 op enkele eilanden opstanden onderdrukken) zich toen op
Celebes bevond. Geleidelijk aan werden evenwel Diponegoro’s troepen
teruggedrongen. Hij ging tot een guerrilla over waarbij door zijn acties
(hij paste de tactiek van de ‘verschroeide aarde’ toe) en die van het
Nederlands-Indische leger dat met inheemse hulptroepen van het eiland
Madoera was versterkt, hele landstreken werden verwoest. Hij ging zich
Sultan noemen en de ‘heilige oorlog’ prediken. Verhalen deden de ronde
1 H etgeen volgt, is hoofdzakelijk gebaseerd op het artikel van Justus M . van der Kroef:
‘ Prince D iponegoro: progenitor o f Indonesian nationalism ', gepubliceerd in 19 59 in de F ar
Eastern Q uarterly (p. 4 2 4 -50 ).
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dat wie aan zijn zijde vocht, onkwetsbaar was. Het baatte niet. V ijf jaren
van gevechten eindigden met de nederlaag der opstandelingen. Het
Nederlands-Indisch leger had toen ca. vijftienduizend militairen verloren
(ca. achtduizend Europeanen, ca. zevenduizend inheemsen), aan Diponegoro’s zijde waren er veel méér doden: men schat ze op ca. tweehonderd
duizend, aan ziekten en hongersnood bezweken dorpsbewoners inbe
grepen. De vorsten van Djokjakarta en Soerakarta verloren een deel van
hun rijk maar werden daarvoor schadeloos gesteld met jaarlijkse uitke
ringen van resp. bijna f 500000 en ruim f 750000. Diponegoro die zich
in Magelang (Midden-Java) in de ambtswoning van de Nederlandse
resident had overgegeven, werd, hoewel hem een vrijgeleide was toe
gezegd, gevangen genomen, vervolgens eerst overgebracht naar Menado
op de noordpunt van Celebes en tenslotte naar Makassar; in 1855 stierf
hij daar, nog steeds in gevangenschap.

★

In het begin van de twintigste eeuw als jong bestuursambtenaar op
Midden-Java rondreizend, passeerde de latere minister van koloniën
Ch. J. I. M. Welter op een bospad een offerplaats waar verdroogde bloe
men en as van wierook lagen. Op de vraag wat die offerplaats betekende,
werd hem geantwoord dat prins Diponegoro daar eens had gerust. ‘Ze
ventig tot tachtig jaar later bracht de bevolking’, schreef Welter in zijn
herinneringen, ‘nog offers op de plekken waar hij gezeten had. Dit was
mijn eerste contact met het Javaanse nationalisme dat, naar mij bleek,
wel heel diep geworteld was.’ 1
Die conclusie (niet dat ze Welters beleid bepaald heeft!) was juist. De
nagedachtenis van prins Diponegoro werd door de inheemse bevolking
in hoge ere gehouden. Zo constateerde de Nederlandse resident te
Magelang in het begin van de jaren twintig van deze eeuw dat in de
kamer waaruit Diponegoro op een donderdag gevankelijk was wegge
voerd, door het inheems huispersoneel elke donderdagavond verse bloe
men werden neergelegd. Een maand later kreeg hij van de sultan van
Djokjakarta te horen dat hij er wijs aan zou doen, er op toe te zien dat
aan dat gebruik de hand werd gehouden, ‘het was door vorige residenten

1 Ch. J. I. M . W elter: ‘M em oires’, p. 5 - 6 (RvO ).

51

NEGENTIENDE EEUW
wel eens veronachtzaamd en ziekten in het huisgezin o f andere kwade
gebeurtenissen zouden het gevolg zijn geweest.’1
De nationalistische groeperingen die in de loop van de twintigste eeuw
ontstonden, beschouwden Diponegoro als hun grote negentiende-eeuwse voorman. In tal van toespraken werd aan zijn optreden herinnerd,
hetgeen het gouvernement niet aangenaam was. De verkoop van Diponegoro’s portret werd in Soerabaja in '41 door de Politieke InlichtingenDienst (de dienst die de acties der nationalisten nauwkeurig observeerde)
verboden. Onder de Japanse bezetting ging in de jaren '44 en '45 vrijwel
geen week voorbij waarin niet in de radio over Diponegoro werd
gesproken — zijn geboortedag werd toen herdacht in publieke bijeen
komsten waarin, aldus een in Australië in juli '45 opgevangen radiobe
richt, ‘de boodschap van de prins aan de Indonesische bevolking werd
doorgegeven.’2 Zijn ‘heilig graf’ te Makassar werd in die tijd zorgvuldig
schoon gehouden door leerlingen van middelbare scholen.3

Cultuurstelsel
‘De Coloniën bestaan voor het Moederland en niet het Moederland voor
de Coloniën’ —zo was het in 1803 geformuleerd maar in de praktijk was
van die richtlijn niets terechtgekomen. De Java-oorlog en de militaire
expedities die er aan voorafgingen, verslonden geld, de Java-oorlog
alleen al ca. f 20 min, en in 1828 werd becijferd dat Nederland sinds het
begin van de negentiende eeuw in totaal bijna f 40 min aan het gouver
nement te Batavia had moeten lenen. Hoe kon de situatie gewijzigd
worden? Hoe kon men bereiken dat de Javaanse dorpsbevolkingen
behalve koffie ook nog andere gewassen zouden gaan aanplanten die in
Amsterdam met winst geveild zouden kunnen worden? Geveild dan
door de Nederlandse Handelmaatschappij die in 1824 op initiatief van
koning Willem I was opgericht en in welker aanvangskapitaal: f 37 min,
de koning zelf met f 4 min had deelgenomen. Het was Johannes van den
Bosch die de koning, die krachtens de Grondwet van het nieuwe ko
ninkrijk eveneens als enige verantwoordelijk was voor het bestuur der
koloniën (deze waren van 1814 af, aldus een Kamerlid in 1849, ‘een soprt

1 M . B. van der Jagt: M em oires (19 55 ), p. 77.
L 6 9 ).
3 A.v., 1 3 7 1 (a.v.).
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VAN DEN BOS CH
van kroondomein’ 1), in 1830 een veelbelovende oplossing aanbood: het
Cultuurstelsel.
In jonger jaren was van den Bosch op Java geweest waar hij een
particulier landgoed had bezeten. Hij zag zich als een sociaal hervormer.
Naar Nederland teruggekeerd, had hij daar in Zuidoost-Drente twee
werkkolonies voor paupers gesticht, Willemsoord en Frederiksoord. Na
dien was hij ook nog als commissaris-generaal in West-Indië opgetreden.
Het Cultuurstelsel dat hem voor Java voor de geest stond, betekende een
volledige breuk met de liberaal-economische principes die vooral Daen
dels en Raffles op Java hadden trachten in te voeren, overigens vergeefs.
Van den Bosch wenste dat de overheid als grootondernemer zou gaan
optreden. Zijn Cultuurstelsel mocht evenwel, zo stelde hij op schrift,
slechts ingevoerd worden als de inheemse bevolking er om vroeg. Nu,
de minister van koloniën, een tegenstander van ingrijpen door de over
heid, was er van overtuigd dat de bevolking er nooit om zou vragen en
dat van den Bosch daar geen rekening mee zou houden, meende boven
dien dat het stelsel zou mislukken en trad af. De koning evenwel
bekleedde van den Bosch met grote bevoegdheden en liet hem als
gouverneur-generaal naar Batavia vertrekken waar hij na enkele jaren
commissaris-generaal werd — ook aan de Raad van Nederlands-Indië,
samen met wie hij voordien zijn bestuur had moeten uitoefenen, kon
hij voortaan aanwijzingen geven.
Het Cultuurstelsel hield in dat er naast de verplichte koffiecultuur, die
uitgebreid moest worden, op Java nog andere gouvernementscultures
zouden komen: vooral van suiker en van indigo, een kleurstof. Voor de
uitbreiding van de koffiecultuur waren woeste gronden nodig, maar
suikerriet en indigo konden in grote hoeveelheden slechts worden aan
geplant op de sawahs van de bevolking —zij zou dus telkens voor een
gedeelte van het jaar de beschikking over haar sawahs verliezen. Van den
Bosch nu wenste dat elk dorp jaarlijks een vijfde van zijn sawahs zou
afstaan, dat in ruil voor dat afstaan de landrente zou komen te vervallen,
dat de dorpelingen, als de getaxeerde opbrengst van de afgestane sawahs
de landrente zou overtreffen, dat meerdere in geld zouden ontvangen,
dat zij bij misgewas door het gouvernement schadeloos zouden worden
gesteld en dat zij in de verplichte cultures niet meer dan 66 dagen per
jaar zouden behoeven te werken. Op papier zag dat alles er in één

1 Aangehaald in C. Fasseur: Kultuurstelsel en koloniale baten. D e Nederlandse exploitatie
van Ja v a 18 4 0 —18 6 0 (19 75), p. 2 - 3 .
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belangrijk opzicht niet ongunstig uit: als landrente was, als zij niet in
geld was voldaan, tevoren gemiddeld twee-vijfde van de rijstoogst
gevorderd —toepassing van het ontworpen stelsel zou betekenen dat de
dorpelingen de rijst van vier-vijfde in plaats van drie-vijfde van hun
sawahs zouden mogen behouden. Bovendien werd na enige tijd bepaald
dat zij plantloon zouden ontvangen.
In de praktijk liep het anders. De dwang van de uitgebreide koffiecul
tuur ging zwaar op de bevolking drukken: er moesten in eerste instantie
200 miljoen nieuwe bomen en nadien jaarlijks nog eens 2 tot 10 miljoen
worden aangeplant. Voor de ontginningsarbeid werd niets betaald en de
plantlonen waren laag. Wat de suiker- en indigovelden betreft: veelal
werd van dorpen die in de streken lagen welke zich voor de aanplant van
suikerriet leenden, veel meer dan een vijfde van de sawahs, ja werden
soms alle sawahs periodiek gevorderd, omdat het wenselijk was dat de
nieuwe suikerfabrieken die zouden verrijzen (het werden er uiteindelijk
ca. 100), elk de suikeroogst van eeij aaneengesloten gebied van ca. 300—400
ha zouden verwerken. Er moesten ten behoeve van die fabrieken watertoevoeren aangelegd worden, de fabrieken zelf moesten worden ge
bouwd en er moest regelmatig hout worden gekapt dat als brandstof
nodig was. Al deze werkzaamheden,' hetzij tegen een laag loon, hetzij in
herendienst gepresteerd, vereisten minstens het dubbele van het aantal
werkkrachten dat voor de rijstcultuur nodig was; daar kwam dan nog het
transport van de zware bossen gesneden suikerriet bij. Voor de indigocultuur, die slechts op een beperkt aantal plaatsen werd beoefend (deze
cultuur en de suikercultuur vergden tezamen bijna een twintigste van alle
sawahs) moesten dorpelingen soms maanden achtereen op verre afstand
van hun woonplaats werken, aanvankelijk zonder, later tegen een zeer
laag loon; ze moesten daarbij in hun eigen voeding voorzien. Ook voor
deze cultuur moesten nieuwe fabrieken worden gebouwd.
Meer nog. De landrente werd bijna overal over de gevorderde sawahs
toch geheven en zij werd bovendien verhoogd — daarvan en van de
verhoging van enkele andere belastingen was het gevolg dat omstreeks
twee-derde van het totaal aan plantlonen weer in de kassen van het
gouvernement terechtkwam. Ook werd het verschil tussen de landrente
en de getaxeerde waarde van de opbrengst der gevorderde sawahs
nimmer uitgekeerd en werd voor misgewas geen vergoeding gegeven.
En tenslotte moesten dorpelingen, hetzij tegen een laag loon, hetzij in
herendienst gaan werken in de suikerfabrieken.
Daar kwam dan nog bij, dat voor de afvoer van de nieuwe producten
nieuwe wegen moesten worden aangelegd en bruggen geslagen en dat
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de ijverige van den Bosch nieuwe forten en andere verdedigingswerken
liet aanleggen, dat alles in herendienst.
Het eerste gevolg van het Cultuurstelsel was dus dat de last van de
gedwongen arbeid die op de dorpsbevolking rustte, aanzienlijk werd
verzwaard —in de cultures werd omstreeks 1845 door meer dan de helft
van de bevolking van heel Java een gedeelte van het jaar gewerkt.
Zodra het stelsel werd ingevoerd, kwam er verzet: verzet van de zijde
van Nederlandse bestuursambtenaren die zich gedegradeerd achtten tot
agrarische opzichters, en verzet van de zijde der dorpelingen. Al dat verzet
wist van den Bosch te breken doordat hij de door Daendels, Raffles en
van der Capellen in veel opzichten gedegradeerde regenten in hun oude
machtsposities herstelde en die posities zelfs erfelijk maakte, en doordat
hij de tevoren slechts voor de koffiecultuur in de Preanger geldende
regeling tot heel Java uitbreidde: voortaan zouden zowel de regenten en
hun districtshoofden, de wedono’s, als de Nederlandse bestuursambtena
ren een zeker percentage krijgen van de opbrengst van alle cultuurpro
ducten; beide groepen werden aldus gestimuleerd om de dorpsbevolkingen aan het werk te zetten en te houden. Het Nederlandse bestuursap
paraat werd overigens versterkt want van den Bosch achtte meer toezicht
op de inheemse bestuurders wenselijk; hij breidde het stelsel van de
‘koffie-sergeanten’ uit door aan elke assistent-resident een aantal lagere
toezichthouders, controleurs, toe te voegen.
Het ging bij de uitkering der cultuurprocenten vooral in die residenties
en regentschappen waar veel gouvernementscultures kwamen te liggen,
om zeer aanzienlijke bedragen. Zij waren de functionarissen van het
Nederlandse bestuursapparaat welkom doordat de pensioenen waarop zij
recht hadden, laag waren: na dertig dienstjaren drie-achtste van hun
hoogste wedde. ‘Het was’, schreef de historicus die de zaak van de
cultuurprocenten heeft onderzocht, R Reinsma, ‘met name voor de
topfunctionarissen wel zeer verleidelijk te trachten in korte tijd zo’n
fortuin te verwerven dat zij eerder naar Europa terug konden keren.’1 In
de residentie met het uitgebreidste suikerareaal, Pasoeroean op OostJava, kon de resident, die een jaarsalaris van f 1 5 000 had (een minister
in Nederland ontving in die tijd f 12 000), jaarlijks cultuurprocenten
krijgen tot een totaal van ruim f 2$ 000; de onder hem geplaatste ambte
naren konden maximaal hun salarissen verdubbelen. In de residentie der
Preanger Regentschappen met haar uitgebreide koffiecultuur kon de
resident per jaar zelfs een extra-bedrag krijgen dat niet ver beneden de
1 R. Reinsma in : G e ld en geweten, dl. I, p. 68.
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f 40000 lag. Daarentegen waren er ook residenties waar nauwelijks
cultuurprocenten werden uitgekeerd. Door die verschillen ‘was er’, aldus
Reinsma, ‘van de brede basis der laagstbeloonden tot aan de smalle top
der rijkbetaalden een onophoudelijk gedrang naar plaatsen ‘met vette
weiden’. Ieder trachtte op te vallen door organisatorische talenten bij de
produktie, door pluimstrijkerij en soms door bedrog’ 1 ; ‘ontevredenheid’,
aldus Fasseur (hij heeft de werking van het Cultuurstelsel in de periode
1840—1860 nauwkeurig onderzocht), ‘reed als een onafscheidelijke pal
frenier mee op de gouden koets der cultuurprocenten.’2
Niet anders was het bij het inheemse bestuursapparaat, zij het dat hier
de uitgekeerde extra-bedragen lager waren: in de residenties met de
meeste cultures konden zij voor de regenten oplopen tot bijna f 15 000,
voor de wedono’s tot bijna f 1 500. Per jaar werd van 1837 af in totaal
gemiddeld ruim f 1 min aan cultuurprocenten uitgekeerd.
In nog sterker mate werd van het Cultuurstelsel geprofiteerd door de
eigenaren van de nieuwe suikerfabrieken: Nederlanders meestal, soms
Chinezen. Desgewenst kregen zij voorschotten van het gouvernement
om hun fabrieken te bouwen. Bij contract waren zij dan verplicht,
twee-derde van hun suiker tegen een vastgestelde prijs aan de gouvernementspakhuizen af te leveren, het resterende derde deel (later zelfs de
helft van de totale oogst) mochten zij zelf verkopen. Winsten van enkele
honderdduizenden guldens per jaar waren niet zeldzaam —het was geen
wonder dat bij het verlenen van de contracten veel nepotisme voorkwam:
dan kregen nabije familieleden van de hoogstgeplaatsten een suikercontract dat hen in enkele jaren miljonair kon maken. Van den Bosch zelf,
die beweerd had alleen maar het welzijn van de inheemse bevolking op
het oog te hebben, kon eigen suikerfabrieken oprichten op een groot
particulier landgoed bij Buitenzorg dat hij had verworven (er woonden
ca. twintigduizend inheemsen) en twee van zijn zoons, beiden controleur,
kregen bovendien een aandeel in een profijtelijk suikercontract. ‘Er
bestaat’, schreef de minister van koloniën in 1846 aan de gouverneurgeneraal, ‘bij de mensen op Java, ik bedoel bij de Europeanen, een
gewetenloosheid in het beschikken over des Javaans grond, arbeid,
producten, persoon en wat al meer, die geen grenzen kent.’3

★

1 A .V ., p. 72.
a.v., p. 73.

2 C . Fasseur: Kultuurstelsel en koloniale baten, p. 30.
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G E VO LGE N VAN HET CUL TUURS TE LSE L
Het Cultuurstelsel heeft in enkele opzichten positieve gevolgen gehad
voor de inheemse samenleving: van de nieuwe wegen, bruggen en
waterwerken konden ook inheemsen profiteren, er kwam meer geld
onder de bevolking (daardoor kon ook de uitvoer, via de Nederlandse
Handelmaatschappij, van Twentse ‘katoentjes’ naar Indië belangrijk stij
gen), het landbouwareaal werd uitgebreid en veelvuldiger benut en er
tekende zich een eerste streven af naar verhoging van de productiviteit
van de landbouw; de bevolking bleef dan ook groeien.
Daar stond veel tegenover: aan het eind van de jaren '40 droeg het
Cultuurstelsel er toe bij dat het in enkele residenties, waar de rijstoogst
was mislukt, tot hongersnood kwam en in het algemeen werd de op de
bevolking uitgeoefende druk aanzienlijk verzwaard, zulks mede door de
versterking van de posities van het inheemse bestuursapparaat en van de
Chinese handelaren. Landbouwers die voordien in hun dorpen een
hoogst bescheiden maar toch eigen bestaan hadden kunnen leiden, werden
nu voor een deel van het jaar min o f meer dwangarbeiders op gouver
nementscultures en in suikerfabrieken, ‘het is geen overdreven vaststel
ling’, schrijft Fasseur, ‘dat het Cultuurstelsel van Java als het ware een
‘particuliere landerij’ in het groot maakte.’ 1 Daar ging een deprimerende
werking van uit. De inheemsen schikten zich in hun lot, maar onwillig.
Soms braken onlusten uit —wij komen er op terug.

★

In 1841 deed de toenmalige waarnemend gouverneur-generaal aan de
minister van koloniën weten dat in een bepaald regentschap de contro
leurs een paardenpostdienst hadden ingesteld waarvan de kosten uit de
opbrengst van het Cultuurstelsel zouden worden bestreden. Onmiddel
lijk maakte de minister bezwaar: de financiële moeilijkheden waarin de
staat der Nederlanden zich bevond (zulks als gevolg van de afscheiding
van België), maakten het wenselijk dat de baten van het Cultuurstelsel
onverminderd aan Nederland zouden toevloeien. ‘De boog is hier te
lande’, schreef hij,
‘bij v o o rtd u rin g sterk gespannen. Ik kan en m ag niet adviseren tot het verlaten
van een stelsel w e lk s strekking is o m ru im e bijd ragen aan het M o ed erla n d uit

1 A.v., p. 15.
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de k o lo n iale ge ld m id d e le n te verzekeren en te verh oed en dat d ie b o o g ko m e te
barsten . . . H e t g e rie f van enige H eren C o n tro leu rs beh oort geen aanleid ing te
kunnen g e v e n tot de verlating van het en ige stelsel w a ard o o r Ja v a b lijve n kan,
de kurk w aaro p N e d e rla n d d rijft.’ 1

Zo was het.
De Nederlandse Handelmaatschappij liet een stroom van waren, in de
eerste plaats koffie en suiker, naar het moederland vervoeren die daar
geveild en door handelaren verder verkocht werden.2 Van de winsten
die de handelaren hebben gemaakt, is ons geen schatting bekend —be
kend zijn wèl de bedragen die jaarlijks als saldo van de veilingen, het
‘batig slot’, zoals het heette, in de Nederlandse schatkist belandden: tot
1870 in totaal f 725 min. Dat ‘batig slot’ liep geleidelijk op van een vijfde
tot bijna een derde van de staatsinkomsten. De Nederlandse staat heeft
van dit geld niets naar Indië doen terugvloeien (integendeel: de rijksuit
gaven daar werden, schrijft de historicus B. H. M. Vlekke, ‘beknibbeld
en teruggebracht tot het allernoodzakelijkste, zonder enige consideratie
voor dringende problemen van onderwijs o f zelfs voor politieke no
den’3). De Nederlandse staat heeft alles ten eigen bate aangewend: een
deel van de staatsschuld werd afgelost, allerlei accijnzen werden verlaagd,
de Twentse textielfabrieken gesubsidieerd, de staatsspoorwegen en nieu
we verdedigingswerken aangelegd en de havens van Rotterdam en Am
sterdam verbeterd; tenslotte werden ook de schadeloosstellingen aan de
Westindische slaveneigenaren uit het ‘batig slot’ geput.4

★

Van het einde van de jaren '40 af rees in Nederland verzet tegen het
Cultuurstelsel, speciaal tegen de overheersende rol die de overheid daarin
vervulde. Er was op Java aangetoond wat men in de cultures kon bereiken

1 Brief, 10 jan. 18 4 2, van J. Chr. Baud aan P. M erkus, aangehaald door H. Baudet
in G e ld en geweten, dl. II, p. 25 5 .
2 D e Nederlandse Handelmaatschappij liet zich
vo o r haar diensten goed betalen en bouw de een ook in andere opzichten florissant
b ed rijf op. V an 18 2 5 tot 18 70 kon zij jaarlijks gem iddeld bijna 9 % dividend uitke
ren. 3 B. H. M . Vlekke: Geschiedenis van de Indische archipel (1947), p. 336. 4 Buiten
de genoem de f 72 5 min valt nog een bedrag van f 1 7 min dat Nederland in de jaren
1 8 3 0 - 1 8 5 7 ten goede heeft doen kom en aan de Nederlandse koloniën in W est-Indië
en in W est-A frika.
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- particuliere ondernemers wensten zèlf die winsten te maken; zij eisten
bedrijfsvrijheid en konden aan die eis kracht bijzetten doordat het
bestuur van de koloniën, tot 1848 bij uitsluiting opgedragen aan de
koning, nadien een aangelegenheid was geworden waarin de Kroon
verantwoording schuldig was aan de Staten-Generaal. De meeste leden
van Eerste en Tweede Kamer hadden niet veel belangstelling voor wat
in de koloniën geschiedde (het duurde twintig jaar voordat in de Tweede
Kamer kritiek werd geuit op het Cultuurstelsel1), maar zij die dat wèl
hadden, roerden zich geducht, er op wijzend dat zich op Java hongers
nood was gaan voordoen, dat aan het Cultuurstelsel ergerlijke vormen
van bevoordeling vastkleefden en dat het stelsel als geheel in strijd was
met de geest van de tijd. Al die kritiek had succes. In 1867 werd een streep
gehaald door de cultuurprocenten voor Nederlandse bestuursambtenaren
(bij wijze van compensatie werd hun betaling verbeterd, ten dele door
het toekennen van representatietoelagen)2, de kleinere gouvernements
cultures, waaronder die van indigo, werden in de loop van de jaren ’6o
afgeschaft, en wat de twee veruit belangrijkste betreft: suiker en koffie,
werd in 1870 bij de wet bepaald dat zij geleidelijk zouden verdwijnen;
de gouvernementssuikercultuur is toen tot 1891 blijven bestaan en de
laatste resten van de gouvernementskofFiecultuur verdwenen in 1916. Er
bleef als gevolg van dit alles tot 1877 een ‘batig slot’ aan de Nederlandse
schatkist toevloeien: in totaal nog ca. f 100 min.
Uiteraard betekende het verdwijnen van de gouvernementscultures
niet, dat de teelt van de betrokken gewassen werd gestaakt. Integendeel:
Westerse particuliere ondernemers waren er zeker van dat zij die teelt
nog zouden kunnen uitbreiden en bovendien tot de aanplant van nieuwe
gewassen zouden kunnen overgaan. Zij vertrouwden daarbij dat zij op
Java, gegeven de bevolkingstoename en gegeven het feit, dat de meer
derheid van de dorpelingen er onder het Cultuurstelsel aan was gewend
geraakt om een aantal maanden achtereen de sawahs tegen plantloon te
bewerken, voldoende loonarbeiders zouden vinden. Er was één groot
probleem: in veel gevallen begeerden de ondernemers voor de uitbrei
1 W ie vó ó r de Grondwetsherziening van 1848 terzake vragen stelde, w erd afgescheept
m et algem eenheden: dezelfde minister die in 1846 in een brief aan de gouverneurgeneraal schreef over de grenzeloze gewetenloosheid der Europeanen op Java (die
hem al jaren bekend was), zei in 18 43 in de T w eed e Kamer: ‘D e inheemse bevolking
geniet rust en welvaart.’ (aangehaald in C . Fasseur: Kultuurstelsel en koloniale baten,
p. 42)
2 D e (lagere) cultuurprocenten die aan inheemse gezagdragers toevloeiden,
bleven tot 19 0 7 gehandhaafd; toen was overigens van de gouvernementscultures
nagenoeg niets m eer over.
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ding van de bestaande en de vestiging van nieuwe cultures het eigen
domsrecht te verwerven over de gronden die de dorpsbevolking nodig
had \Voor de teelt van haar eigen voedingsmiddelen, vooral rijst. Een
ongebreidelde uitbreiding van de particuliere cultures zou, dat was dui
delijk, heel Java in rep en roer hebben gebracht en dat gevaar werd als
reëel gezien vooral doordat inheemse landbouwers, tuk op het verwerven
van een groot geldbedrag, heel wel tot verkoop van hun gronden zouden
kunnen overgaan. Vandaar dat in 1870 bij de wet werd bepaald dat de
inheemse bevolking haar gronden niet mocht verkopen aan niet-inheemsen; zij mocht ze wèl verhuren, hoogstens voor een termijn van een aantal
jaren (dat werden er tenslotte ruim twintig), en die verhuur zou slechts
mogen geschieden onder toezicht van het gouvernement1 ; bij ordonnan
tie werd vervolgens bepaald dat per afdeling (onderdeel van een residen
tie) niet meer dan een derde van de sawahs tegelijkertijd verhuurd mocht
worden. Ten aanzien van de woeste gronden bepaalden de wet en de op
basis daarvan uitgevaardigde ordonnanties dat zij, als zij door inheemsen
zouden worden ontgonnen, bezit dier inheemsen zouden worden en
niet, zoals voordien gebruikelijk was, bezit van de dorpsgemeenschap
— niet-inheemsen zouden woeste gronden niet in eigendom kunnen
verwerven maar alleen in erfpacht voor een periode van hoogstens
vijf-en-zeventig jaar.
Die regelingen golden op Java niet voor het gehele eiland: zij waren
niet van toepassing op de particuliere landerijen en evenmin op de vier
Vorstenlanden —in die laatste gebieden kregen de nieuwe ondernemin
gen vaak een armslag die extra-schadelijk was voor de dorpsbevolking.

Imperialistische expansie
In de gehele niet-blanke wereld breidden de Europese mogendheden na
ca. 1870 hun invloed uit. De een wilde de ander vóór zijn en door het
in bezit nemen van nieuwe gebieden (vrijwel heel Afrika werd verdeeld
onder Engeland, Frankrijk, Duitsland en België) zijn machtspositie ver
sterken; veelal waren die nieuwe gebieden bovendien van belang doordat
zij goedkope grondstoffen gingen leveren aan particuliere ondernemin1 Z u lk een regeling waarbij men de inheem se bevolking als het ware tegen zichzelf
beschermde, ontbrak in de Britse kolonie Birm a; er zijn daar dan ook in de rijstdelta
noodtoestanden gekom en met alle daarbij behorende onrust.
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gen. De internationale scheepvaart nam toe —hij werd naar en van Indië
belangrijk vergemakkelijkt door de opening, in 1869, van het Suezkanaal.1 Spoedig gingen de Stoomvaart Maatschappij Nederland en de
Rotterdamse Lloyd met passagiersschepen vaste verbindingen met Indië
onderhouden en ook in de archipel zelf werden de verbindingen te land
en ter zee (in het volgende hoofdstuk zullen wij nadere bijzonderheden
geven) belangrijk verbeterd. Een eerste telegrafische verbinding tussen
Nederland en de archipel kwam in 1870 tot stand.
Op Java kwamen de cultures, nu door particuliere ondernemingen
gedreven, tot verdere ontwikkeling, o.m. die van thee en tabak. Voor de
tabakscultuur bleek zich evenwel vooral het dunbevolkte gebied van Deli
op de oostkust van Sumatra te lenen (zie kaart VI op pag. 62). Daar begon
in 1870 de Deli Maatschappij te opereren: ‘de eerste ‘moderne’ cultuur
maatschappij in Nederlands-Indië’, schrijft Paul van ’t Veer in zijn De
Atjeh-oorlog, ‘een naamloze vennootschap waarvan de directie niet in
Indië maar in Amsterdam zetelde.’2 De cultuur bleek in Deli bijzonder
arbeidsintensief doordat de tabaksgronden die eerst volledig schoonge
maakt moesten worden, slechts eens in de zeven jaar voor nieuwe
aanplant mochten worden gebruikt: na elke zeven jaar moest dan weer
een dichte vegetatie worden verwijderd. Waar arbeidskrachten te vinden?
De Sumatranen weigerden: zij vonden op Sumatra voldoende woeste
grond voor hun eigen voeding en hadden geen behoefte aan arbeid in
loondienst. De Deli Maatschappij en andere vennootschappen begonnen
met arbeidskrachten uit China te importeren, maar van omstreeks 1885
af ging men Javanen aantrekken. Die verplichtten zich, enkele jaren lang
in het verre Deli te werken, maar de omstandigheden bleken er zo
primitief dat veel arbeiders, koelies, hun werk in de steek lieten om zich
elders op Sumatra te vestigen dan wel naar Java terug te keren. Dat werd
tegengegaan doordat het gouvernement op verzoek van de betrokken
cultuurmaatschappijen een ordonnantie uitvaardigde waarin verlaten van
het werk als een strafrechtelijk te vervolgen overtreding werd aange
merkt, m.a.w. onder strafsanctie, poenale sanctie, gesteld. Die ordonnantie
versterkte de positie van de cultuurmaatschappijen van welke de meeste
enkele tientallen jaren lang vrijwel niets deden om het bestaan van de
1 Van 18 4 4 a f konden personen en poststukken gebruik maken van door de Engelsen
georganiseerd wegtransport over de landengte van Suez. Maakte men van die ‘o verlan dw eg’ gebruik, dan duurde de reis naar Indië twee in plaats van vier maanden.
T o en na de opening van het Suezkanaal modernere schepen in gebruik waren geno
men, werd de reis naar Indië geleidelijk tot niet veel meer dan één maand terugge
bracht.
2 Paul van ’t V eer: D e Atjeh-oorlog (1969), p. 26.
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koelies te verbeteren. Vóór 1900 kwam jaarlijks gemiddeld ruim 7% van
hen te overlijden, hetgeen betekende dat wie zich op Java voor enkele
jaren liet aanwerven (die termijn werd ter plekke veelal verlengd doordat
de koelie na afloop van zijn eerste contract zwaar in de schuld was geraakt
bij zijn directe bazen o f bij inheemse o f Chinese geldschieters), een
gerede kans liep om op Sumatra het leven te verliezen.
Ook op andere wijzen kregen in Deli de cultuurondernemingen de
nodige steun zowel van het inheems als van het Nederlands bestuur. De
Nederlandse bestuursambtenaren waren hier omstreeks de eeuwwisse
ling aan een subtiele vorm van corruptie blootgesteld. Zij werden, zoals
gebruikelijk, na enkele jaren overgeplaatst en verkochten dan hun in
boedel op een vendutie —elk hunner wist dat die vendutie een exorbitant
bedrag zou opleveren als hij het de economisch machtigen naar de zin
had gemaakt: voor onbenullige voorwerpen werden dan honderden
guldens betaald. In voorkomende gevallen (wij weten niet o f het veel
dan wel weinig ambtenaren zijn geweest die zich dit alles hebben laten
aanleunen) plachten inheemse vorsten en de hoofden van de Chinese
gemeenschappen druk mee te bieden, de vorsten, aldus een in 1902 in
Nederland gepubliceerd relaas, ‘om voort te kunnen gaan met onder
drukking en knevelarij der bevolking’, de Chinese hoofden omdat zij in
handen hadden ‘de opiumpacht, de pandhuispacht en de speelpacht, om
er niet van te spreken dat zij de eigenaren (waren) van bijna alle huizen
van ontucht.’ 1
Voor de aardoliewinning bleek de Indische archipel op bepaalde
punten bij uitstek geschikt doordat de aardoliehoudende lagen zich dicht
onder de oppervlakte bevonden. Tegen het einde van de eeuw werd met
de exploitatie begonnen door diverse maatschappijen; na een concurren
tiestrijd waarin, heet het, in veel gevallen de ongeoorloofde middelen
niet geschuwd werden2, werd de Bataafse Petroleum Maatschappij, sinds
1907 onderdeel van de combinatie van de Koninklijke Nederlandse
maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlands-Indië
en de Britse Shell, de grootste. Aanzienlijke kapitalen werden in de
aardoliewinning belegd. Het was een riskant bedrijf: menige onderne

1 Aangehaald in G e ld en geweten, dl. II, p. 2 1 7 .
2 Voorbeelden daarvan werden in
19 2 7 in Nederland gepubliceerd door de N ieu w e Rotterdamse Courant en in Indië in
het kleine dagblad D e Courant. Z even in dat blad van de hand van de hoofdredacteur,
A. W eeber, verschenen artikelen, werden in '2 9 gebundeld in de brochure Petroleumadel', zij waren, aldus W eeber in zijn ‘V o o rw o o rd ’ , ‘ in geheel de Europese pers
doodgezw egen.’
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ming mislukte maar degene die succes hadden (dat gold vooral voor de
BPM, die tot levendige ergernis van Amerikaanse aardolie-maatschappijen door het gouvernement bevoorrecht werd), maakten exorbitant
hoge winsten zodat jaarlijks dividenden van enkele tientallen procenten
konden worden uitgekeerd. Op de betekenis van die aardoliewinning
komen wij terug in het volgende hoofdstuk waarin wij een beeld zullen
geven van het ‘moderne’ Indië dat in de eerste decennia van deze eeuw
ontstond - hier willen wij er nog op wijzen dat de rechten die door het
gouvernement op de winning van de aardolie werden geheven, laag
waren: tot 1907 3 tot 4% van de netto-opbrengst, nadien 4% van de
bruto-opbrengst.
Tinerts was in de Indische archipel in rijke hoeveelheden te vinden
op de eilanden Banka en Billiton (zie kaart VI op pag. 62) —het werd op
Banka al door de Oost-Indische Compagnie gewonnen en die winning
werd nadien door het gouvernement voortgezet. Daarnaast werd de
winning op Billiton van 1860 af ter hand genomen door de Billiton
Maatschappij die in dertig jaar tijd met een kapitaal, dat van f 5 min tot
f 1 min teruggebracht kon worden, in totaal ruim f 54 min zuivere Winst
maakte; toen in 1892 een nieuwe concessie werd verleend, werd bepaald
dat de staat voortaan vijf-achtste van de winst zou ontvangen. Als
arbeiders werden op Banka en Billiton Chinezen aangetrokken.

★

Eerder vermeldden wij dat op Java de bevolking onder het Cultuurstelsel
bleef toenemen. Die groei, o.m. bevorderd door maatregelen van het
gouvernement op het gebied van de volksgezondheid, zette zich in de
laatste drie decennia van de negentiende eeuw voort: in 1900 telde de
inheemse bevolking ruim 28 miljoen zielen, terwijl het er ten tijde van
Raffles vermoedelijk 8 o f 10 miljoen waren geweest. Uit een oogpunt
van voeding bood, jaren van misoogst uitgezonderd, die bevolkingsgroei
lange tijd geen grote moeilijkheden: er waren tot in de tweede helft van
de negentiende eeuw op het eiland nog voldoende woeste gronden waar
men tot de rijstbouw kon overgaan. Tegen het einde van de eeuw
kwamen er evenwel problemen: de particuliere suikerondernemingen
hadden het recht gekregen, per bestuursafdeling en per seizoen maximaal
een derde van de rijst-sawahs te huren, welnu: met medewerking van
inheemse bestuurshoofden slaagden zij er vaak in, de beschikking te
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krijgen over de beste gronden; bovendien werkten zij de aanplant van
de betere soorten rijst, die meer tijd nodig hadden om rijp te worden,
tegen. De belangen van de bevolking en die van de cultuurondernemingen waren tegengesteld — reeksen conflicten vloeiden hieruit voort
waarvan de oplossing een van de hoofdtaken ging vormen van het
Nederlands bestuursapparaat.
Van ca. 1880 af ging de totale rijstoogst op Java langzamer stijgen dan
het bevolkingsaantal:de rijstoogst steeg in de periode tot 1920m et32%,
het bevolkingsaantal met 80%. Grote versnippering van het grondbezit
was het gevolg: de sawahs werden in steeds kleinere akkertjes verdeeld
die elk voor de rijst van één gezin moesten zorgen; die versnippering op
haar beurt werkte als een rem.op de verhoging van de arbeidsproducti
viteit. Tegen het einde van de eeuw kwamen er berichten in Nederland
dat zich in de residentie Semarang een grote voedselschaarste was gaan
aftekenen die niet gevolg was van misoogst maar van de ‘normale’
economische verhoudingen die op Java waren ontstaan —het effect van
die berichten zullen wij aanstonds beschrijven.

★

Na de Java-oorlog braken op Java in de negentiende eeuw geen nieuwe
grote opstanden uit, wel kwam het er veelvuldig tot beperkte, plaatselijke
onrust en bovendien werden regelmatig van Java uit militaire expedities
ondernomen om het Nederlands gezag erkend te krijgen door inheemse
machthebbers elders. Te land werd dan telkens opgetreden door het
Nederlands-Indisch (na 1833: Koninklijk Nederlands-Indisch) Leger, het
Knil.
Dat leger bestond voor een deel uit inheemse militairen. Dat was al
zo geweest in de tijd van de Oost-Indische Compagnie: zij had, zoals
bleek, veel Europeanen als militairen in haar dienst maar had daarnaast
menigmaal een beroep gedaan op hulptroepen van inheemse vorsten,
soms zich door die vorsten slaven laten leveren. Daendels trof in Indië
nog maar ca. zesduizend militairen aan: ca. vierduizend op Java, ca.
tweeduizend op de Molukken —bij het herstel van het Nederlandse gezag
werden van de Engelsen een bataljon Ambonnezen en een groep Ben
gaalse militairen overgenomen. Ten tijde van de Java-oorlog werd een
korps van ruim drieduizend vrijwilligers uit Nederland overgebracht.
Nadien werd de legersterkte geleidelijk uitgebreid; in 1870 telde het Knil
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bijna dertienduizend Europeanen (een op de tien was officier), een kleine
duizend ‘Ambonnezen’ en bijna veertienduizend andere inheemsen.
W ij schrijven over ‘Ambonnezen’, omdat als zodanig niet alleen de
inheemse militairen uit de Molukken maar ook die uit het gebied van
Menado werden aangeduid. Op de Molukken had, gelijk vermeld, de
protestantse zending in de tijd van de Compagnie succes gehad —zij had
ook in de heidense Minahassa, waar Menado de hoofdplaats van was,
volgelingen weten te vinden. De protestantse Ambonnezen en Menadonezen (zij werden in het leger bijna op gelijke voet behandeld met de
Europese minderen) werden op het Islamietische Java als ongelovigen
beschouwd; door een deel van de inheemsen werden zij, hulpkrachten
van een koloniaal regime, gehaat. Er waren echter ook bewoners van
West-Java, Soendanezen, die tot het Knil toetraden, en ook Madoerezen
deden dat; het was, van andere factoren afgezien (sommigen beschouw
den het als een eer om in militaire dienst te mogen treden), een voor de
hand liggend middel om aan de armoede te ontsnappen. Voor de ‘Am
bonnezen’ betekende de toetreding tot het Knil dat zij (wij geven de
situatie na ca. 1870 weer) bij dienstneming voor vier jaar een eenmalige
premie van f 120, voor zes jaar een van f 200 ontvingen; bij verlenging
van de dienstneming kregen zij premies die van dezelfde orde van grootte
waren; andere inheemsen kregen lagere premies. Het tractement van al
die inheemsen kon oplopen tot f 300 per jaar voor een sergeant, f 240
voor een korporaal en f 200 voor een gewoon soldaat. In Indische
verhoudingen waren dit aanzienlijke bedragen —met dat al lukte het op
Java maar zelden, voldoende inheemsen aan te werven; daarbij werden
de inheemse dorpshoofden ingeschakeld: zij kregen f 50 voor elke
dorpsbewoner die zij tot dienstneming wisten te bewegen.
Er dienden ook Afrikaanse negers in het Knil: ruim duizend ca. 1850,
later niet meer dan enkele honderden.1 Aanvankelijk waren dat slaven
die door hun vorsten waren verkocht, nadien vrijwilligers die bij aan
melding een handgeld hadden gekregen.
De Europese minderen, allen vrijwilligers, plachten in de negentiende
eeuw naar Indië te vertrekken via Harderwijk, waar het Koloniaal Werf
depot was gevestigd; zij kregen, als zij als ‘kolonialen’ tekenden (jaarlijks
deden dat in de tweede helft van de eeuw gemiddeld een kleine duizend
Nederlanders), een handgeld van f 300 o f f 400 uitbetaald. Er waren er
onder die Nederlanders die, vooral in de periode van grote nood op het
1 D ie negers kwam en van de kust van Guinea (W est-Afrika), waar Nederland tot
18 7 1 een kolonie bezat.
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platteland, dat geld gebruikten om hun familie uit de schulden te helpen.
Tot de overigen die zich aanmeldden, jaarlijks gemiddeld ca. zevenhon
derd man, en die eenzelfde premie ontvingen, behoorden Europeanen
van elke nationaliteit met als grootste contingenten Belgen, Duitsers,
Zwitsers en Fransen. Soms waren het lieden die iets op hun kerfstok
hadden —het depot in Harderwijk kreeg de naam, ‘het riool van Europa’
te zijn.
Men tekende voor vier jaar, maar naarmate men in Indië bijtekende,
kreeg men een hoger pensioen: na twaalf jaar dienst f 200 per jaar, na
twintig jaar (het maximum) meer dan f 400; dat waren belangrijke
voorzieningen in een tijd waarin vrijwel geen burger recht had op
pensioen, compensaties ook voor de gevaren van de inzet en het weinig
opwekkend, meestal geestdodend bestaan. Dat bestaan kende twee licht
punten: er werd veel jenever verstrekt en men kon er een inheemse
vrouw op nahouden die, met de eventueel uit het concubinaat voortge
sproten kinderen, in de kazerne woonde; dat kazerneconcubinaat
dat al in de tijd van de Compagnie was voorgekomen, werd in 1836
officieel goedgekeurd.
In de Europese samenleving in de archipel genoten de ‘kolonialen’
geen aanzien; door de meeste Europese burgers werd de omgang met
militairen geschuwd, behalve dan met de officieren die een ‘goede partij’
vormden voor een huwbare dochter.

★

Na de Java-oorlog kwamen herhaaldelijk locale onlusten op Java voor:
zij waren een vorm van protest zowel tegen de overheersing door
blanken, die èn vreemden èn ongelovigen waren, als tegen het ingrijpen
dier blanken, rechtstreeks o f via de inheemse gezagdragers, in het tradi
tionele levenspatroon. Bijna steeds namen die protestbewegingen de
vorm aan van acties, op touw gezet door plaatselijke Islamietische leiders
o f verbitterde leden van de oude adel —zij verklaarden dan, zoals ook
Diponegoro had gedaan, dat zij beschikten over geheimzinnige krachten
en dat elk die hen volgde, bij een gewapend treffen ongedeerd zou
blijven. Er waren op Java tussen 1840 en 1875 slechts zes jaren waarin
het niet tot een o f meer van die locale uitbarstingen kwam. Zij deden
zich ook na 1875 voor, o.m. in 1888 in het noordwesten van het roerige,
naar verhouding streng-Islamietische Bantam, waar het tussen 1810 en
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1870 al negentien maal tot onlusten was gekomen, vooral uit protest tegen
de verzwaarde herendiensten en tegen het betalen van belastingen in
geld. De onlusten van 1888, nauwkeurig beschreven en geanalyseerd door
de Indonesische historicus Sartono Kartodirdjo1, richtten zich, tekenend
genoeg, niet alleen tegen de Nederlandse gezagdragers maar ook tegen
hun steun en toeverlaat: de inheemse hoofden. Negen van die inheemse
gezagdragers en acht Nederlanders werden gedood —aan de zijde van de
opstandelingen sneuvelden dertig personen; meer dan tweehonderd wer
den er gearresteerd, van wie elf publiekelijk opgehangen werden, bijna
negentig tot vele jaren dwangarbeid veroordeeld, ruim negentig verban
nen.
Van de aantallen slachtoffers die de overige locale onlusten vergden
en van de strafmaatregelen waartoe hun onderdrukking leidde, is ons
geen overzicht bekend. Dat elk van die gebeurtenissen sporen naliet in
de herinnering van de bevolking van de betrokken streek, behoeft geen
betoog; zij lieten trouwens veelal ook een residu van angst achter in de
geest van talrijke Europeanen —een angst die aan het eind van de jaren
'50 werd versterkt door de berichten over de grote legeropstand in
Voor-lndië, waar aanzienlijke aantallen Britten waren vermoord.2
Buiten Java geschiedde het Nederlandse ingrijpen in de negentiende
eeuw meestal in dier voege dat expedities werden uitgezonden om
inheemse vorsten die het de Nederlanders lastig hadden gemaakt, bij
voorbeeld door zeeroof, te tuchtigen. Bezet werden aanvankelijk alleen
het tineiland Banka en, op Sumatra’s westkust (zie kaart VI op pag. 62),
Padang en omgeving; hier had een van het Islamietische Atjeh en van
Arabië uit geïnspireerde orthodox-Islamietische groep de strijd aange
bonden met inheemse machthebbers die niet wensten dat de hun machts
posities onderstrepende, traditionele adat-regels vervangen werden door
de strenge voorschriften van de Koran. Het gouvernement ging de
adat-partij steunen; deze behaalde na bijna twintig jaar strijd de over
winning.
Behalve op Sumatra (en daar ook in het zuiden: in de z.g. Lampongs)
werd nog ingegrepen, korter, op Zuid-Celebes, op Bali en op enkele
punten op Borneo, dat alles vóór 1860. Een jaar later, toen het op Sumatra
opnieuw broeide, schreef de minister van koloniën aan de gouverneurgeneraal: ‘Ik beschouw elke uitbreiding van ons gezag in de Indische
1 S. Kartodirdjo: The Peasants’ Revolt o f Banten in 18 8 8 (1966). 2 In 1858, na het
onderdrukken van de opstand, w erd de East India Com pany ontbonden en kwam
V o o r-ln d ië als Brits-Indië onder de Britse Kroon te ressorteren.

68

U IT B R E ID IN G VAN HET GEZAG
archipel als een schrede nader tot onze val en zulks te meer, daar wij nu
reeds in dit opzicht ver boven onze krachten gegroeid zijn.’1
Dit was een standpunt dat niet alleen door de meeste Indische be
stuursambtenaren maar ook door de nieuwe ondernemers die na 1870 in
Indië grote kapitalen gingen beleggen, werd afgewezen: vóór alles be
geerden zij een sterk Nederlands gezag en dat kon alleen dan sterk zijn,
ook op een eiland als Java, wanneer zich elders in de archipel geen vorsten
en volkeren bevonden die het Nederlands gezag met succes afwezen. Een
situatie waarbij, zoals in de eerste decennia van de negentiende eeuw
hier en daar het geval was geweest, de Nederlandse bestuursuitoefening
‘niet méér omvatte dan het dagelijks hijsen van de Nederlandse vlag door
een posthouder die veelal de tijd alleen met een jeneverfles wist te
doden’2 (aldus het Gedenkboek van de ambtenaren van het Binnenlands
Bestuur), was voor die bestuursambtenaren en ondernemers onaanvaard
baar: er moest een ècht gezag, een ècht bestuur komen, een bestuur ook
dat op tal van gebieden, het verkeersgebied in de eerste plaats, nieuwe
voorzieningen zou treffen. De Pax Neerlandica zou algemeen zijn o f ze
zou niet zijn. Daar kwam nog een belangrijke factor bij: in de gehele
niet-Westelijke wereld breidden, zoals eerder opgemerkt, andere Wes
telijke mogendheden hun invloed uit —de Amerikanen kregen tegen het
einde van de eeuw de Philippijnen, de Duitsers de oostelijke helft van
Nieuw-Guinea in handen. Het gevaar dat anderen, onder wie ook wel
licht de op expansie beluste Japanners, zich meester zouden maken van
delen van de archipel die niet onder effectief Nederlands gezag stonden,
werd als reëel gezien; het kon slechts gekeerd worden wanneer dat gezag
zich overal duidelijk vestigde en deed gelden.
Dat gebeurde dan ook.
Nadat al in de jaren ’6o, het ministerieel betoog uit ’6i ten spijt, op
enkele plaatsen aan Sumatra’s oostkust was ingegrepen, kwam het in 1873
tot een eerste oorlog met Atjeh3: een weerbaar rijk dat in het begin van
de zeventiende eeuw een groot deel van Sumatra en van het schiereiland
Malakka had beheerst. In de tijd van de Compagnie had het vaak de
Engelsen gesteund tegen de Nederlanders. De archipel kende in de
negentiende eeuw, afgezien nog van de vier Vorstendommen op Java,
bijna driehonderd inheemse rijkjes — er was er geen dat, al was Atjeh

1 Aangehaald in Paul van ’t V eer: D e Atjeh-oorlog, p. 15. 2 Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in N ederlands-Indië (1956),
p. 4 1. 3 O ns beeld van de A tjeh -oorlogen is gebaseerd op het in 1969 gepubliceerde
w erk van Paul van ’t V eer: D e Atjeh-oorlog.
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ook niet zo volkrijk (geschatte bevolking: een half miljoen), zijn kracht
en internationaal erkende positie bezat. Onder Engelse druk had Neder
land in 1824, zoals al vermeld, Atjehs onafhankelijkheid gewaarborgd;
het werd daar niet voor belpond: Atjehers gingen vaak tot zeeroof over
en zij werkten in Deli en elders op Sumatra de consolidatie van de
Nederlandse invloed tegen. In 1871 stond Nederland aan Engeland zijn
laatste Afrikaanse bezitting: het eerder genoemde deel van Guinea, af
—het kreeg in ruil de vrije hand op heel Sumatra.
In de lente van 1873 werd een expeditionaire macht naar Atjeh ge
zonden; ze wist bij de Atjeh-rivier te landen maar moest zich na een
zware nederlaag terugtrekken. Na felle debatten in Nederland werd eind
1873 op Java een tweede expeditionaire macht ingescheept: ca. dertien
duizend personen, met inbegrip van een eerste contingent van ruim
drieduizend Javanen die tot dwangarbeid waren veroordeeld. De verlaten
sultans-kraton werd veroverd maar na jaren van gevechten, waarin de
Atjehers wapens uit Malakka kregen (een blokkade van de kust mislukte),
was tenslotte slechts een gebied van ca. 50 vierkante kilometer in het dal
van de Atjeh-rivier bezet dat door forten werd beschermd. De Neder
landse opperbevelhebber schatte dat het Knil tussen 1874 en 1880 der
tigduizend Atjehers had doen sneuvelen en vier- tot vijfhonderd dorpen
had verbrand.
In 1884 kwam het tot nieuwe gevechten die tot 1896 voortduurden.
Zij brachten geen beslissend succes doordat Atjehse guerrillastrijders
telkens weer het veroverde gebied binnendrongen. In de winter van '96
op '97 werden vervolgens alle dorpen in het nog niet veroverd deel van
het dal van de Atjeh-rivier platgebrand; dat leidde tot kritiek van een
van de kolonels van het Knil, J. B. van Heutsz, die al eerder was gaan
inzien dat barbaars optreden zinloos was1 en dat, zo had hij in een

1 Paul van ’t V eer verm eldt dat een van de officieren van het Knil had geprotesteerd
tegen ‘ ongerechtvaardigde executies, het afmaken van gevangenen, mishandeling van
onw illige informanten, het aanwakkeren van moordlust, het verm oorden van vrou
w en en kinderen en het opsluiten van gijzelaars in kooien.’ (D e Atjeh-oorlog, p. 248)
D at m en m et dergelijke m ethoden niets bereikte, was aan van Heutsz voorgehouden
d oor de grootste Nederlandse kenner van de Islam, Chr. Snouck H urgronje, die in
18 8 4 -8 5 een h alfjaar lang in M ekka had vertoefd en in 1889 in Indië was aangekomen
o m er de Islam verder te bestuderen; hij had in 1893 en '94 na een langdurig verb lijf
in A tjeh een grote studie over de Atjehers gepubliceerd — eerder al had hij er de
nadruk op gelegd dat in A tjeh effectiever moest worden opgetreden. H ij zag het in
die tijd vo o r Indië als van primair belang dat het zich onder Nederlands gezag snel
zou kunnen ontwikkelen in een m oderne richting.
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brochure geschreven, ‘het dappere en vrijheidslievende Atjehse volk’
slechts bedwongen kon worden ‘door doeltreffende gebruikmaking van
de sterke arm’ 1 — met ‘doeltreffend’ bedoelde hij dat vóór alles de
guerrillastrijders moesten worden bedwongen; daartoe zette hij, in 1898
tot gouverneur van Atjeh benoemd, een al bestaand korps in: de Mare
chaussee te Voet, dat, in kleine groepen vermetele operaties uitvoerend,
in een contra-guerrilla een groot deel van de Atjehse tegenstanders wist
uit te schakelen.2 De belangrijkste leiders van het Atjehse verzet gaven
zich in 1903 over en van Heutsz werd een jaar later tot gouverneurgeneraal benoemd.
Wat nadien nog ter consolidatie van het Nederlands gezag in en bij
Atjeh en elders in de archipel geschiedde, zullen wij straks weergeven
—wij dienen nu eerst de doorbraak, in Nederland, te schetsen van een
nieuwe ideologie ten aanzien van de taak van het Nederlands bewind in
de Indische Archipel.

Naar de ‘zedelijke roeping’
De eerste Nederlandse publicist die zich in de negentiende eeuw na het
herstel van het Nederlands bestuur kritisch uitliet over de koloniale
verhoudingen in Indië, was de Utrechter Johannes Olivier die in 1817
op acht-en-twintigjarige leeftijd naar Indië vertrok, daar negen jaar
rondreisde en na terugkeer in Nederland een driedelig werk deed ver
schijnen, Land- en zeetogten in Nederland's Indië, waarin hij de ‘laatdun
kende domheid’ van de meeste blanken aan de kaak stelde. ‘Er hangt’,
schreef hij, ‘als het ware een sluier tussen de inlanders en hun Europese
gebieders waardoor deze laatsten met het wezenlijk karakter der eersten
tot een hoge graad onbekend blijven.’3 Die observatie was juist, en zij
gold niet alleen voor het begin van de negentiende eeuw.
Twintig jaar na Olivier, in 1837, arriveerde in Batavia als ‘predikant
der Maleise gemeente’ (een gemeente die grotendeels uit sociaal achter
gestelde Indo-Europeanen bestond) dr. W. R. baron van Hoëvell, een
vijf-en-twintigjarige neef van baron van der Capellen, de gouverneur-

' J. B. van Heutsz: D e onderwerping van Atjeh, aangehaald in a.v., p. 193.
2 Het Korps
Marechaussee te V o e t bestond tenslotte uit ca. twaalfhonderd man; alle soldaten en
korporaals waren inheemsen, het kader was van de sergeanten a f Europees. O nder de
inheemsen waren evenveel Javanen als M enadonezen en Am bonnezen.
3 A ange
haald in R. N ieu w enh uys: Oost-Indische Spiegel, p. 90—91.
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generaal die in het begin van de jaren '20 de inheemsen tegen allerlei
vormen van exploitatie had trachten te beschermen. Van Hoëvell ging
in Batavia een tijdschrift uitgeven waarin hij diverse misstanden hekelde;
dat wekte het ongenoegen op van het gouvernement en toen hij vervol
gens in het Europese revolutiejaar 1848 in mei was opgetreden als
voorzitter van een bijeenkomst te Batavia waarin hij aandrong op vrijheid
van vergadering, vrijheid van drukpers, beter onderwijs en het toelaten
van Indo-Europeanen tot de bestuursrangen, zond de gouverneur-generaal hem een ontevredenheidsbetuiging toe, waarna hij Indië (zijn positie
was er in de Europese samenleving onmogelijk geworden) verliet. In
Nederland werd hij bij koninklijk besluit gerehabiliteerd en Thorbecke
bewerkstelligde dat hij lid werd van de Tweede Kamer; dertien jaar lang,
tot 1862 (hij werd toen benoemd tot lid van de Raad van State), kwam
hij daar in zijn redevoeringen zowel voor de Indo-Europeanen als voor
de inheemsen op; hij was de eerste die publiekelijk op de misstanden
wees waartoe het Cultuurstelsel had geleid.
Dat er op Java veel ontevredenheid heerste, was aan diegenen uit de
hoge kringen in Nederland die zich voor Indië interesseerden o f er nauw
bij betrokken waren, niet onbekend. Begin 1851 kreeg de pasbenoemde
gouverneur-generaal mr. A. J. Duymaer van Twist van de minister van
koloniën te horen dat ‘de Javaanse bevolking . . . zeer wel (wist) dat wij
daar eigenlijk niet behoren’ ; wel kon men de inheemse gezagdragers met
diverse middelen te vriend houden, ‘maar’, aldus de minister, ‘onmoge
lijk kan men datzelfde doen ten opzichte van de miljoenen mensen
waaruit de gehele bevolking bestaat.’1
De eerste nu die over het lot van die ‘miljoenen mensen’ op een wijze
schreef die een deel van het lezend publiek in het hart raakte en blééf
raken, generaties lang, was de oud-bestuursambtenaar Eduard Douwes
Dekker. Op de nawerking van zijn geschriften komen wij nog terug
—mede met het oog daarop dienen wij stil te staan bij zijn persoon en
zijn belangrijkste werk.
Als lichtmatroos op het schip waarvan zijn vader gezagvoerder was,
was Douwes Dekker2, achttien jaar oud, in 1839 in Batavia gearriveerd
—hij klom er bij de Rekenkamer tot kommies op. Eind '42 vertrok hij
naar het gebied van Padang (hij leefde er samen met de jeugdige dochter
van een inheems hoofd) waar hij als bestuursambtenaar in financiële
1 Aangehaald in C . Fasseur: Kultuurstelsel en koloniale baten (19 75), p. 32.
2 Hetgeen
vo lgt is vrijw e l geheel gebaseerd op Paul van ’t Veers in 19 79 verschenen werk: H et
leven van M ultatuli.
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moeilijkheden kwam, vermoedelijk door te grote feesten, door giften
aan armen, vermoedelijk ook door administratieve fouten in zijn eigen
nadeel. In zijn functie geschorst keerde hij in de herfst van '44 naar Java
terug waar hij na enige tijd weer een bescheiden positie kreeg in het
Nederlands bestuursapparaat. Na nog in Menado en op Ambon te zijn
geplaatst, vertoefde hij, ziek geworden, van eind '52 tot begin '55 met
verlof in Nederland. Weer in Indië, werd hij in januari ’$6 assistentresident in een deel van de residentie Bantam, de armelijke afdeling
Lebak; er waren daar geen gouvernementscultures, cultuurprocenten
werden er dus niet uitgekeerd. Douwes Dekker constateerde er dat hele
dorpen leeg waren gelopen als gevolg van de knevelarijen van het
inheems bestuur, vooral van de regent van Lebak en diens schoonzoon
die een van de wedono's was. V ijf weken na zijn aankomst verraste
Douwes Dekker zijn onmiddellijke superieur, de resident, met het
schriftelijk voorstel om de regent, die zich een ‘hofhouding’ van bijna
tweehonderd personen kon veroorloven, voor onderzoek naar de hoofd
plaats van de residentie te ontbieden en de schoonzoon te arresteren. De
resident reed spoorslags naar Douwes Dekker toe maar deze weigerde
hem inlichtingen te verschaffen, o.m. omdat hij bij geruchte vernomen
had dat zijn voorganger, die het machtsmisbruik van het inheemse
bestuur eveneens had willen bestrijden, zou zijn vergiftigd. Van alle
bewijsmateriaal verstoken, stelde de resident zich op het standpunt dat
het door Douwes Dekker bepleite ingrijpen, hetwelk een zware schok
zou hebben toegebracht aan het inheemse bestuur op heel West-Java,
overijld zou zijn. Met goedvinden van Douwes Dekker legde hij de zaak
voor aan gouverneur-generaal Duymaer van Twist, wiens ambtstermijn
bijna was afgelopen. De door deze ingeschakelde Raad van NederlandsIndië was van oordeel dat de assistent-resident van Lebak onbesuisd was
opgetreden; hij werd overgeplaatst naar een minder gunstig gelegen
ressort en kreeg, geheel conform het voorstel van de resident, een
berisping; vroeg, diep gekwetst als hij nu was, om eervol ontslag; zag
dat verzoek prompt ingewilligd; verzocht van Twist om een audiëntie,
maar deze die op het punt van vertrekken stond, ontving hem niet.
Bijna een jaar later, in april 1857, keerde Douwes Dekker, financieel
gesteund door een broer die tabaksplanter op Java was geworden, naar
Europa terug; de Nederlandse vrouw met wie hij in '46 in het huwelijk
was getreden en die in verwachting was van een tweede kind, moest hij
achterlaten. In Brussel leidde hij een arm bestaan. Hij wendde zich tot
van Twist die hij in Den Haag bezocht, verzoekend om een aanbeveling
voor een nieuwe functie als Indisch bestuursambtenaar —geen succes. Een
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tijdlang leefde hij vervolgens in het Duitse Kassei, daar, nadien ook
elders, zijn schuldeisers ontlopend. Zijn vrouw repatrieerde en ging bij
zijn familie in Arnhem wonen. Z elf zette hij zich, weer in Brussel, in
het najaar van '59 aan het schrijven van een roman, in de kern een
weergave van zijn eigen ervaringen, die hij onder het pseudoniem
‘Multatuli’ (‘ik heb veel geleden’) wilde uitgeven. ‘Want, Excellentie,’
had hij ruim drie jaar eerder, in april '56, in Batavia geschreven in een
memorandum aan de gouverneur-generaal dat hij bij nader inzien niet
had verzonden,
‘ik ben bezield m et de kracht van een eerlijk m an die een edele zaak voorstaat.
W a n t ik h eb m ij ze lve leren kennen als w aard ig daarvan de held, o f althans
d e m artelaar te w ezen .
. . . Ik heb v e e l geleden. Ik g e lo o f dat ik bestem d ben v e el te handelen. Ik
g e lo o f dat ik een roeping heb . . . ik g e lo o f dat G o d m ij de kracht g e ve n zal, die
te vo lb ren g e n . . . D ie roep ing is: de m iljo e n e n m ensen die gebuk t gaan o n d er
u itzuiging, afpersing, k n evelarij, ro o f en moord, daarvan te verlossen . . . W ie m ij
daarin steunt reik ik de h an d; w ie m ij daarin tegen w erkt is m ijn vija n d , zij hij
Raad van Indië, g o uvern eur-gen eraal, zij hij m ijn broeder.’

‘Pagina’s lang’, aldus van ’t Veer, had hij verder in het memorandum
uiteengezet, ‘dat het hele Nederlandse bewind sedert de begintijd van
de Oost-Indische Compagnie door roof en knevelarij was gekenmerkt
en op de bajonetten van het Indische leger steunde.’ ‘Ik vraag’, had hij
aan het slot geschreven,
‘g erech tigheid v o o r de vertrapte m ensheid! En dat zal ik b lijve n vragen zo lang
ik adem heb, ik zal het uitroepen aan de hoeken der straten, ik zal het de k o n in g
zeggen als ik h em w ijs op de ju w e le n zijn er K ro o n , en aan H o llan d als ik het
w ijs op zijn kapitalen: die ju w e le n zijn gestolen, die kapitalen zijn g ero o fd , u w
w elva a rt is een diefstal en u w batig slot is een b o o m die zijn w o rtels heeft in
een m oeras van ongerech tigheid !
En als het niet baat?
Ik zal alle talen van Europa leren om het in vers te brengen, opdat de m oeders
vo o rz in g e n aan hun kinderen: daar ligt een roofstaat aan zee tussen O o s tFriesland en de Schelde.
E n ik zal m ij beroepen op w a t er edel is in de m ensheid, en ik zal een kruistocht
prediken tegen de gew apen d e kooplied en die o nder aanroeping van G o d , zich
vetm esten m et b lo e d !’ 1

1 Aangehaald in a.v., p. 3 5 0 -5 2 .
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Hooggestemde taal! Zij overdekte misschien elementen van innerlijke
onzekerheid, want Douwes Dekker is, constateert van ’t Veer, in Lebak
niet zonder zelfoverschatting opgetreden1 en er ook ‘beïnvloed door
zulke menselijke zwakheden als twijfel, ijdelheid, angst en eerzucht.’2
Met diezelfde zwakheden hebben wellicht enkele brieven aan zijn vrouw
samengehangen die uit eind 1859 dateren: hij had toen een aanbod van
de minister van koloniën ontvangen dat hij in de West een nieuwe positie
als bestuursambtenaar zou krijgen als het boek dat hij schreef en waarvan
het verontrustend gerucht tot de minister was doorgedrongen, niet zou
worden gepubliceerd, en hij overwoog vervolgens, blijkens die brieven,
eerst als voorwaarde te stellen dat hij resident van Pasoeroean zou worden
(hij zou dan recht hebben op cultuurprocenten tot een totaal van ruim
f 25 000 per jaar) alsmede een ruim voorschot en een hoge onderscheiding
zou ontvangen, en ging tenslotte van een nog hogere eis reppen: een
benoeming tot lid van de Raad van Nederlands-Indië. Het is mogelijk
dat Douwes Dekker, die steeds door geldnood werd geplaagd, met die
brieven zijn vrouw wilde geruststellen —twijfelachtig is o f hij ooit serieus
heeft geloofd dat zijn voorwaarden zouden worden aanvaard. Hoe dat
zij, hij wendde zich niet tot de minister en zijn boek dat dwars tegen de
Nederlandse zelfgenoegzaamheid inging: Max Havelaar of de koffieveilin
gen van de Nederlandse Handelmaatschappij, kwam in mei 1860 uit.
★

Het was, voorzover het op Indië betrekking had (Havelaars relaas was
gevat in het raam van het relaas van dat prototype van de benepen
burgerman, ‘Batavus Droogstoppel’, makelaar in koffie te Amsterdam),
een bewogen aanklacht tegen het, in de als traag en gemakzuchtig
afgeschilderde resident van Bantam, ‘Slijmering’, gepersonifieerd kolo
niaal regime dat zichzelf handhaafde via het drukkend gezag van de
inheemse bestuurders — hoe drukkend dat was, werd het treffendst
weergegeven in het in hoofdstuk 17 opgenomen verhaal van Saïdjah en
Adinda: beide personen gaan te gronde door de knevelarijen van de
inheemse wedono, de schoonzoon van de regent van Lebak, die zich buffel
na buffel toeëigent, en wanneer Saïdjah, die in Batavia als huisbediende
is gaan werken, na driejaar met zijn spaargeld naar zijn dorp terugkeert
om er volgens afspraak met Adinda te trouwen, is zijn moeder van

1 A .v„ p. 374.

2 A.v., p. 359.
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verdriet gestorven, is zijn vader in de gevangenis bezweken waar men
hem had opgesloten omdat men van hem een wanhoopsuitbarsting
vreesde, en blijkt Adinda verdwenen te zijn: zij is mèt haar broers door
haar vader (ook haar moeder is van verdriet gestorven) meegenomen naar
een plaats aan de kust vanwaar de vader met andere dorpelingen die door
de w e d o n o tot de bedelstaf zijn gebracht, is overgestoken naar het gebied
in het zuiden van Sumatra, de Lampongs, waar verzet geboden wordt
tegen het Nederlands gezag. Saïdjah gaat er heen en sluit zich, op zoek
naar Adinda, bij de opstandelingen aan; ‘in een dorp dat pas veroverd
was door het Nederlandse leger, en dus in brand stond’, vindt hij het
lijk van Adinda’s vader, de lijken van haar drie broers, ‘jongelingen, bijna
kinderen nog, en een weinig verder lag het lijk van Adinda, naakt,
afschuwelijk mishandeld.’
‘T o e n liep Saïd jah en ige soldaten tegem oet, d ie m et g e ve ld g e w e e r de laatstle ve n d e opstandelingen in het vu u r d reven der brandende huizen. H ij o m va 
d e m d e de brede zw aardbajonetten, drukte zich vo o rw aarts m et kracht, en d rong
n o g de soldaten terug m et een laatste inspanning, toen de gevesten stuitten tegen
zijn borst.
En w e in ig tijds later w as er te Batavia gro o t g e ju b e l o v e r de n ie u w e o v e rw in 
nin g, d ie w e e r zo ve le lau w eren had g e vo e g d bij de lau w eren van ’t N e d e rla n d sIndisch leger. En de L a n d v o o g d sch reef naar ’t M oed e rla n d dat de rust in de
Lam p o n gs hersteld was. En de K o n in g van N ed e rla n d , vo o rg elich t d o o r zijn
Staatsdienaren, b elo on d e w e d e ro m zo ve e l h eld en m o ed m et ve le ridderkruisen.
En w aarsch ijn lijk stegen er uit de harten d er vro m e n , in zondagskerk o f
b id sto nd, d ankgebeden ten hem el, bij ’t vern em en dat ‘ de H eer der heirscharen’
w e e r had m eegestreden o n d er de banier van N e d e rla n d . . .
‘ M aar G o d , m et zo ve e l w e e begaan,
nam de offers van die dag niet aan!”

Het slot van M a x H a v e la a r volgde het door Douwes Dekker niet
verzonden, in ’$6 geschreven memorandum voor de gouverneur-gene
raal; het eindigde met de opdracht van zijn werk aan
‘W ille m de D erd e, K o n in g, G roo th erto g, Prins . . . m eer dan Prins, G roo th erto g
en K o n in g . . . K E I Z E R van het prachtig rijk van I N S U L I N D E dat zich daar
slingert o m de evenaar, als een gord el van sm aragd . . .
A a n u d u r f ik m et ve rtro u w e n vragen o f het u w K eizerlijk e w il is:
D a t de H avelaars w o rd e n bespat d oo r de m o d d e r van S lijm erin gen en D ro o g 
stoppels?
en dat daarginds u w m eer dan dertig m illioenen onderdanen w o rd e n M I S H A N 
D E L D E N U IT G E Z O G E N IN U W N A A M ? ’
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De verschijning van Max Havelaar deed, aldus van Hoëvell in de Tweede
Kamer, een rilling door het land gaan. Was dat zo? Misschien bij velen,
maar niet bij de meesten van de vermogende liberalen en conservatieven
die het in Den Haag voor het zeggen hadden, en evenmin bij hun
zaakwaarnemers in Batavia; daar werd door diegenen die van de kolo
niale verhoudingen profiteerden, Douwes Dekker uitgespeeld tegen
Multatuli: van de financiële onregelmatigheden in het gebied van Padang
maakte men ernstige malversaties en de theatrale, excentrieke elementen
in het optreden van de aanklager werden onderstreept in een pogen, de
juistheid van de aanklacht (aanklacht die zich primair tegen de inheemse,
secundair tegen de Nederlandse gezagdragers richtte) te ontzenuwen.
Meende Douwes Dekker dat het Nederlands bewind in Indië grondig
gewijzigd o f dat het beëindigd moest worden? Dat is niet geheel dui
d e lijk -h ij hield in later jaren dat einde in elk geval voor onvermijdelijk.
Na lezing van Max Havelaar had in 1860 een in Indië geboren Neder
lander, S. E. W. Roorda van Eijsinga, die na een wisselvallige carrière (hij
was ook een tijdlang officier geweest) een functie had gekregen in een
district waar de gevolgen van de hongersnood uit het einde van de jaren
'40 nog duidelijk zichtbaar waren, een aan Diponegoro’s vermetelste
troepenaanvoerder in de mond gelegde ‘Vloekzang’ geschreven: ‘De
laatste dag der Hollanders op Java’ ; zich vermeiend in een nogal sadis
tische fantasie, had hij daarin uitgebeeld hoe de vertrapte Javanen de
Nederlanders zouden verpletteren en hun dochters verkrachten:
‘ E n als haar schand’ zal zijn voltrokken,
als w ij ons hebben m oegekust,
als elk tot w a lg en s toe verzadigd,
het hart van wraak, het l i j f van lust,
dan tijg en w ij aan ’t banketteren
en de eerste toast is: 't B atig Slo t!
D e tw e e d e toast: aan Je z u s C hristus!
D e laatste d ronk: aan N eerlan d s G o d !
E n als de zon in ’t oosten opdaagt,
knielt elk Javaan v o o r M ah o m ed ,
w ijl hij het zachtste v o lk der aarde
van C h risten h o n d en heeft gered.’
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Douwes Dekker vond dit gedicht, zo schreef hij Roorda in 18 7 11,
‘prachtig’, ‘en waar!’2 — hij nam de tekst in de ‘Aantekeningen en
ophelderingen’ bij de in '75 verschenen, herziene druk van Max Havelaar
op. Een jaar later oordeelde hij in een brief aan een te Semarang wonende
Nederlander dat men het Nederlands gezag pas mocht verjagen als ‘de
stevige grondslagen van zelf-regering gelegd zijn’ (‘Insulinde is ’n prach
tig paard waarop een dief zit. Dat men die dief afwerpt is best. Maar men
moet het niet doen voor men ’t beest aan de teugel heeft, daar ’t anders
de wildernis inloopt en, onbestuurd, van de rotsen te pletter valt.’3) Ca.
1885 tenslotte, kort voor zijn dood, noemde hij het in een gesprek met
H. H. van Kol, een ingenieur van de Indische waterstaat die met verlof
in Nederland was, niet alleen onvermijdelijk maar ook wenselijk dat het
Nederlands gezag uit Indië zou verdwijnen.
★

Bij de in Indië gevestigde Nederlanders tekende zich in de jaren ’8o een
zekere mate van verdeeldheid af: de cultures hadden het in die tijd
moeilijk door internationale prijsdalingen en de kostbare oorlog in Atjeh
leek een voortslepende ziekte. Een vrij brede groep ging zich openstellen
voor het denkbeeld dat Indië minder van Den Haag uit en meer gede
centraliseerd moest worden bestuurd. Woordvoerder van die groep werd
de journalist mr. P. Brooshooft die veel op Java had rondgereisd en in
'87 mede-ondertekenaars trachtte te vinden voor een naar Nederland te
zenden adres, een ‘Open brief’, handelend over ‘de heilloze gevolgen
van het bestuur in Nederlands-Indië’. Niet weinigen bleken bereid, het
adres mede te ondertekenen: toen het in ’88 samen met een lang memo
randum dat Brooshooft geschreven had, werd verzonden, stonden er de
namen van meer dan twaalfhonderd Nederlanders onder.
Een duidelijk effect had het stuk niet, maar het is denkbaar dat het bij
diegenen die er kennis van namen, de ontvankelijkheid wekte o f ver
sterkte voor het besef dat Nederlands exploitatie van Indië grote schade

1 Roorda was in 1864 uit Indië verbannen op grond van passages in een brochure
waarin hij een verm ogende Europese landhuurder er van had beticht dat hij de heersers
van de Vorstenlanden had trachten om te kopen, en die vorsten dat zij de belangen
van de landhuurders zwaarder lieten w egen dan die van de dorpsbevolkingen.
2 Brief, 3 jan. 1 8 7 1 , in R N ieu w enh uys: Oost-Indische spiegel, p. 157. 3 B rie f aan B.,
5 april 18 76 , opgenom en in A . S. K ok en L. D. Petit: M ultatuliana (1903), p. 94.
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had toegebracht aan de Indische samenleving en dat die schade naar
vermogen moest worden hersteld. Zo dacht de radicaal mr. C. Th. van
Deventer er over, die in Indië van jong rechterlijk ambtenaar advocaat
was geworden en er fortuin had gemaakt, maar ook bezield was geraakt
van een sterk medegevoel met de inheemsen en had leren inzien dat iets
van belang te hunnen gunste moest worden ondernomen, ‘omdat anders’,
zo schreef hij in ’86 aan zijn ouders, ‘op een goede dag de dam doorbreekt
en de omwentelingszee ons allen verzwelgt.’1 In '97 naar Nederland
teruggekeerd, publiceerde hij daar twee jaar later, d.w.z. in een periode
waarin in Nederland ongerustheid was ontstaan over de eerder door ons
vermelde dreigende hongersnood in het gebied van Semarang, in het
maandblad De Gids een artikel ‘Een ereschuld’ (Brooshooft had die term
al eerder gebruikt), waarin hij er op wees dat, zo de vroegere regeringen
van 1830 af gemeend hadden het ‘batig slot’ te kunnen rechtvaardigen
onder verwijzing naar Nederlands benarde financiële positie, dat argu
ment in elk geval in 1866 was komen te vervallen aangezien toen door
de regering verklaard was dat er geen crisis meer dreigde voor de
overheidsfinanciën, zelfs al kwam het batig slot geheel te vervallen;
bovendien was Indië op I januari 1867 financieel zelfstandig geworden.
Van die datum af was evenwel, berekende van Deventer, nog ca. f 187
min uit Indië in de schatkist terechtgekomen: een bedrag dat, meende
hij, aan Indië moest worden teruggegeven.
Verder dan van Deventer ging, na enige tijd, de jonge socialistische
partij, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, oftewel de SDAP. Toen
zij, in 1894 opgericht (van Kol, uit Indië gerepatrieerd, was een van de
twaalf oprichters), in '95 haar eerste en in '97 haar tweede strijdprogram
opstelde, had zij Indië nog in het geheel niet genoemd. Van Kol bleef
dat als een lacune zien. Samen met Troelstra werd hij in laatstgenoemd
jaar tot Kamerlid voor de SDAP gekozen; in het parlement sprak hij over
‘het annexatie-fanatisme’ dat tot de Atjeh-oorlog had geleid, en in 1901
schreef hij voor zijn partij een ‘ontwerpprogram voor de koloniale
politiek’, waarin hij dan wel enerzijds aan de hand van cijfers betoogde
dat werkloosheid en armoede in Nederland zouden toenemen als de band
met Indië werd doorgesneden, maar anderzijds noemde hij het ‘plicht’,
‘de inlander d o o r w ijz e en onbaatzuchtige v o o g d ij op [te] vo ed en tot zelfbestuur
. . . E n eenm aal m an g e w o rd e n , zal de inlander . . . op eigen benen kunnen staan,
de vo lw a ssen e zal geen steun m eer n o d ig hebben, de rijp g ew o rd en vruch t zal

1 Brief, 30 april 1886, in R. N ieu w enh uys: Oost-Indische Spiegel, p. 319.
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afvallen van de bo o m . D an , m aar o o k eerst dan, is het uur zijn er v o lle d ig e
autonom ie geslagen , dan is on ze tijd v o o rb ij, o nze taak volbracht, dan h ebben w ij
ve rv u ld een plicht, een zend ing.’ 1

Het SDAP-congres kwam er niet aan toe, van Kols ontwerpprogram
te behandelen, wèl werd de kern er uit overgenomen in het verkiezingsprogram waarin de ‘ontwikkeling van het koloniaal beheer in de richting
van het zelfbestuur der koloniën’ als punt werd opgenomen.
De verkiezingen van 1901 leidden tot de vorming van het kabinetKuyper en het waren de gedachtengangen van de grote anti-revolutionaire voorman die men aantrof in wat door het belangrijkste zinsdeel
wellicht de meest opmerkelijke paragraaf uit alle Nederlandse Troonre
des is geweest; die paragraaf luidde:
‘ A ls C h riste lijk e m o ge n d h e id is N e d erlan d verplicht, in de Indische archipel
de rechtspositie der inlandse C h risten en beter te regelen, aan de C h ristelijk e
zen d in g op vaster vo e t steun te verlen en en geheel het regeringsbeleid te
d o o rd rin gen van het b e se f dat N e d e rla n d tegen o ver de b evo lk in g d ezer gew esten
een ze d elijk e roeping heeft te vervu llen . In verban d h ierm ee trekt de m indere
w elvaart der inlandse b e vo lk in g op Ja v a m ijn b ijzo n d ere aandacht. Ik w e n s naar
de b ijzo n d e re oorzaken hiervan een o n d erzo ek in te stellen. A a n de bepalingen
ter b esch erm in g van de o n d er contract w erk en d e koelies zal gestren gelijk de hand
w o rd e n geh ou d en . N a a r decentralisatie van bestuur zal gestreefd w o rd e n . D e
toestand o p het n o o rd e lijk gedeelte van Sum atra zal, naar ik ve rtro u w , bij
h an d h a vin g van het thans g e v o lg d e stelsel tot algeh ele pacificatie leiden.’

Afgezien van enkele aan de actualiteit ontleende punten (de armoede
op Java, de positie van de onder poenale sanctie staande koelies en de
operaties van van Heutsz’ troepen in Atjeh), werden in de paragraaf
denkbeelden herhaald die Kuyper als hoofdredacteur van het dagblad De
Standaard van het begin van de jaren '70 afhad verkondigd. In zijn eerste
hoofdartikel had hij al getoornd tegen het ‘ellendig koloniaal beheer in
het verleden’2 en vooral ook tegen de mate waarin het gouvernement,
om onrust te voorkomen, de zending steeds had tegengewerkt (wij
komen hierop terug in hoofdstuk 6); de expedities naar Atjeh had hij
veroordeeld en in het beginselprogram dat hij aan het eind van de jaren
'70 voor de Anti-Revolutionaire Partij had opgesteld, had hij geschreven:

1 Aangehaald in G eld en geweten, dl. I, p. 2 13 . 2 Aangehaald in B. J. Brouw er: De
houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging (1958), p. 5.
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‘ D e baatzuchtige n e ig in g van on ze staatkunde om de k o lo n iën v o o r de kas van
de staat o f van de particulier te exploiteren, dient plaats te m aken v o o r een
staatkunde van zed elijke verp lich tin g ; en d ien svo lgen s . . . alle b elem m erin g v o o r
de v r ije prediking van het E v an g e lie . . . o p g e h e ve n ; bij het lager o n d erw ijs het
b ijzo n d e r in itia tie f van het Europees bestanddeel aanvan kelijk . . . gesteund;
te ge n o ve r het M o h a m m e d an ism e het C h riste lijk karakter der natie niet v e r lo o 
ch end.’

In een toelichting had hij ‘het stelsel van voogdij’ ‘het enige goede,
geoorloofde en door de eer van ons Christelijk karakter geboden’ stelsel
genoemd:
‘ een v o o g d ij, let w e l, niet om deze vo lk eren a ld o o r o n m o n d ig te houden, m aar
o m ze v o o r w a t ze zijn, d.i. v o o r o n m o n d ig e n , te nem en en alsnu te ge n o ver deze
o n m o n d ig e natiën de drieërlei zed elijke verp lich tin g te aanvaarden w aarond er
elke v o o g d tegen o ver zijn pleegkind staat, t.w. a o m het z e d elijk op te vo e d e n ;
b o m zijn bezit ten zijn en m eesten bate m et o ve rle g te beh eren; en c om het in
de toekom st, zo G o d dit w il, het in n em en van zelfstan diger positie m o g e lijk te
m aken.’ 1

Was dit standpunt onverenigbaar met imperialistische uitbreiding?
Geenszins. Wie, als Kuyper, niet bereid was, de Islam als volwaardige
godsdienst mast het Christendom te erkennen, en de kerstening van
Indië zag als het brengen van het enig mogelijke heil aan de inheemse
bevolking, moest wel gevoelig worden voor de opvatting dat aan de
uitbreiding van het Nederlands gezag belangrijke positieve kanten zaten.
Kuyper die in de jaren '70 de oorlog in Atjeh had veroordeeld, schreef
in 1896 van het
‘ h eilig b e se f dat in ons allengs ontw aakt van de roep ing o m niet alleen ons
koloniaal bezit a f te ronden, m aar, w a t ve e l m eer zegt, o m o o k aan A tje h eens
de zegen in gen te brengen van v e ilig h e id en orde die N e d erla n d . . . n o g steeds
bezitten m ag.’ 2

‘Afronding’ van het ‘koloniaal bezit’ was hier een ‘roeping’ genoemd
— de Troonrede van 1901 sprak van ‘een zedelijke roeping’ die ‘geheel
het regeringsbeleid’ moest doordringen.
Wat ging dat regeringsbeleid in eerste instantie dan inhouden? Op
verschillende elementen komen wij in latere hoofdstukken terug —hier
1 Aangehaald in G eld en geweten, dl. I, p. 184-85.
W al in a.v., p. 203.
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beperken wij ons tot de punten die impliciet of expliciet in de Troonrede
waren genoemd.
Erkenning van een ‘ereschuld’ werd door Kuypers minister van finan
ciën afgewezen, maar de minister van koloniën, Kuypers partijgenoot
A. W. F. Idenburg, wist te bereiken dat in 1905 aan Indië een bedrag van
f 40 min werd geschonken (van Kol noemde het ‘een aalmoes’1), d.w.z.
dat de in Nederland aangegane kortlopende schuld van het Indisch
gouvernement met f 40 min werd verminderd, zulks met de bedoeling
dat het gouvernement in Indië hetzelfde bedrag zou uitgeven aan werken
die het inkomen van de inheemse bevolking dienden te verhogen; dat
bleek niet eenvoudig: vier jaar later was pas f 6V2 min besteed.
Naar de armoede op Java werd in opdracht van het gouvernement een
breed onderzoek ingesteld dat zich evenwel niet uitstrekte tot de parti
culiere landerijen en de Vorstenlanden; er werd een grote hoeveelheid
gegevens verzameld die van 1905 af in talrijke overzichten en in '14 in
een eindrapport werden weergegeven; een reeks maatregelen van be
perkte strekking was het gevolg.
De positie der onder poenale sanctie werkende koelies werd in som
mige opzichten verbeterd —meer hierover in het volgend hoofdstuk.
Het enige punt uit de Troonrede van 1901 dat volledig werd verwe
zenlijkt, was wat daar was aangeduid als de ‘algehele pacificatie’ van ‘het
noordelijk gedeelte van Sumatra’.
In Atjeh hadden, gelijk eerder vermeld, de voornaamste leiders van
het verzet zich in 1903 overgegeven, maar de guerrilla werd voortgezet.
Terwijl van Heutsz nog gouverneur was, trok van februari tot juli 1904
een kolonne van de marechaussee onder leiding van luitenant-kolonel
G. C. E. van Daalen dwars door de schaars bevolkte bergvalleien in het
Atjehse achterland; er werd (geheel conform Multatuli’s beschrijving van
het optreden van het Knil in de Lampongs) tussen een kwart en een derde
van de bevolking gedood, onder wie meer dan duizend vrouwen en
kinderen, ‘het is’, zei Victor de Stuers, de katholieke afgevaardigde van
Weert in de Tweede Kamer, ‘o f men op de inlanders een bende bloed
honden heeft losgelaten, het is beulenwerk.’2 Van Daalen, tot luitenantgeneraal bevorderd, werd in '05 als opvolger van van Heutsz tot gouver
neur van Atjeh benoemd en liet bij de bestrijding van het fanatiek
volgehouden, vaak van wrede middelen gebruikmakend verzet terreur
methoden toepassen: gevangenen werden afgemaakt, vrouwen en kin
deren doodgeschoten bij het doorzoeken van dorpen. Slechts kleine
1 Aangehaald in a.v., p. 47.

2 Aangehaald in van ’t Veer: De Atjeh-oorlog, p. 277.

82

V O O R T G E Z E T T E STRIJD IN ATJEH
groepen guerrillastrijders wisten zich te handhaven, vooral aan de west
kust, het laatste groepje gaf zich pas in 1914 over. De in 1873 begonnen
strijd in Atjeh had toen aan Nederlandse kant ruim tweeduizend Euro
pese en inheemse militairen doen sneuvelen en ca. tienduizend doen
sterven aan besmettelijke ziekten; voorts waren van de tienduizenden
Javanen die als dwangarbeider naar Atjeh waren overgebracht, naar
schatting vijf-en-twintigduizend bezweken en waren aan Atjehse kant
tussen de zestig- en zeventigduizend personen gedood.
Van volledige ‘pacificatie’ was geen sprake: geïsoleerde guerrillastrij
ders bleven rondzwerven tot in het begin van de jaren '30 en zij en
anderen pleegden menigmaal aanslagen op Nederlandse gezagdragers
alsook op inheemse: conservatieve aanhangers van de adat die het N e
derlands gezag hadden aanvaard. ‘Locale opstanden van flinke omvang’,
aldus van ’t Veer, deden zich voor van '25 tot in '33' —men kon in de
jaren '30 nog de sporen ontwaren van de strijd die veertig jaar had
gewoed en van de spanningen waaraan de Atjehers onderworpen waren
geweest: hele landstreken bleven in verwoeste staat liggen en de bevol
king had een groot deel van haar creatieve energie verloren; tot dat laatste
droeg bij dat de naar de Nederlandse kant omgezwaaide inheemse
heersers de dorpsbevolking zware herendiensten bleven opleggen in
pepertuinen die hun grote inkomsten deden toevloeien.
Intussen was, voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, niet alleen
Atjeh ‘gepacificeerd’ —de mede door Kuyper bepleite ‘afronding’ van het
Nederlands territoir had ook elders tot militair ingrijpen geleid: heel
Sumatra en Celebes waren onderworpen, ook op Borneo was alle verzet
gebroken, hetzelfde was geschied op Bali, Soembawa en Timor (Lom
bok was al in 1894 bezet) alsmede op eilanden in en bij de Molukken
waar tevoren van erkenning van het Nederlands gezag geen sprake was
geweest. Het was vooral van Heutsz die gedurende de periode van zijn
gouverneur-generaalschap, 1904—1909, de grote stoot gaf tot de uitbrei
ding en consolidatie van het Nederlandse gezag in de gehele archipel.
Ook het westelijk deel van Nieuw-Guinea maakte daar nu niet alleen
formeel maar ook feitelijk deel van uit: rond 1900 waren er drie bestuurs
posten gevestigd.

★

1 A.v., p. 293.
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Het is, gezien het voorafgaande, verleidelijk, op de politiek van de
‘zedelijke roeping’, de ‘ethische politiek’, zoals zij vaak genoemd werd,
het stempel te drukken van huichelachtigheid en het te doen voorkomen
alsof dat nieuwe beleid van meet af aan louter negatieve gevolgen heeft
gehad voor de inheemse bevolking van de archipel. Daarmee zouden,
menen wij, de zaken te simpel zijn voorgesteld. Om te beginnen hield
de aanvaarding van de voogdij-gedachte in zoverre een breuk met het
verleden in dat de tijdelijkheid van de koloniale verhouding er in was
neergelegd en uitgesproken. Voorts betekende de uitbreiding van het
Nederlands gezag dat de archipel voor het eerst een staatkundige eenheid
werd: in breder historisch verband gezien een stap vooruit. Het was in
datzelfde verband óók een stap vooruit dat, mede door die gezagsuitbreiding, Indië werd ontsloten voor de wereldeconomie. Uit die ont
sluiting zijn voor de inheemse samenleving naast nadelen ook voordelen
voortgevloeid: er werd om te beginnen een infrastructuur geschapen
waarop de Republiek Indonesië heeft kunnen voortbouwen. Ook heeft
het Nederlandse bestuursapparaat in de eerste vier decennia van deze
eeuw in Indië taken ter hand genomen die de inheemsen duidelijk ten
goede zijn gekomen.
‘Inheemsen’ —dat is de term die wij hier gebruiken zoals wij het ook
tot dusver deden. Prematuur en onhistorisch zou het zijn, van ‘Indone
siërs’ te spreken. ‘Indonesië’ was aanvankelijk niet meer dan een geogra
fisch begrip, in 1884 aan de archipel gegeven door de Duitse geograaf
A. Bastian. Die archipel werd bewoond door een veelheid van volkeren,
dozijnen verschillende, zij het onderling verwante talen sprekend, die
zich bewust waren bewoners te zijn van een bepaald eiland o f van een
deel van een eiland o f van een streek — ‘Indonesiërs’ voelden zij zich
niet. Dat zijn sommigen zich pas gaan voelen in het streven naar onaf
hankelijkheid dat zich kort na 1910 duidelijk is gaan aftekenen en dat
een generatie later, in de Tweede Wereldoorlog, belangrijk werd ver
sterkt.
Over dat streven naar onafhankelijkheid hebben wij veel te schrijven,
maar voordat wij daaraan toekomen, dienen twee onderwerpen die er de
achtergrond van vormen, in al hun complexiteit behandeld te worden:
de koloniale samenleving en het koloniale staatsbestel, die beide belang
rijke ontwikkelingen te zien hadden gegeven voordat zij in drie verbijs
terende maanden aan het Japans gezag werden onderworpen.
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De koloniale samenleving
De samenleving die de eerste vreemdelingen in de Indische archipel
hadden aangetroffen, droeg reeds een gecompliceerd karakter. Die eerste
vreemdelingen waren, gelijk vermeld, Chinezen, Voor-Indiërs en Ara
bieren die als handelaren in de archipel arriveerden; zij brachten er in
geestelijk opzicht veel nieuws (de Voor-Indiërs vooral doordat zij er,
gevolgd door de Arabieren, de Islam naar binnen brachten), maar tastten
de in de archipel bestaande gezagspatronen niet aan. Dat laatste deden de
Portugezen, Nederlanders en Engelsen wèl: daar waar dat voor de door
hen nagestreefde handelsmonopolies van belang was, wensten zij erken
ning van een nieuw gezag: het hunne, gingen zij tot onderwerping over
en werden zij behalve handelaren ook territoriale heersers. In de zeven
tiende en achttiende eeuw greep, zoals men zag, de Oost-Indische Com 
pagnie hier en daar al diep in de inheemse samenleving in en de meeste
gevolgen daarvan waren voor die samenleving ongunstig, behalve dan
voor velen van de hoogstgeplaatsten.
In de negentiende eeuw betekende het Cultuurstelsel dat het Neder
landse gezagsapparaat als producent-in-het-groot ging optreden; koffie
en suiker waren de belangrijkste gewassen. Het geldinkomen van de
inheemse bevolking nam toe maar zij moest daar een zware prijs voor
betalen in de vorm van nieuwe herendiensten; bovendien moest zij
telkens ongeveer een twintigste van haar sawahs afstaan voor de teelt van
suikerriet en indigo. Na 1870, toen de gouvernementssuikercultures
geleidelijk door particuliere werden vervangen (de indigocultuur verliep
doordat chemische verfstoffen in gebruik werden genomen), nam de
strijd om de verdeling van de sawahs in heftigheid toe. Het Westers
bedrijfsleven breidde op Java en Sumatra verscheidene oude cultures uit
en deed er ook nieuwe ontstaan, op Sumatra aanvankelijk vooral die van
tabak, welke gekoppeld werd aan de toepassing van een nieuwe vorm
van dwang: contractarbeid onder poenale sanctie. Indië ging meer en
meer voor de internationale markt produceren; dat lokte talrijke Neder
landers en andere Europeanen aan, bovendien nam, bij de uitbreiding
van de Nederlandse bestuursbemoeienissen, het aantal Nederlanders in
overheidsdienst toe. Zo werd Indië in de periode 1870—1940 een belang
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rijke producent van grondstoffen en voedingsmiddelen welke het indus
trieel meest ontwikkelde deel van de wereld: Europa en Noord-Amerika,
nodig had. De Europese ‘top’ die bovenop de inheemse samenleving
kwam te rusten en deze op allerlei wijzen ging beïnvloeden, werd steeds
groter, zulks overigens niet in een continu proces maar met de ups en
downs waarmee de internationale conjunctuur gepaard ging.
Wij willen nu eerst weergeven wat Indië’s rol werd in de wereldeco
nomie.

Grondstoffen voor de wereldmarkt
De openstelling van Indië voor het Nederlandse en andere buitenlandse
kapitaal betekende dat de ondernemingsgewijze, op het maken van winst
gerichte productie van landbouwgewassen en delfstoffen belangrijk toe
nam. Op het gebied van de delfstoffen (aardolie!) lag het initiatief bij
ondernemers, op dat van de landbouwgewassen soms bij ondernemers,
soms bij het gouvernement. De eerste kinaboom (uit de bast van kina
bomen wordt de kinine gewonnen) was in 1852 uit Parijs naar Java
overgebracht maar nog voordat hij vruchtbaar zaad had voortgebracht
(daar is dertien jaar voor nodig), liet het gouvernement door een van de
ambtenaren van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg vijf-en-zeventig
kinaplantjes uit Zuid-Amerika halen; varianten daarvan werden de kern
van gouvernementsaanplantingen die op één na door particuliere werden
vervangen, hoofdzakelijk na 1870. De eerste voor Indië geschikte theestruiken werden, na vele mislukte proefnemingen zowel door het gou
vernement als door ondernemers, in 1873 uit Achter-Indië ingevoerd. Er
ontstonden uitgebreide kina- en theeplantages. De grote tabaksplantages
die na 1870 vooral in het gebied van Deli werden aangelegd (een
toevoeging aan de tabakscultuur die Java al kende), memoreerden wij
reeds, zo ook het begin van de aardoliewinning tegen het einde van de
negentiende eeuw. Bij de aardolie voegde zich van de aanvang van de
twintigste eeuw af een tweede product dat tot de ‘automobielgrondstoffen’ gerekend werd: rubber. Die laatste grondstof was in de vorige eeuw
louter als bosproduct ingezameld in de binnenlanden van Brazilië —van
daar werden door Westerse ondernemers rubberboompjes overgebracht
naar Ceylon en Malakka en uit die landen werden zij de Indische archipel
binnengevoerd; daar ontstonden op Sumatra en Borneo grote rubberplantages. Niet alleen de ondernemingen evenwel maar ook de inheem-
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sen gingen er rubbertuinen aanleggen, gebruik makend van rubberzaden
en rubberplantjes die uit Singapore afkomstig waren; zij trokken dan naar
woeste gronden en plantten op een deel van de ontgonnen terreinen hun
eigen voedsel, op een ander deel de rubberbomen. Was in 1930 de
uitgevoerde rubber nog voor twee-derde afkomstig van de grote onder
nemingen, tien jaar later was van de meer dan verdubbelde uitvoer ruim
de helft voortgebracht in inheemse rubbertuinen.
Onder het Cultuurstelsel was, naar de waarde gerekend, suiker het
belangrijkste Indische exportartikel geweest en dat bleef zo tot in de jaren
'20 van deze eeuw; in '25 evenwel kwam rubber op de hoogste plaats te
staan; de waarde van de uitgevoerde suiker was in dat jaar 22% van de
totale uitvoerwaarde van Indische producten, die van de uitgevoerde
rubber 33% ; het waarde-aandeel van de aardolie-uitvoer was van 1 % in
1895 tot 10% in 1925 gestegen. Dit alles kwam er op neer dat, wat de
uitvoer betrof, Indië’s economisch zwaartepunt naar Sumatra en Borneo
verschoof. Sumatra werd na de Eerste Wereldoorlog een belangrijk
aanplantgebied van (oorspronkelijk uit West-Afrika afkomstige) oliepalmen, waarvan de olie gebruikt wordt bij de bereiding van margarine en
zeep; de plantages waren het werk van ondernemingen. Anders lag het
bij de (in de archipel inheemse) cocospalmen, de ‘klappers’1, waarvan het
gedroogde vruchtvlees, de copra, een plantaardig vet oplevert dat op
gelijke wijze gebruikt kan worden als palmolie en bovendien verwerkt
kan worden in veevoer. Klapperolie was vanouds in de archipel gebruikt
als bak- en braadmiddel en als lampolie. Er ontstond nu in de Buitenge
westen een nieuwe, mede op afzet in het buitenland gerichte klappercul
tuur en zij ging in zoverre een merkwaardige plaats innemen in de
Indische economie dat zij bijna uitsluitend door inheemsen werd beoe
fend; twee-derde van haar klapperproductie was voor binnenlandse con
sumptie bestemd, een-derde werd uitgevoerd. Een soortgelijke ontwik
keling deed zich voor bij de kofïie: in de jaren '30 van deze eeuw was
de Java-koffie nog steeds voor bijna 90% afkomstig van de ondernemin
gen, maar in de Buitengewesten, hoofdzakelijk op Sumatra, werd de
oogst aan koffiebonen, groter al dan de Java-oogst, voor 94% op de
aanplantingen der inheemse bevolking voortgebracht.
Zo leidde Indië’s ontsluiting voor het wereldverkeer niet alleen tot
een groei van de buitenlandse maar ook tot een van de inheemse cultures.
Van elk van die cultures, alsook van de winning van aardolie en tin, valt

1 ‘ Klapper’ is een verbastering van het M aleise w oord kelapa.
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een aparte geschiedenis te schrijven. Dat doen wij niet —wij vatten samen
en willen dan, het hoofdthema van ons werk in het oog houdend,
vermelden dat aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog rubber
en aardolie de belangrijkste Indische uitvoerproducten waren: naar de
waarde gerekend, brachten zij bijna 40 en bijna 20% van de totale uitvoer
op. Internationaal betekende de aardolie-uitvoer niet zo veel: nog geen
3 % van de wereldproductie werd in Indië gewonnen (genoeg overigens
om Japan bijzonder begerig te maken, de Indische wingebieden in
handen te krijgen) —veel belangrijker was, internationaal, de plaats van
de Indische rubber: meer dan een derde, 37%, van de wereldexport was
uit Indië afkomstig. Hoger nog was Indië’s aandeel aan de wereldexport
van kinine: ca. 90%, van het aloude product peper: ca. 85 % (ca. drie-kwart
van de uitvoer was afkomstig uit de inheemse pepertuinen in de Lam
pongs) en van kapok (75 %), lager waren die cijfers voor de producten
van cocos- en oliepalmen: beide ca. 25 %, voor thee: bijna 20%, voor tin:
17% , voor suiker: 11% , en voor koffie: 4%. Wie naar die uitvoer zag
(anders dan in de tijd van de Compagnie en onder het Cultuurstelsel
richtte hij zich tenslotte voor het overgrote deel: ca. vier-vijfde, op andere
landen dan Nederland), concludeerde dat Nederlands-Indië een bij uit
stek rijk koloniaal gebied was —in een land als Duitsland sprak men van
'das steinreiche Holland' ; als ‘steinreich’ gold het door slechts één factor: het
bezit van Indië.

★

Let men op de ontwikkeling van de voor de uitvoer bestemde productie,
dan blijkt dat de eerste drie decennia van de twintigste eeuw een sterke
groei te zien gaven. Hij werd door de Eerste Wereldoorlog afgeremd
maar die periode had het voordeel dat, aangezien de verbindingen met
Nederland moeilijk waren geworden, de ondernemers in Indië op eigen
benen leerden staan. Het begin van de jaren '20 was een bloeiperiode,
vooral door de stijging van de internationale grondstoffenprijzen, maar
door de diepe economische crisis die zich in 1930 duidelijk ging afteke
nen, werd het beeld radicaal gewijzigd. De vraag naar Indische export
producten daalde en hun prijzen tuimelden: suiker en rubber tot een
twintigste van de ca. 1925 bereikte top, copra en peper tot een tiende,
thee tot een vijfde, tin tot een derde. Van 1930 af daalde de waarde van
de totale export in luttele jaren tot een kwart, hetgeen ook samenhing
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met het feit dat de voor export bestemde productie tot de helft vermin
derde. De suikerindustrie werd het zwaarst getroffen: het suikerareaal
kromp tot niet veel meer dan een zevende in en van de 180 suikerfabrie
ken die op Java in bedrijf waren geweest, werden er 140 gesloten. Naast
talloze inheemse werden ook veel Europese arbeidskrachten ontslagen:
voor het eerst was er in Indië sprake van een vrij omvangrijke werkloos
heid onder blanken. Velen van hen keerden noodgedwongen naar Europa
terug, anderen bleven. In 1930 waren omstreeks zeventienduizend Eu
ropeanen hetzij in militaire, hetzij in civiele functies in dienst bij het
gouvernement en werkten ca. vijftigduizend in de particuliere sector
—onder die particulieren waren in '31 meer dan drieduizend werklozen,
vijfjaa r later ca. tienduizend; zij werden gesteund door comités die van
het gouvernement de helft van de uitgekeerde steunbedragen terugbe
taald kregen. Al die hulp ten spijt kwam menigeen in acute moeilijkheden
te verkeren: men zag, hetgeen men in Indië nimmer had aanschouwd,
Europeanen als straatkoopman langs de huizen gaan.
Precies als met de regering in Nederland het geval was, werd het
Indische gouvernement gedwongen ordenend in het bedrijfsleven in te
grijpen. Er werd een departement van economische zaken ingesteld en
niet minder dan vijf-en-twintig nieuwe lichamen werden gevormd:
fondsen, commissies en stichtingen, waarin overheid en bedrijfsleven
samenwerkten teneinde de invoer te reguleren (bijna een derde daarvan
stond tenslotte onder overheidscontrole) en greep te krijgen op de
uitvoer. Internationale regelingen werden getroffen die alle neerkwamen
op een drastische beperking van de productie; zij kwamen o.m. tot stand
voor suiker, rubber, tin1, koffie, thee, kinine en palmproducten.2
1 Van '24 a f vond de tinwinning op Banka en van '3 4 a f bovendien die op het daarbij
gelegen eiland Singkep plaats door de Gemeenschappelijke M ijnbouwmaatschappij
Billiton die vo o r vijf-achtste eigendom was van het gouvernem ent, voor drie-achtste
van de Billiton Maatschappij. D eze laatste maatschappij zette de tinwinning op Billiton
voort. 2 Bij de opstelling van die regelingen moesten soms Nederlandse tegen
Nederlands-Indische belangen worden afgew ogen, soms de belangen van inheemse
producenten tegen die van de grote ondernemingen. Ten aanzien van de suiker was
men in Indië van mening dat het Javase suikerriet ten dele was opgeofferd aan de
Nederlandse suikerbieten, ten aanzien van de rubber constateerden de inheemse
planters dat hun productie op een andere w ijze w erd beperkt dan die van de grote
ondernem ingen: vo o r de ondernem ingen werd een contingent vastgesteld en hun
productie werd beperkt doordat zij een bijzonder uitvoerrecht moesten betalen — op
Sumatra leidde dat tot ongeregeldheden. D e gouverneur van Sumatra’s Oostkust die
het m et de protesten van de inheemse planters eens was, werd door gouverneurgeneraal jhr. mr. B. C . de Jo n g e gedw ongen ontslag te nem en; de Jo n g e ’s opvolger
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Aan het einde van de jaren '30 stond ca. drie-vijfde van de totale uitvoer
onder overheidscontrole.
Voor de inheemse bevolking was de diepe crisis een nog grotere ramp
dan voor de Europeanen. In de suikerindustrie, bij de cultures in de
Buitengewesten, in de delfstofbedrijven en‘ bij de zoutwinning (het
winnen en de verkoop van zout waren sinds de tijd van Raffles een
gouvernementsmonopolie) hadden in '29 in totaal ruim negenhonderd
duizend inheemsen werk gevonden —vijfjaa r later, in '34, waren dat er
nog maar ruim driehonderdduizend; bovendien hadden van de ca. drie
honderdduizend inheemsen die in '29 in gouvernementsdienst waren (de
zoutwinning uitgezonderd), ca. honderdduizend hun betrekking verlo
ren. In totaal moesten dus ca. zevenhonderdduizend inheemsen op de
een o f andere wijze opgevangen worden in het inheemse deel van de
samenleving —het dorp, de dessa, had, daarmee troostten de Europeanen
zich, traditioneel een groot opnemingsvermogen. Inderdaad, velen van
die honderdduizenden trokken naar hun dessa, maar dat betekende slechts
dat daar meer monden moesten worden gevoed. Zeker, de kosten van
levensonderhoud van de inheemsen daalden sterk (stelt men die kosten
in '29 op 100, dan waren zij in '34 tot 39 gezakt), maar van de inheemsen
die in het bedrijfsleven een functie behielden, daalden de lonen nog
sterker, soms tot maar een vijfde, en sterker was ook de daling van de
prijs die de dorpelingen voor hun overtollige rijst konden bedingen.1 De
landrente werd evenwel slechts met een derde verlaagd, zout, petroleum
en zelfs de ‘katoentjes’ uit Japan (veel goedkoper dan de Europese)2
bleven naar verhouding duur, op schulden die men had gemaakt, moest
men de vroegere rente betalen, men moest ook voor aflossingen van die
schulden zorgen - dat alles betekende dat vele dorpelingen in financiële
nood kwamen te verkeren; de naar verhouding welgestelden werden
gedwongen, gouden voorwerpen die tot het familiebezit behoorden, en
opgepotte zilveren munten te verkopen, tezamen voor honderden mil
joenen guldens. Er waren op Java talrijke districten waar landbouwers
de oogst voor enkele jaren vooruit hadden verkocht o f op onderpand
van Starkenborgh trof een billijker regeling door ook vo o r de inheemse planters
contingenten vast te laten stellen.
1 Volgens schattingen behielden de landbouwers op Java 3 8 % van de rijstoogst voor
eigen gebruik; 2 0 % verkochten zij aan de rijstpellerijen, 4 2 % verkochten zij op de
markten, de passars. 2 T e rw ijl de invoer uit Europa, in geld uitgedrukt, in de jaren
19 29 —33 tot een kwart daalde, b le e f de invoer uit Japan gelijk, hetgeen betekende dat
er veel m éér Japanse goederen in Indië werden ingevoerd; Japans aandeel aan de
textielinvoer steeg van één- tot drie-kwart.
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van die oogsten geld hadden geleend. Wie noodgedwongen zo gehan
deld had, moest zich en zijn gezin in leven houden met minderwaardige
voedingsmiddelen die voordien als voeder voor karbouwen, eenden en
paarden waren gebruikt; er deden zich zelfs gevallen voor waarbij in
heemsen opzettelijk overtredingen begingen waarop gevangenisstraf
stond: in de gevangenis kreeg men tenminste te eten.
In april '36 schonk de Nederlandse regering een bedrag van f 25 min
aan het Indische gouvernement met de bedoeling, het aan de verhoging
van het levenspeil ten goede te laten komen (het bedrag werd in Indië
zowel in Europese als in inheemse kringen te laag geacht) —belangrijker
was het feit dat de internationale conjunctuur in de tweede helft van de
jaren '30 verbeterde. Met dat al gold, toen de Tweede Wereldoorlog
uitbrak, voor de laagstgeplaatsten in de Indische samenleving hetzelfde
als voor de laagstgeplaatsten in de Nederlandse: zij waren de nood, die
door de diepe economische crisis was ontstaan, nog niet volledig te boven
gekomen.

★

Wij vermeldden dat in ’zg bij de grote cultures, in de delfstofbedrijven
en bij de zoutwinning ruim negenhonderdduizend inheemsen werk
hadden gevonden en in '34 ruim driehonderdduizend. Hoevelen waren
het in '39? Ons is geen cijfer bekend, maar wij nemen aan dat toen vele
honderdduizenden die in de crisisjaren werkloos waren geraakt, weer in
loondienst hadden kunnen treden. De productie van industriële grond
stoffen was namelijk weer gaan stijgen en de grote cultures besloegen
weer een gezamenlijk oppervlak dat even groot was als in '29. Er is geschat
dat in '39 alleen al op de grote rubberplantages weer ca. driehonderddui
zend inheemsen werkzaam waren, en op de oliepalmplantages ca. vijf
tigduizend; voorts, dat het plukken van de bonen op de koffieplantages
toen weer 30 miljoen dagdiensten vorderde en het plukken van de
blaadjes op de theeplantages 25 miljoen. Zo kon opnieuw een niet
onaanzienlijk deel van de inheemse bevolking in zijn levensonderhoud
voorzien door arbeid in de grote Westerse ondernemingen. Die onder
nemingen waren niet uit de inlandse samenleving ontstaan maar er aan
toegevoegd. Koffie, thee, kina, rubber, oliepalmen en ook cacao en
planten die vezels opleverden (bijvoorbeeld sisal) waren in de Indische
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archipel niet eens inheems geweest: Europeanen hadden ze er heen
gebracht en met veel vallen en opstaan de juiste productietechnieken
gevonden. Ook hadden die Europeanen het in cultuur gebrachte gebied
belangrijk uitgebreid: zij hadden aan het eind van de jaren '30 in totaal
omstreeks 10000 vierkante kilometer woeste grond ontgonnen, beplant
en in permanent onderhoud genomen en de inheemsen die daar en, op
Java, in de suiker- en tabakscultuur werkzaam waren (cultures die op Java
geen ontginningen maar sawahs nodig hadden), verdienden in '38, aldus
een door de econoom G. A. Ph. Weijer weergegeven ‘uiterst ruwe schat
ting’1, tezamen minstens f 100 min.2
Ziet men die inkomsten, hoe laag de lonen ook waren (wij komen er
op terug), als een voordeel voor de inheemse samenleving, dan moeten
daar nadelen tegenover worden gesteld die uit de koloniale verhoudin
gen voortvloeiden. ‘De grote cultures hebben zich alle’, aldus in '22 een
tweede econoom, dr. J. H. Boeke,
‘aanpassend aan de bestaande om stand igh eden, zo d an ig georganiseerd dat zij van
de k o lo n ie niets anders b e h o e ve n dan de gro n d en de go ed k o p e arbeidskracht.
Z ij h ebben z i c h . . . zo veel m o g e lijk los gem aakt van de perso o n lijke capaciteiten,
van de ve rd e r reikende prestaties, van het econom isch inzicht, van de energie,
van d e o n tw ik k e lin g der b e v o lk in g ; zij hebben, hun b e d rijf technisch v e r v o l
m aken d, de afstand tussen zich en de b e vo lk in g v e r g r o o t . . . Z ij h ebben een sfeer
van e xp lo ita tie -u it-o n b e gre p e n -ve rte o m zich geschapen’ -

zo was een situatie gegroeid waarbij in de grote cultures tussen de
inheemse landbouwersklasse als onderste maatschappelijke laag en de uit
heemse ondernemersklasse als bovenste ‘vrijwel geen ander verband
(bestond)’, aldus Boeke, ‘dan dat de bovenste laag de onderste neerdrukt
en haar overtollige sappen opzuigt.’3 Inderdaad, van de z.g. grote land
bouwondernemingen was slechts een minieme fractie (nog geen 0,4%
van alle hectares die in erfpacht o f als landbouwconcessie uitgegeven
waren) in handen van inheemsen.
Daar kwam dan nog bij dat de in de archipel geïntroduceerde kapita
listische verhoudingen aan de inheemse wereld een zware schok toe

1 G. A . Ph. W e ije r in D aar werd wat groots verricht . . . N ederlands-Indië in de twintigste
eeuw (1946), p. 300. 2 Bij dit bedrag moet w èl bedacht worden dat de betrokken
inheemsen, voorzover zij hun sawahs tijdelijk hadden moeten afstaan, de inkomsten
misten die hadden kunnen voortvloeien uit de verbouw van de z.g. tweede gewas
sen. 3 Aangehaald in D. M . G. Koch: O m de vrijheid. D e nationalistische beweging in
Indonesië (1950), p. 6 1 -6 2 .
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brachten. ‘In een enkel mensenleven’, zo schreef de Indische oud-journalist A. Besnard in 1961,
‘m aakten de b in n en ged ro n gen N ed erlan ders van hun sim pele lan d b o u w lan d een
m o d ern e staat d ie in de w e reld de vo o rn am e econom isch e functie van de grootste
leverancier van tropische lan dbo u w pro du cten g in g vervu llen . H et w as, op zic h ze lf
bezien, een m ach tige m en selijke prestatie. M aa r de energie, die daartoe n o d ig
w as, bracht in het Indonesische ge m o e d , dat aan zijn kalm e leven stem po de
m o g e lijk h e id had ontleend o m het leven te ondergaan in w aard igh eid , een
g ru w e lijk e sch ok te w e e g . . . D e openin g van het land v o o r de econom isch e
passies van het W este n , m et haar w o e d e n d e creatiezucht, haar verbijsterend e
kennis, haar kille, efficiënte m ethodes, haar m achines die d o o r haar paardekrachten de p e rso o n lijk h eid van de fragiele, niet aan haar g e w e n d e m ens vernederden,
zou sp o edig alle bekende ve rh o u d in g en ontzetten. W a t d oelm atig, eerbied w aar
d ig en b e vre d ig e n d w a s gew eest, gedu ren d e onafzienbare e eu w en , zou nietig
w o rd en , ou d erw ets en bescham end.’ 1

Men kan stellen dat de door Besnard geschetste schok dezelfde was
die in de negentiende eeuw door het kapitalisme aan grote delen van de
Europese volkeren werd toegebracht, maar er zijn verschillen: in Europa
was de ontwikkeling autonoom, in Indië kwam zij van buiten; in Europa
richtte zij zich in de eerste plaats op een modernisering van industrie en
handel (de boeren konden in een land als Nederland het ontwikkelingstempo bijhouden door de oprichting van coöperaties), in Indië richtte zij
zich op de opbouw van moderne landbouwcultures en delfstofbedrijven2, terwijl de voor de inheemse bevolking veruit belangrijkste vorm
van economische bedrijvigheid: de inheemse landbouw, in hoofdzaak

1 A . Besnard in Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van N ederlands-Indië
(19 6 1), p. 110 .
2 M aar dat laatste in de eerste plaats daar waar de grote bedrijven zèlf
winst konden maken. D at gezichtspunt leidde tot het z.g. Djam bi-schandaal. In dat
gebied op Sumatra (zie kaart V I op p. 62) bevonden zich rijke aardolielagen w elke de
B P M , d.w.z. de Koninklijke/S/je//, w ild e exploiteren. H et had toen in Nederland de
aandacht getrokken dat menigmaal hoge Indische functionarissen na hun pensionering
een zeer lucratieve benoem ing als commissaris van de Koninklijke/S/ie// o f van de
B P M hadden gekregen — dit kon, zei de w oordvoerder van de S D A P in 19 15 , bij de
nog in functie zijnde hooggeplaatsten in Indië de indruk wekken dat als m en als
ambtenaar maar goede vrienden bleef met de Koninklijke/Shell, ‘van de gouden wagen
altijd w el een gouden spijker valt.’ D e woordvoerders van de Anti-R evolutionaire
Partij en de Christelijk-H istorische U n ie sloten zich hierbij aan en het gevo lg was
dat de T w eed e Kamer een door de socialisten ingediende motie aannam waarin op
staatsexploitatie werd aangedrongen. Het gouvernem ent in Batavia beweerde dat die
vorm van exploitatie niet m ogelijk was - in 19 2 1 werd besloten dat vo o r D jam bi een
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terzijde werd gelaten. Wij schrijven ‘in hoofdzaak’, omdat uit het vol
gend hoofdstuk blijken zal dat het gouvernement in de eerste decennia
van deze eeuw taken ter hand heeft genomen, de aanleg van irrigatiewerken bijvoorbeeld, die de inheemse landbouw ten goede zijn geko
men. Toch bleef deze achter. Het Europees kapitaal was, wat Java betrof,
bij uitstek geïnteresseerd in een verhoogde opbrengst van het suikerareaal
—inderdaad: na een belangrijke stijging in de negentiende eeuw (sinds
1830 een verzevenvoudiging van de opbrengst per hectare!) leidde voort
gezet wetenschappelijk onderzoek er toe dat van 1900 tot 1940 de pro
ductiviteit van de suikergronden louter door verbetering van het suiker
riet met 75% steeg —de productiviteit daarentegen van de rijst-sawahs,
gedeeltelijk dezelfde gronden, steeg maar heel weinig: van 1916 tot 1940
(de cijfers vóór ’ ió zijn ons niet bekend) met nog geen 9%.
Zo richtte de energie van het Europese bedrijfsleven zich in de eerste
plaats op wat voor Europa, niet op wat voor Indië wenselijk was. In dat
bedrijfsleven kregen bovendien inheemsen geen kans om ervaring op te
doen en vooruit te komen. ‘Zoals je weet’, schreef begin '40 P. A.
Kerstens, voorzitter van de Indische Katholieke Partij1, aan het Tweede
Kamerlid voor de Rooms-Katholieke Staatspartij M. J. M. van Poll,
‘ is het bij m e n ig g ro o tb e d rijf (vo o rb eeld : de B P M ) een o n w rikbare stelregel dat
tot stafem p lo yé uitsluitend uitgezonden N ederlan ders b en o em d w o rd e n . . . . [D at]
geld t n a g e n o eg o ve r de g eh ele lin ie van het b e d rijfsle ven ; ik ken niet één
Inlandse ju rist, eco n o o m o f in gen ieu r d ie bij het gro te Europese b ed rijfsleven
w erk zaam is.’ 2

Dat het accent bij de ontwikkeling van een moderne economie op
bepaalde sectoren van de landbouw lag en niet op die van de industrie,
hing samen met de beduchtheid in Nederland dat industrieproducten
welke men aan Indië kon leveren, in Indië zelf zouden worden vervaar
digd, maar er was nog een tweede, meer ‘permanente’ factor: de opbouw

gem engd b ed rijf zou w orden opgericht hetw elk vo o r vijf-achtste gouvernem entseigendom zou zijn; de B P M , eigenaresse van drie-achtste van de aandelen, diende de
exploitatie ter hand te nemen. In 19 2 7 w erd geconstateerd dat zij er maar w e in ig aan
had gedaan — er waren alleen verliezen geleden die vo o r vijf-achtste op het gouver
nem ent drukten. Pas na deining in de pers en in de T w ee d e Kam er nam de B P M de
exploitatie energieker ter hand.
1 H ij w erd eind '4 1 benoem d tot minister van handel, nijverheid en scheepvaart en
van landbouw en visserij in het tweede kabinet-Gerbrandy. 2 Brief, 2 2 jan. 1940,
van P. A. Kerstens aan M . van Poll (A R A , archief-P. A. Kerstens, 20).
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van een moderne industrie was in de Indische archipel moeilijker dan
elders; rijke ijzerertslagen waren er niet ontdekt en wat er aan steenkool
gewonnen werd: weinig op Java, iets meer op Sumatra en Borneo, was
van matige kwaliteit, vooral op Java. Er was in Indië dan ook geen
hoogovenbedrijf: alle staal moest geïmporteerd worden; geïmporteerd
werden ook de machines. Wat zich in Indië ‘machinefabriek’ noemde,
was in feite een reparatie-werkplaats.
Indië kende wèl een traditionele kleine textielnijverheid in de vorm
van huisbedrijf]es en werkplaatsen waar, veelal met ingevoerde katoen,
de inheemse kleding werd gemaakt —hierin vonden enkele honderddui
zenden inheemsen hun verdienste o f hun bijverdienste. Een deel van de
werkplaatsen werd geleidelijk uitgerust met door het Textielinstituut te
Bandoeng uitgevonden verbeterde weefgetouwen, vervolgens met me
chanische weefgetouwen waarvan een deel uit Japan afkomstig was. Ook
waren er enkele honderdduizenden inheemsen die simpele bouwmate
rialen, aardewerk o f sigaren en sigaretten vervaardigden, hetzij in huisbedrijfjes, hetzij in werkplaatsen. Veel zeepfabriek)es werden door Chi
nezen gedreven. In totaal vonden in '39 ca. twee miljoen inheemsen hun
bestaan in wat ‘de kleine nijverheid’ heette —in de moderne industrie
werkten daarentegen slechts ca. dertigduizend inheemse arbeiders. Het
grootste deel van die moderne industrie kwam pas in de jaren '30 tot
stand, voornamelijk niet met Nederlands maar met Amerikaans, Brits,
Duits en Belgisch kapitaal. Machinaal vervaardigd werden toen talrijke
consumptie-artikelen die hoofdzakelijk bestemd waren voor het groei
end aantal Nederlanders en andere Europeanen die in Indië leefden, ook
wel voor de vermogenden onder de Chinezen; het Amerikaanse General
Motors-concern vestigde op Java een assemblagebedrijf, de Goodyearfabrieken richtten er een fabriek op voor het maken van autobanden.
Mede voor de inheemse markt werkten toen enkele grote spinnerijen en
weverijen. Er was voorts een cementfabriek en er waren twee grote
papierfabrieken die in de eerste plaats papier leverden aan de ruim
tweehonderd Nederlandse, Chinese, Arabische en inheemse drukkerijen
die de archipel telde. Het Arabische en inheemse aandeel aan al die
moderne bedrijvigheid was evenwel gering: in 1925 (latere cijfers zijn
ons niet bekend) bleek bij een gouvernementsonderzoek dat van alle
industriële bedrijfjes en bedrijven waar meer dan zes arbeiders werkzaam
waren, 54% eigendom was van Europeanen en 30% van Chinezen; het
Chinese percentage was, naar aangenomen werd, in werkelijkheid hoger
omdat het wel voorkwam dat inheemse eigenaars stromannen waren van
vermogende Chinezen.
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★

Eerder hebben wij enkele voorbeelden gegeven van de winsten die in
Indië konden worden gemaakt: het Cultuurstelsel deed de Nederlandse
staat bedragen toevloeien tot een totaal van ruim f 800 min, de gouvernementssuikercultures stelden menige eigenaar van een suikercontract in
staat, in luttele jaren een fortuin te verwerven, en de Billiton Maatschap
pij maakte van 1860 af in dertig jaar tijds met een kapitaal dat van
f 5 min tot f 1 min kon worden gereduceerd, ruim f 54 min zuivere winst.
Hoeveel was in totaal aan Nederlands en ander buitenlands kapitaal
in Indië belegd en hoeveel winst hebben die beleggingen opgeleverd?
Tot in het begin van deze eeuw deden daaromtrent in Nederland
slechts wilde schattingen de ronde waarin over het algemeen Indië’s
betekenis voor de Nederlandse economie veel te hoog werd gesteld. Zo
werd in 1914 in een brochure met de veelzeggende titel Indië verloren,
rampspoed geboren beweerd dat bijna de helft van het Nederlands natio
naal vermogen in Indië was belegd —in werkelijkheid, zo constateerden
latere onderzoekers die beter cijfermateriaal tot hun beschikking hadden,
was dat slechts met een-vijfde tot een-zesde het geval. Volgens dat betere
cijfermateriaal was in '38 van een nationaal vermogen van ca. f 22 miljard,
f 4 miljard in Indië belegd, leningen van de Indische overheid daarbij
inbegrepen. Die leningen beliepen toen f 1,3 miljard en die schuld was
voor ca. vier-vijfde in Nederlandse handen.
In het bedrijfsleven 'was volgens schatting door Nederlanders en
niet-Nederlanders ca. f 4 miljard belegd: f 3 miljard aan Nederlands
kapitaal, f 1 miljard aan niet-Nederlands; aan dat niet-Nederlandse
kapitaal hadden Britten en Amerikanen het grootste aandeel, vooral door
beleggingen in de aardolie-industrie. Al die cijfers geven wij onder
voorbehoud: het Indische gouvernement had van de belegde kapitalen
geen volledig overzicht. Tekenend is het dat D. H. Burger in zijn staat
van de Nederlandse beleggingen in de verschillende sectoren van het
Indische bedrijfsleven tot twee opstellingen kwam1 die een onderling
verschil vertoonden van niet minder dan f 950 min; met zijn hoogste
schattingen kwam hij op een totaal van f 3V2 miljard.2

1 D . H. Burger: Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesia, dl. II, p. 86. 2 O n 
dernemingscultures f 14 0 0 m in; m ijnbouw f 600 m in; particuliere spoorwegen f 400
m in; bankwezen f 200 m in; groothandel f 200 m in; kleinhandel en nijverheid f 300
m in; scheepvaart f 400 min.
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Ook van de uit Indië afvlóeiende winsten die het Westers bedrijfsle
ven in Indië maakte, kan niets met zekerheid worden gezegd: er zijn
verschillende schattingen gemaakt. De meeste onderzoekers zijn daarbij
op een percentage uitgekomen dat tussen 6 en 7 ligt. Beleggingen in Indië
waren vóór de Tweede Wereldoorlog goede beleggingen: in doorsnee
leverden zij nog iets meer op dan de bij veel beleggers populaire Ame
rikaanse fondsen. Daar stond tegenover dat beleggen in Indië riskanter
was: de cultures konden getroffen worden door droogte en plantenziek
ten en de exportprijzen van agrarische en minerale grondstoffen vertoon
den vaak dalingen die door de omstandigheden op de wereldmarkt
werden bepaald. ‘In verband met de grote risico’s van de beleggingen
waren’, schrijft Burger, ‘de daaraan verbonden voordelen niet overdreven
hoog.’ 1
In de periode vóór de Tweede Wereldoorlog vloeide aldus jaarlijks
een bedrag van f 240 tot f 280 min aan winsten naar het buitenland af;
een bedrag dat daar ongeveer de helft van was, óók winst, bleef in Indië
en werd in de bedrijven belegd.
Het was niet zozeer de inheemse economie maar het waren de bui
tenlandse ondernemingen die Indië een belangrijke plaats deden inne
men in de wereldeconomie. Die plaats was een feit en dat feit onder
streept dat het er betrekkelijk rustig was en dat het Nederlands bestuurs
apparaat efficiënt werkte; er was dan ook in Nederlands-Indië in absolute
zin méér aan buitenlands kapitaal belegd dan in heel China en in relatieve
zin, d.w.z. per hoofd van de inheemse bevolking, ook méér dan in
Brits-Indië.
★
Behalve van beleggingen door particulieren was er in Indië sprake van
beleggingen door het gouvernement. Er werd in 1941 een opstelling van
gemaakt ten behoeve van de commissie die onder voorzitterschap van
dr. F. H. Visman, lid van de Raad van Nederlands-Indië, naging welke
staatkundige wensen in de Indische samenleving leefden, en blijkens
die opstelling kon mèn, teruggaande tot 1867 (het jaar waarin Indië een
eigen comptabiliteit had gekregen), overheidsuitgaven tot een totaal van
f 1600 min tot de kapitaalsbeleggingen rekenen. Bijna 80% daarvan,

1 D. H. Burger: Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesia, dl. II, p. 1 1 3.
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nl. f 1 265 min, was belegd in bedrijven die geheel o f gedeeltelijk
staatseigendom waren en van die f 1 265 min was bijna f 750 min belegd
in de Staatsspoorwegen.1
Telt men bij die bijna f 750 min de bedragen op, uitgegeven voor de
vaarwaterverbetering en de havenaanleg, dan blijkt dat meer dan de helft
van de gouvernementsbeleggingen gezien mag worden als de overheids
bijdrage tot het doen ontstaan van een modern verkeerswezen.

Modern verkeerswezen
De Oost-Indische Compagnie had aan de verbetering van het verkeers
wezen niet veel aandacht behoeven te besteden: haar schepen maakten
gebruik van bestaande havens (die van Batavia kreeg nieuwe havenhoof
den) en wel waren de wegen op Java hoogst primitief maar de eerder
door ons vermelde buffeltransporten uit de Preanger konden er zich over
voortbewegen. Daendels’ Postweg was het eerste grote werk dat op
verkeersgebied door het Nederlands bestuur op Java werd ondernomen.
Later in de negentiende eeuw maakten de gouvernementscultures het
wenselijk dat op Java talrijke nieuwe wegen werden aangelegd en nieuwe
bruggen gebouwd —na 1870 had de uitbreiding van de cultures hetzelfde
effect in die delen van de Buitengewesten waar veel kapitaal werd
geïnvesteerd. Er werden ook spoorwegen aangelegd, vaarwaters verbe
terd, nieuwe havens gemaakt en moderne schepen in de vaart gebracht
en in 1928 kwamen de eerste luchtverbindingen tot stand.
Laat ons beginnen met de voor Indië zo belangrijke verbindingen te
water, die van het begin van de twintigste eeuw af werden bevorderd
doordat de bebakening en de kustverlichting werden verbeterd, bij de
drukste havens baggerwerken werden uitgevoerd en nieuwe haveninstal
laties werden gebouwd. De veruit grootste onderneming op het gebied
van het zeetransport in de archipel was de Koninklijke Paketvaart Maat
schappij, de KPM: een bedrijf, in 1888 opgericht, dat twee jaar later bij
vrije inschrijving een gouvernementscontract verwierf en niet alleen
moderne schepen in de vaart bracht (per 1 april '40 voeren in Indische
wateren 135 KPM-schepen met een gezamenlijke inhoud van 326000
1 D e overige posten w aren: bevloeiingswerken f 89 m in, havens en vaarwaters f 93
m in, gebouw en f 23 m in, afkoop particuliere landerijen f 92 m in (daarop komen w ij
n og terug) en diversen f 3 8 min.
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brutoregisterton) maar ook eigen havens liet aanleggen, naar die havens
prauwveren organiseerde voor de aan-, en afvoer van lading en passagiers,
pakhuizen bouwde, woonwijken voor inheemse havenarbeiders liet ver
rijzen, reparatiewerkplaatsen inrichtte en zelfs (op Borneo) een eigen
steenkolenmijn exploiteerde. De KPM was een gesubsidieerd bedrijf:
gesubsidieerd door het gouvernement; daar stond tegenover dat zij per
jaar in de Indische wateren minstens anderhalf miljoen zeemijlen moest
afleggen, grotendeels op voorgeschreven routes1 ; daarbij moest ook de
post worden vervoerd. Van '33 af ontving de KPM voor dat alles per jaar
f 200000 subsidie.
Behalve de schepen van de KPM voeren er in Indië nog andere stoomen motorschepen van kleinere maatschappijen die op de profijtelijkste
routes (ook de route naar en van Singapore) hoofdzakelijk goederen
vervoerden.
Naast dat alles was er de vloot van inheemse zeilschepen, de prauwen,
die een belangrijke rol speelden in het economisch verkeer voorzover
dat geheel in de inheemse sfeer was gebleven; naar schatting hadden die
prauwen in '38 een gemeenschappelijke inhoud van ruim 70000 brt.
Nu de verbindingen te land.
Aan wegverbetering was veel gedaan op Java, op delen van Sumatra,
Celebes en Bali en op de tineilanden Banka en Billiton; op Borneo waren
slechts daar nieuwe wegen aangelegd waar vestigingen van grote onder
nemingen waren ontstaan, bijvoorbeeld bij de aardolie-complexen van
Tarakan en Balikpapan. Een deel van al die wegen was onverhard: ze
werden wel door auto’s en autobussen gebruikt maar tropische regen
buien konden dat hoogst bezwaarlijk maken, vooral op bergtrajecten.
Van de verharde wegen was een deel geasfalteerd. In '38 was er op Java
9 000 km geasfalteerde en 14 000 km verharde weg, in de Buitengewesten
4 000 km geasfalteerde en 27 000 km verharde weg. Nagenoeg al die
wegen waren pas na 1870 aangelegd. Er werd in 1940 gebruik van gemaakt
door ca. 85 000 motorvoertuigen van welke de helft op Java reed, de helft
in de Buitengewesten.
Er waren op Java Staatsspoorwegen en particuliere spoorwegen met
een aantal, ten dele als voedingslijnen bedoelde, stoomtramwegen. De
Staatsspoorwegen hadden er bijna 3 000 km spoorweg in bedrijf, de
particuliere spoorwegen ca. 2 500 km. Ten behoeve van die spoorwegen
waren talrijke bruggen gebouwd en tunnels gegraven. Het materieel was
1 D e K P M onderhield ook scheepvaartverbindingen met China, Japan, Australië en
N ieu w -Z eelan d .
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modem. De reis van Batavia naar Soerabaja, per spoor een afstand van
ca. 900 km (zeg: van Amsterdam tot Lyon), die in de eerste drie decennia
van de twintigste eeuw drie etmalen in beslag nam (op veel trajecten
moest toen heel langzaam worden gereden), werd in 1930 tot één dag
teruggebracht en in *36 deed een ‘nachtexpress’ zijn intrede die met
ijsblokken gekoelde rijtuigen had.
Ook op Sumatra bestonden zowel Staats- als particuliere spoorwegen,
alle uitgaande van de belangrijkste havensteden: ruim 1 400 km Staats
spoorweg, ruim 2000 km particulier bedrijf.
Bij het personenvervoer maakten in de eerste plaats inheemsen van de
treinen gebruik; daarvan was het gevolg dat het totaal-aantal reizigers dat
in 1920, het eerste jaar van de economische opleving welke op de Eerste
Wereldoorlog volgde, een maximum bereikt had, in 1937, het laatste jaar
van de diepe crisis, tot minder dan twee-vijfde was gedaald; de meeste
inheemsen prefereerden toen de goedkopere autobussen.
Luchtverbindingen kende de archipel sinds 1928, toen (met een regeringssubsidie) de Koninklijke Nederlands-Indische Luchtvaart Maat
schappij, de Knilm, werd opgericht. Twee jaar later, in 1930, maakte de
KLM van Nederland uit een aanvang met een vaste dienst op Batavia.
De vliegtuigen deden er vijf-en-een-halve dag over. De verbinding werd
eerst in beide richtingen eens in de twee weken onderhouden, maar van
'37 af driemaal per week. Vooral voor het postvervoer betekende dat een
grote verbetering. In Indië zelf bouwde de Knilm geleidelijk een net van
vliegverbindingen op, eerst alleen op Java, spoedig ook in de Buitenge
westen, later in de jaren '30 mede naar Australië. Het gouvernement
verleende het bedrijf toen een jaarlijkse subsidie van f 700000.
Aan dit alles voegen wij toe, dat in de jaren '30 ook de radiotelefonie
en de radio een belangrijke rol gingen spelen in het leven van de meeste
Europeanen. Het radiotelefoonverkeer met Nederland begon in '29 en
breidde zich snel uit. In '34 begon voorts een particuliere onderneming:
de n.v. Nederlands-Indische Radio Omroep Maatschappij, de Nirom, met
eigen uitzendingen; zij was verplicht, zowel voor een Westers als voor
een Oosters programma te zorgen — dat Oosters programma werd niet
door inheemsen maar door Nederlanders samengesteld. Anders dan in
Nederland, moest wie luisteren wilde, in Indië van meet af aan luistergeld
betalen: f 1 5 per jaar. Naar verhouding hadden slechts weinig inheemsen
het geld om een toestel aan te schaffen en het luistergeld te betalen
— bovendien was er in de dessa’s geen electriciteit. Er stonden in 1940
volgens de officiële gegevens ca. 50000 toestellen bij Europeanen,
ca. 20 000 bij Chinezen en Arabieren en ca. 32 000 bij inheemsen. Van
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die inheemsen, ca. acht-en-zestig miljoen in die tijd, bezat dus nog niet
één op de tweeduizend een radio; aangezien ook maar weinigen hunner
konden lezen (daarover later meer), waren zij voor hun kennis van wat
in Indië en in de rest van de wereld gebeurde, afhankelijk van monde
linge mededelingen. Bij wie daarvoor gevoelig was, versterkte zulks het
besef achtergesteld te zijn. Bovenop de inheemse samenleving waarin,
zeker in de dorpen, het leven nog steeds verliep volgens traditionele,
eeuwenoude patronen, was een nieuwe, moderne samenleving bezig te
ontstaan, maar van de verworvenheden daarvan was tot de inheemsen
maar weinig doorgedrongen.
Hoe het inheemse deel van de samenleving er aan de vooravond van
de Tweede Wereldoorlog uitzag, zullen wij straks weergeven — eerst
willen wij, elk in haar historische ontwikkeling, de andere bevolkings
groepen behandelen die zich in Indië bevonden: de Europeanen, de
Indo-Europeanen (of, zoals wij hen als regel zullen aanduiden: de Indi
sche Nederlanders) en de Chinezen en Arabieren.

Europeanen
Waarom schrijven wij over ‘Europeanen’ en niet over ‘Nederlanders’ ?
Niet alleen omdat ‘Nederlanders’ te eng zou zijn (er woonden en
werkten in Indië ook Duitsers, Zwitsers, Belgen, Engelsen en leden van
andere Europese naties) maar ook, en vooral, omdat het begrip ‘Europe
anen’ de grote scheiding markeerde: er waren in de archipel inheemsen,
meestal als ‘Inlanders’ aangeduid (een aanduiding die door politiekbewuste inheemsen als discriminerend werd ervaren), ‘Vreemde Ooster
lingen’, zoals het officieel heette (Chinezen, Arabieren en anderen), en
dan tenslotte de maatschappelijke bovenlaag: de Europeanen. Voor hen
(en voor de personen van andere afkomst, voorzover hun verzoek tot
erkenning als Europeaan was ingewilligd1) golden aparte rechtsregels
—regels die in de twintigste eeuw ook van toepassing werden verklaard

1 Dat was al in het m idden van de negentiende eeuw m ogelijk gemaakt en van die
m ogelijkheid w erd toen en later gebruik gemaakt door Vreem de O osterlingen en
inheem sen die in het maatschappelijk leven op gelijke voet stonden m et de Europe
anen en veel met dezen om gingen. W illig d e het gouvernem ent hun verzoek om
erkenning in, dan w erden hun namen in het Staatsblad voor N ederlands-Indië gepubli
ceerd - men sprak dan w e l van ‘ Sta a tsblad-E u ropezn en’.
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op vreemdelingen die een afkomst hadden welke men met die der
Chinezen en Arabieren kon vergelijken, maar wier regeringen hadden
weten te bereiken dat hun burgers in Indië als Europeanen behandeld
zouden worden: Japanners, Philippino’s, Thailanders en Egyptenaren.
Het aantal in Indië aanwezige Europeanen liep in de tijd van de
Compagnie op tot meer dan tienduizend, van wie zich, gelijk eerder
vermeld, tegen de vijfduizend in Batavia bevonden. De meesten van die
meer dan tienduizend waren militairen —anderen waren werkzaam bij
het bestuur, bij de handel, bij de rechtspraak en als heelkundigen,
predikanten, schoolmeesters en ambachtslieden, dat laatste vooral op de
werven en in de andere bedrijven die de Compagnie in en bij Batavia
had opgericht. De Compagnie was een veeleisende werkgever. ‘De kler
ken . . . , een paar honderd slecht betaalde, schraal gevoede, door koorts’
(vooral malariakoorts) ‘geplaagde jongemannen’, schrijft Vlekke,
‘ stonden op o m h a lf zes, bego n n en te w e rk e n o m zes uur en b leven aan hun
schrijftafels be zig tot zes uur in de nam idd ag, m et een korte o n d erbrek in g van
dertig m in uten v o o r het o n tb ijt en een pauze van tw e e uur v o o r het m iddagm aal.
E r w as geen rust na het eten; het w e rk g in g d o o r in de tropische hitte. A ls er veel
w e r k w a s, w e rd e n kaarsen aangestoken kort na zes, en het sch rijfw erk g in g door.
Z i j m o ch ten het fort niet verlaten beh alve op w o e n sd a g en op zo n d agm id d ag en
zelfs dan m o esten zij o m zeven uur thuis zijn . . . D e arbeiders van de C o m p a g n ie
h adden al geen gem ak k elijk er leven. D e schoenm akers w a re n verplich t één paar
sch oenen per d ag klaar te m aken op straffe van g evan g en g ezet te w o rd en . D e
tim m e rlu i en scheepsbouw ers van de w e rv e n d er C o m p a g n ie w aren aan het einde
va n de achttiende e e u w n o g altijd zo g o e d dat Ja m e s C o o k 1, die zijn schip in de
h aven had laten opkalefateren, schreef: ‘ In de hele w e reld is geen betere scheeps
w e r f dan die van Batavia.’ ’ 2

W ie zijn arbeidscontract met de Compagnie was nagekomen, kon, als
hij in leven was gebleven (wij herinneren er aan dat van de dienaren van
de Compagnie jaarlijks gemiddeld een zesde bezweek), naar Nederland
repatriëren —hij kon ook verlof krijgen, zich in de stad Batavia als ‘vrij
burger’ te vestigen. ‘Zo goed als alle vrije burgers waren’, aldus Vlekke,
‘oud-dienaren van de Compagnie en de society van Batavia was er een
van nieuwe rijken met veel overdadig vertoon van rijkdom. Het werd
als een blijk van grote welstand beschouwd een groot aantal slaven te
hebben om al het werk en alle zorg aan hen over te laten, zelfs de
1 D e beroem dste achttiende-eeuwse Engelse ontdekkingsreiziger.
ke: Geschiedenis van de Indische archipel, p. 2 0 7-0 8 .
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opvoeding van de kinderen.’ 1 Het rijkst waren diegenen die in de
omgeving van Batavia eigenaar waren geworden van een der door de
Compagnie uitgegeven particuliere landerijen.
In de negentiende eeuw bevonden zich aanvankelijk in Indië veel
minder uit Europa afkomstige blanken; later nam hun aantal toe, als
gevolg eerst van het Cultuurstelsel, vervolgens van de uitbreiding van
de grote cultures en van het bestuursapparaat. In 1856 (het jaar van
Douwes Dekkers conflict in Lebak) toonde een telling aan dat er in Indië,
de militairen uitgezonderd, ruim vierduizend uit Europa afkomstige
blanken waren, onder hen ca. drieduizend Nederlanders. Onder die
blanken (hun aantal groeide vooral na 1900) bevonden zich in de negen
tiende eeuw naar verhouding weinig vrouwen —tot aan het einde van
die eeuw hielden het gouvernement en de grote bedrijven de regel aan
dat wie naar Indië werd uitgezonden, ongehuwd moest zijn. Heel veel
mannen (het was in de Compagniestijd niet anders geweest) namen een
inheemse vrouw als bijzit. Als blanke man had men in het algemeen in
een koloniaal bestuurd gebied als Indië een mate van sexuele vrijheid
die Nederland niet kende; wie er meer dan één bijzit op na wilde houden
o f de ene na de andere, kon zonder aanstoot te wekken zijn gang gaan.
Die grotere vrijheid sloot trouwens aan bij de leefgewoonten der in
heemsen bij wie in een tijd waarin echtscheiding in Nederland nauwe
lijks voorkwam, huwelijken veelvuldig werden ontbonden2, hetgeen
krachtens de adat en de regels van de Islam een simpele aangelegenheid
was. De Islam stond bovendien toe dat een man meerdere vrouwen
tegelijk had; vier was het maximum.
In de twintigste eeuw nam het aantal Europese vrouwen niet alleen
absoluut maar vooral ook relatief toe. Op elke duizend Europese mannen
waren er in 1880 vierhonderdtwee-en-zeventig Europese vrouwen ge
weest — in 1930 (het jaar van de laatste volkstelling die onder het
Nederlands bewind werd gehouden3) waren het er achthonderdvier-entachtig, ‘en dit getal moet in 1940’, aldus Rob Nieuwenhuys,
‘ eerder groter dan kleiner zijn gew eest. En al w as daarm ee de ‘h uish oudster’ o f

1 A.v., p. 208. 2 Er waren ca. 19 20 streken op Java waar het aantal echtscheidingen
bijna de helft was van het aantal huw elijken; in de Preanger was het aantal echtschei
dingen zelfs bijna even groot als het aantal huwelijken. W ij weten verder (meer
gegevens hebben w ij niet) dat in de d rie ja re n 1929 t.e.m. 19 3 1 bijna 6 0 % van alle
Islamietische huwelijken werd ontbonden, de meeste met verstoting van de
vrouw.
3 D ie van 19 40 is in verband met de oorlogsomstandigheden niet doorge
gaan.
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n ja i n o g niet ve rd w e n e n (vooral niet in de binn en landen), van een . . . v r ijg e z e lle n sa m e n le v in g w aarin de co n cub in e een vanzelfsp rekend e plaats had gekregen,
w a s g een sprake m eer.’ 1

Niet al die Europese vrouwen waren blanken. ‘Europeaan’ was in Indië
een wettelijk begrip en van het begin van de negentiende eeuw af gold
dat een vrouw die met een Europeaan (Nederlander) trouwde, daarmee
zelf Europeaanse (Nederlandse) was geworden. Toen nu in 1892 de Wet
op het Nederlanderschap van kracht werd, verkregen alle in Indië aan
wezige Europeanen van gemengde afkomst de Nederlandse nationaliteit
(behalve uiteraard diegenen die deze nationaliteit o f een andere Europese
nationaliteit reeds bezaten).2 Zij behoorden daarmee automatisch tot de
groep der Europeanen. Indië telde in 1930 ca. honderd vijftienduizend
Europese vrouwen en meisjes maar van hen waren slechts zes-en-twintigduizend in Europa (bijna uitsluitend: in Nederland) geboren - mis
schien waren het er in '40 iets meer.
Tussen in Europa (eventueel in Indië) geboren blanken en als Neder
lander erkende personen van andere afkomst maakte de officiële statistiek
geen verschil: allen waren Europeanen. Blijkens de volkstelling van 1930
waren het er ruim tweehonderdveertigduizend (Japanners, Philippino’s,
Thailanders en Egyptenaren meegeteld). Preciese cijfers voor 1940 zijn
niet bekend; over het algemeen is men er van uitgegaan dat er ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog in Indië ca. tachtigduizend uit Nederland
afkomstige Nederlanders waren (misschien tegen de dertigduizend vrou
wen en meisjes, misschien ruim vijftigduizend mannen en jongens) en
ruim tweehonderdduizend Indische Nederlanders.
Binnen de groep der uit Europa afkomstige blanken was in de eerste
vier decennia van deze eeuw niet alleen de verhouding tussen de aantal
len mannen en vrouwen gewijzigd, maar het moderne bedrijfsleven en
de uitgebreidere gouvemementsbemoeienissen hadden ook beter opge
leide mannen naar Indië doen vertrekken. ‘De planter’ (wij citeren
opnieuw Nieuwenhuys) ‘die op blote voeten door de terreinen liep . . .

1 R. N ieu w en h u ys: Oost-Indische spiegel, p. 390. 2 Rechtens waren Indische N ed er
landers nadien Nederlanders zonder meer. W ij w illen niettemin het begrip ‘ Indische
Nederlanders’ blijven gebruiken omdat zij in historisch en cultureel opzicht een aparte
groep bleven vorm en die o.m. in de Japanse bezettingsjaren een eigen geschiedenis
had. A ls Nederlandse staatsburgers behoorden die Indische Nederlanders oftewel
Indo-Europeanen in Indië tot de Europeanen. O ve r hen schrijven w ij in de volgende
paragraaf — schrijven w ij in deze over ‘ Europeanen’ , dan bedoelen w ij, tenzij anders
aangegeven, diegenen die uit Europa afkomstig waren.
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werd vervangen door de in Deventer1 o f Wageningen opgeleide
kracht.. de academisch gevormde ambtenaar kwam in de plaats van de
snel opgeklommen self-made man.’2
Met de uitbreiding van het aantal en de wijziging van het soort blanken
dat in Indië ging werken, hing samen dat er verandering kwam in hun
leefgewoonten. Nieuwenhuys:
‘ H e t le ve n in Indië w e rd vo o ral in de steden (w aar het m erendeel van de
Europeanen w o o n d e ) com fortabeler, tegen de vro egere g evaren bescherm d d oo r
een g o e d e m edische verz o rg in g m et uitstekende ziekenhuizen, go e d e scholen,
eerste-rangs hotels, asfaltw egen, w a terleid in g en electrisch licht, frigidaires en
air-conditioning . 3 In grotere en kleinere steden ontstonden Europese w ijk e n . . .
w aar de Europeanen o n d er elkaar leefden. Z e lfs de b o u w stijl paste zich bij de
n ie u w e v o rm van leven aan: de grote, koele Indische huizen m et m arm eren
vlo eren en een g ro o t e rf erom h een w e rd e n ve rva n g e n d o o r kleinere v illa ’ s m et
een v o o r - en achtertuintje, zodat so m m ig e buurten aan Laren o f Bussum deden
d enken bij een hittegolf. B o ve n d ie n , en dit is zeer belan grijk, w e rd de Europese
le e fw ijz e norm atief. A ls w e de grens tussen tempo doeloe“ en de ‘n ieu w ere tijd ’
in de o o rlo gsjaren leggen , tussen 1 9 1 4 en 1 9 1 8 , dan kunnen w e in het algem een
zeggen dat de Europeaan die in tempo doeloe aankw am , zich m oest aanpassen bij
Indische le e fg e w o o n te n , o o k om dat hij veelal in concubinaat leefde, een g e
m e n g d h u w e lijk sloot o f m et een Indische tro u w d e , m aar dat daarna o o k de
Indische gezin n en , vaak uit sociale o ve rw e g in g e n , zich g in g en aanpassen bij een
Europese le ve n sw ijze . Een proces in o m gek eerd e richting dus.’ 5

★
Het vertrek uit Nederland naar Indië betekende dat men in een totaal
andere wereld belandde: dag en nacht ongeveer even lang, een korte
schemering en maar een zwakke wisseling in de seizoenen —geen lente,
zomer, herfst o f winter, maar, behalve in de hooggelegen gebieden, één
voortdurende, drukkende warmte met weinig afkoeling ’s nachts, en
vooral in de maanden van de z.g. natte moesson, een hinderlijk-hoge

1 Daar was sinds 1 9 1 2 de Koloniale Landbouwschool gevestigd: een middelbare
opleiding. 2 R N ieu w enh uys: Oost-Indischespiegel, p. 390. 3 Air-conditioning kwam
ook in de grote steden maar heel w einig vo o r en in de meeste huizen van Europeanen
waren geen frigidaires maar ijskasten waarin door een ijsfabriek geleverde blokken
ijs werden geplaatst. 4 ‘de oude tijd’ . 5 R. N ieu w enh uys: Oost-Indische spiegel,

P- 391-
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luchtvochtigheid. Al met al: een klam en uitputtend klimaat. ‘Tropenjaren
tellen dubbel’, placht men te zeggen en daar werd ook rekening mee
gehouden: bij de pensioenberekening telde elk dienstjaar als twee pensioenjaren en was in Nederland vijf-en-zestig de pensioengerechtigde
leeftijd, in Indië was hij voor Europeanen tot 1930 vijf-en-veertig, nadien
(in verband met de diepe crisis en de bezuinigingspolitiek) vijftig jaar.
Dan: de zo totaal andere natuur, woest hier, liefelijk daar, haast overal
overweldigend groen en met een weelde aan exotische bomen, planten
en geuren en met tal van vogels en andere dieren, insecten ook, die men
in Europa niet kende. In die andere natuur de inheemsen: andere mensen
met hun donker uiterlijk, hun andere taal, hun andere leefgewoonten,
hun andere cultuur — mensen die vooral op Java de indruk maakten
gedwee te zijn, vriendelijk, hoffelijk, zachtmoedig.
Er waren van meet af aan enkelen onder de uit Nederland aangekomenen die zozeer aangesproken werden door de sfeer van levensaanvaar
ding en berustende kalmte die in de dessa's hing, dat zij, soms en
misschien wel vaak hun inheemse levensgezellin volgend, zich geheel
aan de inheemse samenleving assimileerden en daarin opgingen. Anderen
waren er die, niet zo ver gaand, in hun levens- en denkwijze tussen de
inheemsen en de Europeanen bleven hangen. Weinig Europeanen waren
er die niet, zeker bij een enigszins langdurig verblijf, onder de bekoring
kwamen van het steeds groene tropische eilandenrijk, inderdaad: ‘een
gordel van smaragd’ —ook wie Max Havelaar verwierp, kon die karak
terisering beamen.
Wie kan de motieven nagaan van al die honderdduizenden Nederlan
ders die van de tijd van de Compagnie af in Indië terechtkwamen? Had
Haafner gelijk die diegenen die er zich in de laatste decennia van de
achttiende eeuw bevonden, karakteriseerde, zoals vermeld, als ‘deugnie
ten, verkwisters, boeven allen die wegens hun misdaden o f anderszins
uit hun geboorteplaats zijn verbannen, bankroetiers en ander slecht volk’ ?
Er waren uitzonderingen op die algemene regel en vast staat dat, al zullen
er onder de uit Nederland gekomen groep ook in de twintigste eeuw
wel personen zijn geweest die naar Indië waren gezonden omdat zij in
Nederland waren mislukt, de groep als geheel een ander karakter was
gaan vertonen dan in vroeger eeuwen: het waren ‘gewone’ Nederlanders,
in meerderheid afkomstig uit middenstand en bourgeoisie. Velen van
hen hadden het gevoel, in Indië ruimer te kunnen ademhalen dan in het
‘verzuilde’ Nederland en méér te presteren (zij verdienden ook méér);
de consolidatie van het Nederlands gezag, de invoering van moderne
productiemethoden, de uitbreiding van de taken welke het gouverne-
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ment ter hand nam — het schonk menigeen hunner de overtuiging dat
Nederlands leiding heel Indië slechts tot zegen strekte.
Die overtuiging werd versterkt door het toegenomen isolement waar
in de uit Nederland afkomstige groep was komen te verkeren. Olivier
had in het begin van de negentiende eeuw de ‘laatdunkende domheid’
der Europeanen in Indië gelaakt omdat zij, heer en meester in het land,
niet door de ‘sluier’ konden heenzien die voor ‘het wezenlijk karakter’
der inheemsen hing. Het kan zijn dat de bloedige Java-oorlog sommigen
de ogen opende. Wij herinneren aan de uitspraak, 1851, van de minister
van koloniën: dat ‘de Javaanse bevolking zeer wel wist dat wij daar
eigenlijk niet behoren.’ Zou na 1870 en vooral na 1901 (het jaar waarin
de ‘zedelijke roeping’ voorop werd gesteld) één minister van koloniën
dat zó gezien en zó gezegd hebben? Men kan diegenen die van het
Cultuurstelsel profiteerden, veel verwijten maar niet dat zij aan zelfbe
drog leden.
Inzicht in wat in de eerste decennia van deze eeuw aan denkbeelden
naar voren kwam onder de ontwikkelden in Indië en besef van de mate
waarin die ontwikkelden uitdrukking gaven aan wat, vaag o f scherp
omlijnd, aan wensen leefde in veel bredere inheemse kringen, kon men
slechts verwachten van diegenen die in een nauw en vooral openhartig
contact stonden met de inheemse wereld. Van dat contact was slechts bij
weinig Europeanen sprake. ‘De ‘trekkers” (diegenen die weer naar N e
derland zouden terugkeren1) ‘gaven zich’, schrijft Vlekke,
‘zeer zelden m o eite de inh eem se talen m aar enigszins b e h o o rlijk te leren. Z ij
begrepen w e in ig van de Indonesische gebru iken en verlan gd en ze niet te b e g rij
pen. D e om stand igh eden d w o n g e n niet langer de Europeanen d ie in het bin n en 
land leefden, op hun eenzam e posten hun dagen d o o r te brengen. A u to verk ee r
o v e r prachtig o nd erh o ud en w e g e n m aakte het hun m o g e lijk , de avo n d d o o r te
bren gen in de sociëteiten d er voorn aam ste steden, w aar zij altijd m ensen van
hun eigen ras konden aantreffen’ 2 —

inheemsen, ook de meest ontwikkelden en hoogstgeplaatsten, werden
zelden, en zulks hoofdzakelijk pas in de jaren '30, tot die sociëteiten
toegelaten.
Zo bewerkstelligde de modernisering van het Europese deel van de
samenleving dat er, behalve dan in ambtelijke milieus waarin inheemsen
functies kregen, niet méér maar minder contact kwam met het inheemse
1 Er waren er die bleven: planters, zendelingen, missionarissen, soms ook oudbestuursambtenaren. 2 B. H. M . Vlekke: Geschiedenis van de Indische Archipel, p. 438.
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deel: in nog sterker mate dan te voren werden de Europeanen een op
zichzelf levende, nogal geïsoleerde groep, een kleine eigen wereld te
midden van een grotere, en een wereld van bevoorrechten bovendien
die deze voorrechten wensten te handhaven. Van de meesten hunner
hadden gouverneurs-generaal die aan de wensen van Indonesische natio
nalisten tegemoet wilden komen, geen begrip te verwachten, laat staan
waardering, en in die afwerende houding werden de Europeanen over
het algemeen gestijfd door hun eigen kranten (33, van welke er 25 op
Java verschenen)1 die, telkens wanneer het nodig werd geacht, in hun
hoofdredactionele commentaren, zij het met variaties, de wenselijkheid
van de voortgezette Nederlandse suprematie onderstreepten. Van die
dagbladen was er in de eerste decennia van deze eeuw slechts één: De
Locomotief, in Semarang (Midden-Java) verschijnend, dat de ontvoogding
van de inheemse samenleving bepleitte; dit was ook het enige blad dat
regelmatig bijlagen deed uitkomen in het Javaans, Chinees en Arabisch.
Toen het in 1915 partij trok voor een door de justitie vervolgde Indo
nesische journalist, kreeg het er van langs van het in Batavia verschijnend
Nieuws van de Dag voor Nederlands-Indië, hetwelk bij die gelegenheid de
inheemse bevolking aanduidde als ‘een kudde lakse, domme, onontwik
kelde mensen wier denkvermogen, zo niet geheel afwezig, dan toch van
allerprimitiefste aard is. Naar onze mening’, zo heette het verder, ‘is de

1 D ie kranten werden van 19 18 a f door een en hetzelfde persbureau bediend: het
A lgem een N ie u w s - en Telegraaf-Ageritschap, oftewel Aneta. Aneta was de schepping
van een Indo-Europeaan met een Italiaanse vader, D. W . Berretty. D e m onopoliepo
sitie w elke hij opbouwde, alsmede geslaagde effectenspeculaties stelden hem in staat
een groot fortuin te vergaren. H ij liet bij Bandoeng eerst een kleine bungalow
bouw en, later een villa, Isola geheten, ‘die uitgroeide’ , aldus de journalist W . Ch. J.
Bastiaans, ‘tot een paleis, zoals de tuin uitgroeide tot een uitgestrekt park m et vijvers,
fonteinen, gondels uit Venetië en witte en zwarte zwanen. Er waren terrassen en op
de autoboxen gerichte zoeklichten, waarmee Berretty door een druk op de knop in
zijn werkappartem enten... de auto aangaf die moest voorrijden. H et liefst reed hij in
zijn rode Rolls Royce. Er was een interieur van enkel Carrara-m arm er en Venetiaans
glas, m et m eubelen uit Frankrijk en Oostenrijk, kostbare en zeldzame Perzische
tapijten, een glazen galerij waar doorheen een kabbelend beekje stroomde . . . Er was
een bar met een filmzaal uit Am erika’. (W . C h. J. Bastiaans: Figuren uit de Indische
journalistiek (19 75), p. 48)
Berretty kwam in '3 4 bij een vliegram p om het leven. N adien w erd zijn villa Isola
de door ons in hoofdstuk 1 genoem de dépendance van een Bandoengs hotel. Aneta
w erd eigendom van een combinatie van grote Nederlands-Indische bedrijven; het
kreeg een directeur die onafhankelijk van de raad van commissarissen zijn beleid kon
bepalen. D e benoem ing van die directeur moest door het gouvernem ent worden
goedgekeurd.
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Javaan een kind: stout en grillig, lastig en lui, onbetrouwbaar en wreed.
Niet in staat om voor zichzelf te zorgen, niet in staat enig ernstig werk
zelfstandig te doen.’1
Dat was kras uitgedrukt; het was in zijn voor de inheemsen kwetsende
laatdunkendheid het gouvernement verre van aangenaam maar gaan wij
te ver wanneer wij schrijven dat van de in Indië werkzame Nederlanders
menigeen in wezen zó over de inheemsen dacht?
★

De wereld der Europeanen was, gelijk gezegd, een kleine wereld. Hij
was niet o f nauwelijks ‘verzuild’ maar daarvoor zoveel te meer ‘gelaagd’ :
een standen-samenleving. Anders dan in het moederland was de sociale
herkomst niet een van de factoren die het aanzien bepaalden —dat aanzien
hing louter af van de rang en de maatschappelijke positie. In de negen
tiende eeuw was dat al zo geweest. Van de in Indië werkzame blanken
had ten tijde van het Cultuurstelsel slechts één op de zes zijn brood
verdiend in het particuliere bedrijfsleven, alle overigen behoorden tot
twee door rangenstelsels gekenmerkte beroepsgroepen: de ambtenaren
en de militairen. Na het Cultuurstelsel nam het aantal in het particuliere
bedrijfsleven werkzame Europeanen toe —nu werd behalve op de rang
vooral op het inkomen gelet. ‘In de soos was’, aldus Nieuwenhuys over
de periode vóór de Eerste Wereldoorlog,
‘ een z.g. d u izen d g u ld e n -ta fel, waaraan alleen de h o g e o m es m och ten zitten en
d esnoods enkele ‘ rijke tjetteri2. V o o rw a a rd e tot toelating w as een m aandsalaris
van m instens d uizend ‘ pop’ . D e Europese sam enleving, die zelfs in Batavia niet
groter w as dan die van een N e d e rla n d s provincieplaatsje, ve rd eeld e zich telkens
w e e r in groepen en coterieën: b o ve n la ag en onderlaag; de bo ven laag w e e r in
am btenaren en particulieren en elk van deze groepen splitste zich w e e r o pnieu w .
H e t w as de beruchte Indische g e ld - en prestige-geest die de m ensen sam enbracht
en scheidde.’ 3

Veel van die ‘geld- en prestige-geest’ bleef ook later bestaan. Er was,
aldus de oud-marine-officier A. G. Vromans, sprake van

1 Aangehaald in A . P. E. Korver: Sarekat Islam, p. 49. 2 ‘ Rijke stinkerds’. W aar het
w oord tjet vandaan kom t, is niet bekend. 3 R. N ieu w en h u ys: Tussen twee vaderlanden

(1959), P- 43-
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‘co te rie -v o rm in g , kleinsteeds g e d o e en intrige naast een aan de vo rig e ee u w
herinn erend o e rg e m o e d e lijk g ezellig h eid sleven . . . Streberei en struggle f o r high
life w a re n niet te m iskenn en aanw ezig. A lle rle i kunstm atige ‘afstanden’ tussen
am btenaren, handel, w in k e ld rijv e n d e m iddenstand, m ilitairen ko n d en niet o v e r
brugd w o rd e n . D e grote sch eid ing: al o f niet verkiesbaar zijn tot lid van ‘d e ’
sociëteit, bestond overal nog. Iem and die een ‘ zaak’ had, m o ch t geen lid zijn. D at
g o ld b ijv o o rb e e ld v o o r apothekers, autodealers en hotelhouders. D it m aakte oo k
dat het begrip ‘ Europese sa m e n le v in g ’ b rok kelig w as en de eenheid feitelijk in
het g o u v e r n e m e n t. . . w as belichaam d alsm ede bij instellingen als de O n d e rn e m ersraad en de leid in g van de allergrootste concerns, b ijv. van de ‘ o lie’ en de
‘ su ik e r’ .’ 1

Wat stond tegenover dit alles? Niet weinig. Er kon binnen de onder
scheiden groepen sprake zijn van grote hartelijkheid: men was op elkaar
aangewezen, men hielp elkaar, stond in sterker mate open voor anderen
dan in het meer gesloten Nederland. Het feit dat de uit Nederland
overgekomenen in de regel jong waren en jonge gezinnen hadden
gevormd, droeg daartoe bij. Velen, niet allen, gingen zich in Indië thuis
voelen.
Op nog één negatieve factor dient gewezen te worden: het kan met
het ietwat provinciaals karakter van die samenleving in verband hebben
gestaan dat ze, alle hartelijkheid en onderling hulpbetoon ten spijt,
overvloeide van persoonlijke conflicten en zich graag te buiten ging aan
ongeremde kritiek. Vooral door dat laatste werd de schrijver Jan Greshoff
getroffen toen hij, uit Zuid-Afrika overgekomen, van eind '40 tot zomer
'41 in Indië werkzaam was. Hij stootte zich er aan dat de er gevestigde
Nederlanders in doorsnee voor het inheemse deel van de samenleving
nauwelijks belangstelling hadden, alsook, zo schreef hij in een afscheids
brief in het Bataviaas Nieuwsblad,
‘ dat m en in de N ed e rla n d se sa m en levin g alhier teveel aandacht geeft aan o n 
vruchtbare kritiek . . . M e n zal van m ij niet verw ach ten dat ik, d ie altijd harts
toch telijk de vrije kritiek ve rd e d ig d heb, daar thans een aanval op zal d oen, m aar
ik g e lo o f dat hier teveel kritiek o m de kritiek b ed reven w o rd t. S om s leek het m ij
o f er nu w e rk e lijk niets goeds te ontdekken viel. M e n kritiseerde letterlijk alles
en m et een zichtbaar w elb e h ag e n . . . Ik heb ve e l gereisd en m ij altijd zo veel
m o g e lijk g e m e n gd o n d er de b e vo lk in g van het land dat ik bereisde, m aar ik kan
verzekeren dat ik nergens ter w e reld een zo o n o p h o u d elijk e kritiek ontm oet heb
als in de Indische sa m e n le v in g ’ 2 -

1 A. G. Vrom ans: ‘D e Europeanen’ , I, p. 3 (R vO ). 2 J. G reshoff in het Bataviaas
N ieuw sblad van 7 jun i 19 4 1, aangehaald in Regeringspubliciteitsdienst: Persoverzicht,
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waarmee Greshoff het Nederlandse deel bedoelde. Die neiging tot on
ophoudelijke kritiek zou op een verhoogde prikkelbaarheid kunnen
wijzen, die enerzijds wellicht samenhing met het afmattend klimaat,
anderzijds misschien ook met verdrongen gevoelens van onzekerheid en,
in de omstandigheden van ’40-’4i, met bezorgdheid voor het lot van
verwanten in bezet Nederland en voor de eigen toekomst. Hoe dat alles
zij: voor de meeste blanken vormde de Indische samenleving slechts een
tijdelijk milieu. Men kan niet zeggen dat zij er als groep echt in geworteld
waren. Dat waren de personen van gemengde afkomst, de Indo-Europe
anen wèl — het disharmonisch element in hun positie had een andere
oorzaak.

Indo-Europeanen
Al in de tijd van de Compagnie werden in Indië personen van gemengde
afkomst geboren: de vader was dan een Nederlander o f andere blanke,
de moeder een inheemse. De Compagnie gebruikte die gemengdbloedigen, de ‘Inlandse kinderen’ (ook wel als ‘mixtisen’, ‘onegten’ en
‘bastaarden van Europeezen’ aangeduid), als militairen en klerken maar
verantwoordelijke functies werden hun niet toevertrouwd.
Zo ook in de negentiende eeuw. Behalve wat de laagste administratieve
betrekkingen betrof, werden de Indo-Europeanen uit de gouvernements
dienst geweerd. Diegenen hunner die maatschappelijk erkend wilden
worden door de blanke groep waartoe de vaders behoorden, en hogerop
wilden komen, stootten keer op keer hun neus; zij bleven van alle
onderwijs verstoken, velen spraken geen woord Nederlands en zij die
zich de taal van de vaders wèl hadden trachten eigen te maken, drukten
zich veelal op een wijze uit die de lachlust der Nederlanders opwekte.
‘Liplappen’ o f ‘lippers’ heetten zij.' Men moet wel aannemen dat van die
personen van gemengde afkomst (buitenechtelijke kinderen van Neder-

24 (13 ju n i 19 4 1), p. 455.
1 Personen van gem engde afkomst werden al in de Portugese tijd met een term
aangeduid die in de Com pagniestijd ‘liplappen’ werd - verm oedelijk ontstond daaruit
het begrip ‘ lippers’, hetgeen te maken kan hebben gehad met het feit dat som m ige
Indo-Europeanen nogal dikke lippen hadden. D e termen ‘liplappers’ en ‘lippers’
verdw enen in de tweede helft van de negentiende eeuw. In die tijd kwam het evenwel
nogal eens vo o r dat kinderen van gem engde afstamming, als de vader het vaderschap
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landse gouvernementsdienaren, vooral ook van de lagere militairen van
het Knil), gegeven de onverschillige houding van het gros der blanken,
van meet af aan velen in de inheemse samenleving zijn opgegaan —an
deren waren er die de hoop niet opgaven dat zij vroeg o f laat bij het
gouvernement in dienst zouden kunnen treden en hun gaven zouden
kunnen ontplooien.
De weg daartoe werd hun versperd toen de minister van koloniën in
1839 bepaalde dat voor alle ambten van enige betekenis slechts personen
in aanmerking kwamen die in Europa waren opgevoed. In 1842 werd die
regeling nog aangescherpt: toen werd bepaald dat voor die ambten het
bezit nodig was van een diploma, afgegeven door een in laatstgenoemd
jaar te Delft opgerichte bestuursacademie. De ‘bastaarden’ (zo werden de
Indo-Europeanen door de minister aangeduid) dreigden maatschappelijk
steeds verder weg te zinken —uit hun groep kwam de grote belangstelling
voort voor de vergadering in Batavia in mei 1848, waar van Hoëvell als
voorzitter optrad.
Die groep was niet zo klein: in 1856 bevonden zich op Java onder de
twintigduizend Europeanen slechts vierduizend uit Europa (en daarvan
drieduizend uit Nederland) afkomstige personen, anders gezegd: de
Nederlandse groep (van wie de meesten na een aantal jaren naar het
moederland zouden terugkeren) was ook toen omgeven door een heel
veel grotere groep personen van gemengde afstamming die als Europe
anen golden doordat zij met Europeanen waren getrouwd o f doordat het
vaderschap van henzelf o f van een van hun ouders o f grootouders door
een Europeaan was erkend. Formeel kreeg die groep van de ‘erkende’
Indo-Europeanen de mogelijkheid om hogerop te komen toen in 1864
het voorschrift met betrekking tot de Delftse opleiding werd ingetrokken
— materieel kwam er pas verbetering toen na 1885 het onderwijs voor
Europeanen werd verbeterd. ‘Een kleine bevoorrechte groep van Indo’s
kwam daardoor’, aldus Nieuwenhuys,
‘ naar b o v e n d rijve n , de toestand d er lagere klassen b le e f de geh ele n egentiende
e e u w d o o r (m aar o o k later) n o g slecht. M isè re en achteruitzetting h ebben hun
stem pel gedruk t o p de habitus van de Indo, die m en zo vaak in d o len tie, g eeste-

erkende, niet diens familienaam kregen maar de omgekeerde naam, hoe absurd die
ook klonk, bijvoorbeeld ‘ Kijdsm eir’ (in plaats van van ‘ Riem sdijk’), ‘Esreteip’ (in plaats
van ‘ Pieterse’) en ‘ R hem rev’ (in plaats van ‘ Verm ehr’ ). Dat vaderschap w erd overigens
lang niet altijd erkend; m enige blanke man heeft zich niets gelegen laten liggen aan
zijn in de Indische sam enleving geboren buitenechtelijke kinderen.

112

M O E IL IJK E POSITIE DER I N D IS C H E N ED ERLA N DERS
lijk e luih eid en gebrek aan z e lfve rtro u w e n heeft ve rw e te n zo n d er naar de
oorzaken te vragen .’ 1

In 1892 kwam de belangrijke nieuwe regeling tot stand waarvan wij
eerder al gewag maakten: alle Indo-Europeanen verkregen het Neder
landerschap. Dat betekende niet dat hun maatschappelijke achterstand
verdween. In 1900 sprak van alle kinderen die in Indië voor het eerst bij
de Nederlandse scholen voor lager onderwijs werden ingeschreven (dat
sloot de kinderen van de uit Nederland afkomstigen in), nog geen 30%
normaal Nederlands, meer dan 40% sprak uitsluitend Maleis. Nadien
raakte de Nederlandse taal meer ingeburgerd in Indo-Europese kringen
—niettemin bleef de positie van vele Indo-Europeanen moeilijk. Som
mige begaafden konden tot de hoogste functies opklimmen in het
bestuursapparaat, bij de strijdkrachten, hier en daar ook in het bedrijfs
leven, anderen (hun aantal werd in de jaren '20 op minstens tienduizend
geschat) zonken weg o f dreigden weg te zinken in de arme kringen van
het inheemse deel der samenleving, en tussen die uitersten bevond zich
de grote groep der Indo-Europeanen die, pogend zich te verheffen boven
de inheemsen, maar al te vaak botste op de bovenlaag van diegenen die
uit Europa afkomstig waren. Wel kregen in de twintigste eeuw veel
Indo-Europeanen functies bij de overheid en in het bedrijfsleven, maar
meestal in de lagere en middelbare rangen, en in het bedrijfsleven
begonnen zij dan met een salaris dat de helft was van wat een pas
gearriveerde, soms van minder diploma’s voorziene Nederlandse kracht
ontving; recht op verlof in Europa hadden zij niet. Tot welstand kwamen
slechts weinigen. Van die posities in de lagere en middelbare rangen ging
weer een deel verloren toen zich als goedkopere arbeidskrachten inheem
sen kwamen aanmelden die Nederlands onderwijs hadden kunnen vol
gen.

★

Binnen de groep der Indo-Europeanen ging zich (hoe kon het anders?)
een duidelijke politieke differentiatie aftekenen: de meesten, gedreven
door de begrijpelijke behoefte om zich van de inheemse wereld te
1 R. N ieuw enhuys: Oost-Indische spiegel, p. 297.
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onderscheiden en door de blanke bovenlaag volledig te worden aanvaard,
klampten zich met verdubbelde kracht aan Nederland en zijn symbolen
vast, vooral aan het Oranjehuis, handhaafden de Nederlandse normen
nog strenger dan de Nederlanders zelf deden en begeerden aldus de
trouwste dienaren te zijn die Nederland in de koloniale samenleving
bezat — bij sommigen kwam evenwel met betrekking tot datzelfde
Nederland een sterke rancune naar boven. Die laatsten waren het die
aansluiting gingen zoeken bij de politiek-bewusten onder de inheemsen
die al vóór de Eerste Wereldoorlog hun eisen poneerden.
Uit de zich bij uitstek Nederlands voelende Indo-Europeanen kwa
men eerst twee organisaties naar voren die, met aanvaarding van het
Nederlands gezag, louter sociale doelstellingen nastreefden: in 1898 de
Indische Bond, in 1907 de Vereniging Insulinde, maar in 1912 deed een
hoofdzakelijk door Indo-Europeanen opgerichte politieke organisatie
haar intrede, de Indische Partij, die de leuze ‘Indië voor de Indiërs’
verkondigde, d.w.z. Indië voor allen die er geboren waren o f er zich
blijvend hadden gevestigd. Die Indische Partij keerde zich tegen de
Nederlandse overheersing —wij komen in een later hoofdstuk op deze
partij en het in 1919 opgericht, gezagsgetrouw (en veel groter) IndoEuropees Verbond terug. Hier willen wij slechts opmerken dat de tegen
stelling tussen de grote groep van de pro- en de kleine van de antiNederlandse Indo-Europeanen tot aan de Japanse invasie is blijven
bestaan en zich tijdens de Japanse bezetting duidelijk heeft gemanifes
teerd.

Chinezen / Arabieren
Al voordat de Portugezen en de Nederlanders in de Indische archipel
verschenen, hadden er zich, zoals eerder bleek, Chinese handelaren
gevestigd, op Java vooral in de inheemse wijkjes die rond de belangrijk
ste havenplaatsen waren ontstaan. Emigratie was in het Chinese keizerrijk
enkele eeuwen lang verboden en wie toch emigreerde, mocht niet
terugkeren.1 Zo ontstond vooral op Java een Chinese groep die van vader
op zoon, vaak zich vermengend met inheemse geslachten, in Indië bleef:
de Indische Chinezen, zoals wij ze hebben genoemd. Die groep kreeg,

1 H et em igratieverbod w erd in 18 9 4 opgeheven.

114

I N D I S C H E E N ‘R E C E N T E ’ C H I N E Z E N
mede door de energieke wijze waarop haar leden plachten aan te pakken,
in de Compagniestijd, gelijk vermeld, belangrijke voorrechten. Op grote
delen van Java verwierf zij een feitelijk monopolie op het gebied van de
inlandse handel. Ook maakte de Compagnie het zich gemakkelijk door
dat zij de heffing van bepaalde rechten, bijvoorbeeld invoerrechten en
tolgelden, o f het recht om geld op onderpand te lenen, aan Chinezen
verpachtte.
Dat systeem werd in de negentiende eeuw voortgezet. Vermogende
Chinezen bleven als geldschieters optreden —het gevolg daarvan was dat
talrijke inheemse landbouwers, hoewel formeel nog steeds in het bezit
van hun landbouwgronden, in feite pachters werden die jaar op jaar een
groot deel van hun oogst aan die Chinezen moesten afstaan. Er waren er
onder die Chinezen die zich particuliere landerijen konden aanschaffen1
o f suikerfabrieken en rijstpellerijen konden oprichten. Daarnaast waren
er evenwel niet weinige Indische Chinezen die een bescheiden ambacht
uitoefenden, als landbouwer werkzaam waren o f zonder duidelijk am
bacht in armoede verkeerden. Voor die laatsten werd door de Indische
Chinezen zelf gezorgd; zij vormden afgescheiden, in aparte wijken
wonende gemeenschappen die sinds de zeventiende eeuw onder eigen
gezagdragers ressorteerden: de ‘officieren der Chinezen’ (de rangen liepen
van luitenant tot majoor); dezen waren jegens het Nederlandse gouver
nement, eerst dat van de Compagnie, later dat van het koninkrijk,
verantwoordelijk voor doen en laten van de gehele groep.
In de tweede helft van de negentiende eeuw deden nieuwe groepen
Chinezen hun intrede in de Indische samenleving: uit China afkomstige
handelaren en ambachtslieden, maar vooral koelies die, samen met arme
Indische Chinezen, hoofdzakelijk tewerkgesteld werden in de tinmijnen
van Banka en Billiton en op de tabaks-, later ook op de rubberplantages
op Sumatra’s oostkust.
In 1860 hadden op Java ca. honderdvijftigduizend Indische Chinezen
gewoond —er woonden in 1930 door de bevolkingsgroei en de aankomst
van nieuwe immigranten bijna zeshonderdduizend personen van Chi
nese afkomst: een kleine vierhonderdduizend Indische, een kleine twee
honderdduizend ‘recente’ Chinezen. In de Buitengewesten woonden
toen ca. zeshonderdvijftigduizend Chinezen, voor de helft Indische, voor
de helft ‘recente’. De meesten van die ‘recente’ Chinezen, in totaal bij
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog misschien vijfhonderdvijf-

1 N a 18 24 was dat niet m eer m ogelijk.
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tigduizend, waren koelies, die, zo zou men kunnen zeggen, aan de rand
van de Indische samenleving leefden.1 De Indische Chinezen daarente
gen voelden zich deel van die samenleving, spraken een eigen soort
Maleis, hadden eigen, in dat Maleis verschijnende dagbladen en enkele
honderden eigen scholen (naast de Hollands-Chinese die het gouverne
ment was gaan oprichten), namen deel aan het staatkundig leven en
werden min o f meer geaccepteerd door het Europese deel van de samen
leving (huwelijken van Europeanen met Chinese vrouwen waren niet
zeldzaam), maar, en dat was hun tragiek: van aanvaarding door de
inheemsen was geen sprake. Zij waren, zo formuleerde het in de jaren
'30 de hoofdredacteur van het in Batavia verschijnend Maleis-Chinese
dagblad Sin Po, ‘te Indonesisch om Chinees maar te Chinees om Indo
nesisch te zijn’.2
Met dit wijzen op het cultureel verschil (het sloot een verschil in
godsdienst in) is, menen wij, wat de afwerende houding der inheemsen
betreft, niet alles gezegd. Het was de specifieke functie die sommige
Indische Chinezen in de gehele samenleving waren blijven vervullen,
die steeds nieuw voedsel gaf aan de wrok tegen de groep welke al in de
zeventiende en achttiende eeuw was ontstaan: Indische Chinezen hadden
het overgrote deel van de groot- en kleinhandel in handen en veel
inheemsen meenden dat zij hun voortdurend te hoge prijzen moesten
betalen voor wat zij afnamen en dat zij te lage prijzen kregen voor wat
zij leverden. Groepen Chinezen waren er die het niet veel beter hadden
dan de inheemsen, bijvoorbeeld de Indisch-Chinese landbouwers die
men op delen van Java, Sumatra en Borneo alsook op Banka en Billiton
kon aantreffen en aan wie op Java door de inheemsen hoogstens verweten
kon worden dat zij gronden bebouwden die inheemsen graag zelf in
gebruik hadden genomen —feller waren de verwijten tegen die Chine
zen, Indische maar ook ‘recente’, die door de inheemsen werden be
schouwd als profiteurs van hun armoede: de vermogenden onder de meer
dan honderdduizend handelaren die de Chinese groep ca. 1940 telde, en
onder dezen vooral de ruim vijfduizerfd die, rondtrekkend op het plat
teland, hun beroep maakten van het voorschieten van geld.
Tegen het einde van de negentiende eeuw hadden Chinese geldschie
ters een aanzienlijk deel van de inheemse bevolking van Java in hun

1 Verscheidenen hunner poogden zich zo spoedig m ogelijk als handelaar, handwerks
man o f landbouwer te vestigen; zo ontstonden nieuwe Chinese volksplantingen op
W e st-B o m e o en langs Sum atra’s noordoostkust. 2 Aangehaald in L. Suryadinata:
Peranakati Chinese Politics in J a v a 1 9 1 7 —19 4 2 (1976), p. 4.
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greep. ‘Het Javaanse volk, met name dat van Midden-Java, is’, aldus in
1898 een van de aldaar geplaatste assistent-residenten,
‘ hoe p ijn lijk het o o k valt dit te erkennen, een v o lk van bedelaars. Bedelaars niet
in d ie zin dat het d o o r bedelarij bestaat (er is w e llich t geen land ter w e re ld w aar
zo w e in ig bedelarij w o rd t aangetroffen), m aar in deze betekenis dat ve rre w e g het
grootste d eel van het vo lk , in d ien tot een liquidatie van zijn v e rm o g e n w erd
o vergegaan , b lijk en zou failliet te m oeten w o rd e n verklaard.’

Hoe kwam dat? In de eerste plaats door de schulden die ‘verreweg het
grootste deel’ had aangegaan:
‘W e in ig m aanden, w e k e n , ja som s dagen nadat de p a d i' binn en is, vin d t m en
. . . de p a d i-sch uren van het gros der lan dbo u w ers led ig en de in h o u d opgeh oopt
in d ie van enkele kapitalisten, m eestal h a d ji’ s2, som s o o k ifasa-h o o fd en , en vo o ral
in die van de C h in e z e n , van w ie de landsm an w e d e r de v o o r zijn leven so n d er
h o ud n o d ig e rijst leent tegen teruggave bij de v o lg e n d e oogst in natura, v e r 
m eerderd m et 50 o f 1 0 0 % v o o r rente.
. . . B ij de h o o fd en , de am btenaren, de adel des lands, het m eest o n tw ik k eld e,
d agelijks m et Europese den kbeelden g e v o e d e gedeelte van het v o lk is het niet
beter gesteld, eerder n o g slechter . . .: bij de m eesten w o rd t de w aard e van hun
huis, hun in bo ed el, h un sieraden, hun ve e , verre o vertroffen d o o r het bedrag
hunn er schulden en het is geen zeldzaam heid dat die schulden een tie n -, ja
tw in tig v o u d bedragen van hun m aandelijks inkom en.
. . . D it betreurensw aardige feit m o et niet alleen verklaard w o rd e n uit p ro n k -,
sp il- o f dobbelzu ch t, m aar v o o r een zeer gro o t deel o o k uit de adat, d ie m eeb rengt
dat bij elke sport die een inlands am btenaar stijgt, o o k de krin g zich u itbreidt
van ve rw a n te n d ie op zijn zak teren.’

Het was, meende deze assistent-resident, ‘plicht’ van het gouverne
ment om iets aan deze noodtoestand te doen.3
Inderdaad, het gouvernement greep in: het begon in 1904 met de
organisatie van een Volkskredietwezen en een Gouvernementspandhuisdienst, beide wijdvertakt (wij zullen er nog cijfers over verstrekken
wanneer wij een overzicht geven van de taken die het gouvernement ten

1 D e ongepelde rijst. 2 Personen die de pelgrimstocht naar M ekka hadden onder
nom en en hierdoor bij de inheemse bevolking groot gezag genoten. 3 N ota, sept.
1898, van de assistent-resident van Poerwokerto in (Historisch Genootschap, C o m 
missie vo o r bronnenpublikaties betr. de geschiedenis van Nederlands-Indië, 19 0 0 1942) P. Creutzberg: H et economisch beleid in N ederlands-Indië (verder aan te halen als:
Creutzberg), dl. I (1972), p. 2 1 6 - 1 7 .
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bate van de inheemsen ter hand heeft genomen) - twee diensten die het
grote voordeel boden dat de inheemsen die er geld leenden, weliswaar
een vrij hoge rente moesten betalen, meestal meer dan 10% ’s jaars, maar
in elk geval niet de veel hogere die bedongen werd bij de door de
inheemsen zelf, hier en daar ook wel door het Binnenlands Bestuur,
georganiseerde kredietinstellingen (de dessa-banken'en i«M-pandhuizen)1, laat staan de exorbitante rente die door de particuliere geldschieters
werd gevraagd. Verdwenen die laatsten? Geenszins. Volkskredietwezen
en Gouvernementspandhuisdienst hielden zich aan strikte regels: geleen
de gelden moesten op tijd worden terugbetaald. Daarbij werd wel soe
pelheid betracht maar ze was minder groot dan die der Chinese en andere
geldschieters bij wie het niet op de aflossing van de hoofdsom aankwam
maar op de regelmatige betaling van steeds hogere renten. Zo bleef,
ondanks dat de woeker ook door wettelijke maatregelen werd verboden,
een niet onaanzienlijk deel van de bevolking van Java permanent bij
Chinezen in de schuld staan. Een nauwkeurig overzicht toonde in '39 aan
dat in een willekeurig regentschap van Oost-Java (het is het enige
waarvan ons de gegevens bekend zijn) een-derde van de landbouwers al
hun land en nog eens twee-vijfde een deel van hun land hadden verpacht,
bijna allen aan Chinezen; die Chinezen hadden gemiddeld een maan
delijkse rente van 20% kunnen bedingen.

★

Van 1816 af gold op Java het voorschrift, later tot andere delen van de
archipel uitgebreid, dat inheemsen, Chinezen en andere Vreemde Oos
terlingen een reispas nodig hadden als zij zich buiten hun plaats van
vestiging wilden begeven. Voor inheemsen werd die regeling na 1860
belangrijk versoepeld, niet voor de Vreemde Oosterlingen. Met betrek
king tot die laatsten werd het voorschrift evenwel in 1918, d.w.z. veertien
jaar na de oprichting van het Volkskredietwezen en de Gouvernements
pandhuisdienst, ingetrokken. Die ontwikkeling kan men als een aanwij
zing zien dat het gouvernement geenszins de behoefte had om de
Chinezen en andere Vreemde Oosterlingen dwars te zitten. Integendeel:
de Chinezen vormden een intelligente en ijverige bevolkingsgroep.
1 M et steun van het Binnenlands Bestuur werden in som m ige streken ook schuldbevrijdingscoöperaties opgericht.
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Zeker, er waren Chinezen, Indische Chinezen vooral, die in de jaren '20
en '30 aansluiting gingen zoeken bij de Indonesische nationalisten (hier
op komen wij nog terug), maar onder de Chinese groep als geheel was
de politieke belangstelling beperkt en vooral de vermogenden, uit wier
kringen meestal de ‘officieren der Chinezen’ voortkwamen, zagen het
Nederlandse gezag als een effectieve bescherming van hun economische
activiteit.
Niet dat zij in alle opzichten tevreden waren! Veel Chinezen, en dan
bepaald niet alleen de vermogenden, beschouwden het als onbillijk dat
zij, al was in 1919 het voor Europeanen geldend Burgerlijk Wetboek in
hoofdzaak op hen van toepassing verklaard, hun juridische status als
Vreemde Oosterlingen hadden behouden en, anders dan de Japanners,
niet aan Europeanen waren gelijkgesteld, waaruit bijvoorbeeld voort
vloeide dat zij in strafzaken voor inheemse, niet voor Europese recht
banken verschenen. Op die gelijkstelling werd herhaaldelijk aangedron
gen door de Chinese regering die zowel de ‘recente’ als de Indische
Chinezen als burgers van China beschouwde, maar het gouvernement
wenste niet tot die gelijkstelling over te gaan, beseffend dat zij een storm
van verontwaardiging zou doen opsteken in inheemse kringen.
Aparte ‘ambtenaren voor Chinese zaken’ deden tegen het einde van
de negentiende eeuw hun intrede; in 1916 werd in Batavia een Dienst
van Chinese Zaken opgericht —in '35 werd deze dienst een afdeling van
een Dienst der Oost-Aziatische Zaken die naast de Chinese een Japanse
afdeling had. Die dienst speelde, zoals nog blijken zal, een belangrijke
rol bij het tegengaan der Japanse spionage.

★

Over de Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen kunnen wij korter
zijn: zij vormden veel kleinere groepen dan de Chinezen; er woonden
in '40 in heel Indië vermoedelijk ca. vijftigduizend Arabieren en een
kleine twintigduizend andere Vreemde Oosterlingen, hoofdzakelijk Maleiers en Brits-Indiërs. De mannen uit al deze groepen waren veelal
werkzaam als handelaar, soms ook als bouwondernemer o f geldschieter,
en vooral van de Arabieren waren verscheidenen met inheemse vrouwen
getrouwd.
De meeste Arabieren waren afkomstig uit het zuidelijk kustgedeelte
van het Arabisch schiereiland. Zij waren orthodoxe Moslems. Sommigen
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hunner golden als afstammelingen van de stichter van de Islam, Moham
med —zij vooral stonden hoog in aanzien bij de inheemse bevolking.
Evenals de Chinezen moesten de Arabieren in de negentiende eeuw
in aparte wijken wonen en dienden zij een reispas te bezitten wanneer
zij zich buiten de plaatsen wilden begeven waar zij zich hadden gevestigd;
ook deze verbodsbepalingen werden in het begin van de twintigste eeuw
ingetrokken.
Vermelding verdient nog dat Arabieren er in vroeger eeuwen in
sommige gebieden in geslaagd waren zich te doen opnemen in vorstelijke
geslachten en dat had in dunbevolkte streken geleid tot het ontstaan van
Arabische vorstendommen. De belangrijkste daarvan lagen op OostSumatra en op Borneo; zo had Pontianak (West-Borneo) een Arabisch
sultansgeslacht. Ook elders was van een duidelijke Arabische invloed
sprake; Arabieren hadden een deel van de scheepvaart in handen, er waren
onder hen geldschieters die fortuin hadden gemaakt en sommige ver
mogenden waren eigenaar van grote particuliere landerijen. Met dat al
bestond onder de inheemsen jegens de Arabieren als groep niet die
animositeit die jegens de Chinezen was gegroeid. De Arabieren waren
veel minder talrijk en zij werden in beginsel door vele inheemsen met
eerbied bejegend - de betekenis van Arabië als het stamland van de Islam
werd als het ware dagelijks onderstreept doordat alle gebeden in het
Arabisch werden opgezegd. Over de moderniseringsbeweging die be
pleitte, het Arabisch door een inheemse taal te vervangen, komen wij
nog te schrijven.

Inheemsen
Het was in 1938 dat het bestuur van Nederlands grootste partij, de
Rooms-Katholieke Staatspartij, voor de eerste maal besloot, een delegatie
naar Nederlands-Indië te sturen teneinde de situatie aldaar te bestuderen
en persoonlijk contact aan te knopen met de in ’ i8 opgerichte Indische
Katholieke Partij. De delegatie, bestaande uit het Tweede Kamerlid
M. J. M. van Poll en de algemeen secretaris der partij mr. F. Teulings,
vertoefde bijna zes weken in Indië en bracht na terugkomst in Nederland
een schriftelijk rapport uit dat in '39 grotendeels werd gedrukt maar in
die gedrukte vorm slechts binnenskamers werd verspreid. De delegatie
was uiteraard enige tijd in Batavia geweest: een stad met bijna een half
miljoen inwoners, voor vier-vijfde inheemsen; zij had zich daar niet
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beperkt tot een rondzien in de Europese stadswijken - van Poll, de
eerst-ondergetekende van het rapport, had er geconstateerd dat ‘in som
mige stads-kampongs mensonterende toestanden’ heersten. Een van die
kampongs had hij bezocht in gezelschap van de directeur van gemeente
werken, J. M. H. Timmermans. ‘Deze kampong’, aldus het rapport,
‘ is geleg en in een oude b e d d in g va n de traagstrom ende T jiliw o n g , de rivier van
Batavia. Z ij ligt dus in een kom . V a n b o v e n a f gezien, ziet zij er zeer schilderachtig
uit. M aa r als m en er in kom t, verto o n t zich de d ro eve w erkelijk h eid . O v e r het
algem een uiterst sm alle, zeer m o d d e rig e en w e g e n s de b o ve n d ien som s vrij sterke
h ellin g m o e ilijk begaanbare w e g g e tje s scheiden de scham ele w o n in greeksen . Bij
de m eeste w o n in g e n zijn uit h a lf vergan e planken en w a t zink en b lik ‘b ijg e 
b o u w e n ’ opgetrokken w e lk e de badkam er en ‘ sanitaire’ (!) inrich tin g bevatten.
V a n daaruit strom en w e e r sm alle, m o d d e rig e geultjes badw ater en m enselijke
faecaliën, w e lk e in de v o rm van plassen en poelen veelal b lijve n staan, daar de
a fvo er zéér o n vo ld o e n d e is.
D e z e kam pong w o rd t vo o ra l b e w o o n d d o o r inh eem se koetsiers, w ie r p o n y w a gen tjes het stadsbeeld zo aantrekkelijk m aken. M aa r de aardige p o n y ’ s staan
hier o n d er geïm pro viseerd e afdakjes niet zelden tem id d en van hun eigen uit
w erpselen.
B ij het betreden van deze kam pong d eeld e de heer T im m e rm a n s . . . de eerste
ond ergeteken de het v o lg e n d e m ee: ‘ E r w o n e n in Batavia v ijf-e n -v e e rtig d u iz e n d
Eu ro peanen; doch h iervan zijn er geen tien in deze kam pong g ew e est.” 1

Dergelijke kampongs trof men ook in de havensteden Semarang en
Soerabaja aan, ja elke plaats van enige betekenis op Java had haar arme
inheemse wijken, bevolkt met dorpelingen voor wie in de dessa's, welke
overbevolkt waren geraakt, geen middelen van bestaan meer waren
geweest. Veel gemeentebesturen deden hun best, de toestanden in die
stads-kampongs te verbeteren maar zij konden het tempo van de toevloed
van nieuw-aankomenden niet bijhouden.
De meeste inheemsen verkeerden in hoogst bescheiden omstandig
heden. Maar niet alle! En juist die sociale gelaagdheid binnen het in
heemse deel van de samenleving verdient onze aandacht.
Tussen het gouvernement en de grote massa der inheemsen bevond

1 (Room s-K atholieke Staatspartij, A lgem een Secretariaat) Rapport van de eerste, in
opdracht van het bestuur der R K S P g em a a k te studie- en contactreis naar Nederlands-Indië, door
de daartoe uitgezonden heren M . J . M . van P o ll en mr. F . Teulings uitgebracht aan het
partijbestuur, 2 3 mei — 1 6 j u l i 19 3 8 (1939) (A R A , C o ll. P. A. Kerstens, 2 1) (verder aan te
halen als: Van Poll/Teulings: Rapport).
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zich het inheems bestuursapparaat, overal aan de basis beginnend met de
dorpshoofden, de loerahs, en opklimmend in de z.g. zelfbestuursgebieden
(de Vorstenlanden op Java en enkele honderden zelfbestuursgebieden in
de Buitengewesten) tot de vorsten (sultans o f radjas), op Java buiten de
Vorstenlanden opklimmend tot de regenten. Wie van het inheems be
stuursapparaat deel uitmaakte, verhief zich, zoals de eeuwen door het
geval was geweest, boven de grote massa: alle gezagdragers hadden er
recht op dat hun persoonlijke diensten werden verleend en zij genoten
inkomsten die al voor de dorpshoofden tot een aanzienlijk bedrag ’s jaars
konden oplopen —regenten, sultans en radjas kregen veel hogere bedra
gen. Er waren in heel Indië enkele tienduizenden dorpshoofden en boven
hen waren in 1930, de zelfbestuursgebieden uitgezonderd, ca. driedui
zend andere inheemse gezagdragers werkzaam. Wij komen in het vol
gend hoofdstuk op hun bezoldiging en overige emolumenten terug.
Ook andere inheemsen hadden financieel een ruimere armslag. Men
kan bijvoorbeeld denken aan dorpelingen die naar verhouding veel
sawahs en buffels bezaten, aan geschoolde handwerkers, aan handelaren,
aan eigenaren van werkplaatsen, aan dorpsheelmeesters, dorpsonderwij
zers en dorpsschrijvers (veruit de meeste inheemsen waren analfabeet)
en bovendien, wat de Buitengewesten betreft, aan eigenaren van goedrenderende rubber-, koffie- o f peperplantages; voorts aan beoefenaren
van de vrije beroepen, aan eigenaren van schepen en andere transport
middelen, aan geschoolde arbeiders (bijvoorbeeld typografen), aan mi
litairen van het Knil, aan opvarenden en ander personeel van de Konink
lijke Marine en van de civiele scheepvaart en aan al het inheems personeel
in dienst van het gouvernement o f van overheidsbedrijven. Naar Euro
pese maatstaven gemeten, verdienden allen die bij de overheid o f bij
voorbeeld bij de Staatsspoorwegen in dienst waren, niet veel, maar hun
inkomen was, behalve wanneer zij de simpelste handenarbeid verricht
ten, aanzienlijk hoger dan dat van veruit de meeste dorpelingen en van
alle ongeschoolde arbeiders en arbeidsters; die laatsten hadden daglonen
die in centen werden uitgedrukt.

★

Een onderzoek dat het gouvernement in '35 liet instellen bij veertig op
West-Java gevestigde ondernemingen, toonde aan dat theepluksters per
dag gemiddeld een loon hadden van 8 cent, vrouwelijke fabriekskoelies,
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werkzaam bijvoorbeeld in de suikerfabrieken, een loon van II cent,
rubbertappers een loon van 16 cent, mannelijke fabriekskoelies een loon
van 22 V2 cent. Op de suikerplantages waren de daglonen in '35 soms nog
lager: tot een minimum van 4 cent.1 Dat alles betrof seizoenarbeid. Bij
het Marine-etablissement in Soerabaja daarentegen kreeg het jongste
hulpje 50 cent per dag en het dagloon van de beste draaiers was er 4
gulden. Inheemse typistes verdienden f 3 5 per maand en het salaris van
de lagere inheemse beambten kon tot f 150 per maand oplopen. Ook het
inheemse huispersoneel van Europeanen werd (als steeds: naar verhou
ding) goed betaald: de huisjongen, een soort butler, kreeg f 20 tot f 25
per maand met vrije inwoning en in de regel ook vrije kost, andere
huisbedienden werden dienovereenkomstig betaald; er viel in de Euro
pese huishoudens bovendien vaak wat af: eten dat overbleef, gedragen
kleding, gedragen schoenen, gebruikt huisraad.
Hoeveel bedroeg het inkomen van de gewone dorpelingen? Dat was
niet zo simpel vast te stellen doordat de oogst, vooral de rijstoogst, voor
een deel (gemiddeld voor bijna twee-vijfde) binnen de huishouding
bleef en dus niet in geld werd omgezet. De commissie-Visman liet in
'40 gegevens verzamelen en kwam tot de conclusie dat, alle inkomens
bestanddelen in geld omgerekend, in '39 per gemiddeld dorpsgezin van
vier tot v ijf zielen op Java en Madoera bijna f 94 per jaar was verdiend
en in de Buitengewesten (daar hadden velen nevenverdiensten uit de
verbouw van handelsgewassen) bijna f 156 per jaar.
Wat betekenden die bijna f 94 per jaar op Java en Madoera, waar ca.
1940 naar schatting omstreeks zeven-en-veertig van de in totaal om
streeks acht-en-zestig miljoen inheemsen woonden?
In '35 bleek bij het eerder genoemde, op veertig ondernemingen
betrekking hebbende onderzoek op West-Java dat per gezin van zes
zielen de dagelijkse kosten van levensonderhoud gemiddeld 26V2 cent
bedroegen oftewel bijna f 97 per jaar. Voor een gezin van vier tot v ijf
zielen zou het wellicht f 78 zijn geweest en het is dat bedrag van f 78 dat
wij moeten plaatsen tegenover de voor '39 vastgestelde jaarinkomsten
van f 94 —met dien verstande dat in het oog moet worden gehouden dat
de kosten van levensonderhoud door allerlei prijsstijgingen in '39 naar
schatting 15% hoger waren dan in '35. De uitgaven voor dagelijks
levensonderhoud, d.w.z. voor de voeding, zullen, zo veronderstellen wij,
in ’39 dus ca. f 90 hebben bedragen, anders gezegd: de jaarinkomsten
1 N a '3 5 zijn de daglonen w eer gaan stijgen maar die stijging bleef achter bij die van
de kosten van levensonderhoud.
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lieten maar een heel kleine marge vrij. Uit die marge moesten de andere
uitgaven worden bestreden, bijvoorbeeld rente voor geleende gelden1
en uitgaven voor kleding; die laatste werden in '35 voor Batavia en
omgeving, simpele werkkleding inbegrepen, geraamd op ca. f 4 per jaar
voor elke volwassene.
Wij schreven over ‘uitgaven voor dagelijks levensonderhoud’. Leid
den die uitgaven tot het aanschaffen van voldoende voedsel? Neen. Er
werd in '41 een onderzoek naar ingesteld door de door het gouvernement
in het leven geroepen z.g. Koeliebudget-commissie en daarbij bleek dat
het gemiddeld dagelijks voedsel van landbouwers en hun gezinsleden
een calorische waarde had van 1 391 en dat die waarde voor plantagekoelies en hun gezinsleden, voorzover niet op de plantages gehuisvest,
1 282 was en voor fabriekskoelies en hun gezinsleden, voorzover niet bij
de fabrieken gehuisvest, 1 399. Alleen de koelies die op de plantages of
bij de fabrieken gehuisvest waren, een minderheid, en de voorlieden en
technici kregen voldoende voedsel; daarvan was de gemiddelde dage
lijkse calorische waarde iets meer dan 2 000. De meeste landbouwers en
koelies waren mèt hun gezinsleden dus ondervoed. Daarbij tekenen wij
nog aan dat wij tot dusver schreven over arbeid op Europese plantages
en in fabrieken bij die plantages —door de eigenaren van inheemse en
Chinese werkplaatsen werden in de regel nog lagere daglonen betaald
en in de Vorstenlanden op Java waren de landbouwers en ongeschoolde
arbeiders er slechter aan toe dan in de gebieden waar de Nederlandse
bestuursinvloed ook op laag niveau duidelijk merkbaar was.
Gelijk vermeld: in de Buitengewesten was het gemiddeld jaarinkomen
van de landbouwers hoger dan op Java en dat kwam vooral doordat
talrijke inheemsen daar handelsgewassen aanplantten naast hun eigen
voedingsgewassen. Op grote delen van Sumatra vloeiden de baten daar
van aan de landbouwers zelf toe maar in Atjeh, dat veel peper voortbracht,
kwamen die baten bij de vermogenden terecht die de meeste pepertuinen
in bezit hadden. Trouwens, in dat landsdeel was men in '40 de gevolgen
van de langdurige oorlog die er had gewoed, nog niet te boven. In april
'40 besprak een inheemse jurist op een vergadering in Medan de econo-

1 In 19 29 moest in de residentie Krawang (W est-Java) bij het Gouvernem entskredietwezen per jaar 1 4 % rente worden betaald; van de ruim 100 dessa- banken vroegen
er 58 bijna 2 4 % rente, alle overige vroegen meer, 8 zelfs 4 8 % . D e rentetarieven van
de ifoM-pandhuizen waren iets hoger en (naar w ij aannemen) die van de Chinese en
andere particuliere geldschieters zelfs veel hoger. C ijfers met betrekking tot andere
residenties zijn ons niet bekend.
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mische toestand in Atjeh.1 ‘Men behoeft’, aldus het verslag van zijn
uiteenzetting in een der inheemse dagbladen,
‘geen diepgaand o nd erzo ek in te stellen o m te w e te n dat de A tjeh ers een zeer
arm v o lk zijn. D aarop w ijz e n d u id e lijk de prim itieve w o n in g e n , de arm oed ige
kled in g, de v e le ziekten, het bleke gelaat van veel dessa-m e n sen als g e v o lg van
o n d ervo e d in g . M e t cijfers too n d e hij aan dat de inkom sten van de g em id d eld e
ta n i2 per dag slechts 4V2 cent bedragen, te rw ijl hij 7 cent n o d ig heeft o m in zijn
n o o d zak elijk e levensb eh oeften te vo o rz ien . A ls k o elie te w erk en ligt in feite niet
in de aard van de A tjeh er, doch in de laatste tijd trekken steeds m eer lieden naar
de steden o m daar d agloner te w o rd e n .’ 3

Niet alleen in Atjeh maar ook elders in de archipel waren de meeste
inheemsen zeker naar Westerse maatstaven schamel gekleed en schamel
behuisd. Werd dat als een noodtoestand ervaren? Wij nemen aan van
niet: zo waren de leefomstandigheden geweest van generatie op genera
tie. Het contrast tussen de eigen armoede en de door de moderne techniek
mogelijk gemaakte welvaart werd wellicht door vele inheemsen duide
lijker daar beseft waar die moderne techniek haar verworvenheden toon
de: in de steden. Wij herinneren aan het beeld van een van de kampongs
in de hoofdstad dat in het rapport van van Poll en Teulings werd
vastgelegd —elders in Batavia waren de levensomstandigheden van vele
inheemsen, hoewel minder ongunstig, óók aan de primitieve kant. In
1937 liet het gemeentebestuur een breed onderzoek naar die omstandig
heden instellen bij een kleine tweeduizend gemeentekoelies. Slechts
2 % hunner mocht men als geschoolden en ruim 23 % als half-geschoolden beschouwen, bijna 75 % was ongeschoold. Meer dan de helft van
deze koelies verdiende het laagste loon: 30 cent per dag. De woningen
van bijna een kwart van de gehele groep bestonden uit één kamer. Aparte
keukentjes waren er in een kwart van de woningen en een simpele wc
bevond zich slechts in één op de acht.
Ook de gezondheidstoestand van de inheemsen was, al waren gevaar
lijke volksziekten door de zorgen van het gouvernement bedwongen
(meer hierover in het volgend hoofdstuk), minder gunstig dan die van

1 H et kan zijn dat de spreker alleen de afdeling G roo t-A tjeh op het oog had waar zo
lang gevochten was, volgens de bestuursambtenaar Piekaar althans was er in het
gouvernem ent A tjeh als geheel van '3 9 a f sprake van een duidelijke economische
verbetering; er w erd bijvoorbeeld w eer rijst geëxporteerd. (A. J. Piekaar: A tjeh en de
oorlog m etJapan (1949), p. 17 ,2 4 ).
2 Landbouwer.
3 Kantoor vo o r de Volkslectuur:
Overzicht van de Indische en M aleis-C h inese pers, 1940, p. 3 2 3 —24.
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de overige bevolkingsgroepen; er was een aanzienlijke zuigelingensterf
te: van alle jonggeborenen overleed ongeveer een kwart in het eerste
levensjaar.
★

De ongelijke inkomenspositie van de bevolkingsgroepen in Indië bleek
ook uit de verschillen in hun aandeel aan de opbrengst van de inkom
stenbelasting. Men kreeg een aanslag bij een zuiver inkomen van min
stens f 900 per jaar —een bedrag dat slechts door een klein deel van de
Vreemde Oosterlingen en een miniem klein deel van de inheemsen werd
verdiend. Aangeslagen werden in 1937 (latere groepscijfers zijn ons niet
bekend) ruim zes-en-zestigduizend Europeanen, bijna vier-en-veertigduizend Vreemde Oosterlingen en ca. dertigduizend inheemsen.1 Van
die inheemsen had 88% een zuiver inkomen van f 3 000 o f minder; bij
de Vreemde Oosterlingen was dat met 72 % het geval, bij de Europeanen
(hoofdzakelijk waren dat Indo-Europeanen) met 46%. Per hoofd van de
werkende bevolking werd het bruto jaarinkomen van de Europeanen in
1939 op f 5 300 geschat2, dat van de Vreemde Oosterlingen op f 650, dat
van de inheemsen op f 87. Anders gezegd: de werkende Europeanen
hadden kort voor de Tweede Wereldoorlog een gemiddeld bruto-inkomen dat zestigmaal zo groot was als dat van de werkende inheemsen en
bijna achtmaal zo groot als dat van de werkende Vreemde Oosterlingen.
Overeenkomstige cijfers met betrekking tot de verdeling van de
vermogens en de opbrengst van de (pas in 1932 ingevoerde!) vermogens
belasting zijn ons niet bekend maar wij veronderstellen dat zij het op
grond van de inkomensverdeling gegeven beeld slechts zouden beves
tigen.

1 Bij de cijfers vo o r de Vreem de Oosterlingen en de inheemsen merken w ij op dat
de inkomstenbelasting alleen geheven w erd over inkomens die vo o r de inspectie
gem akkelijk toegankelijk w aren; de groepen Vreem de Oosterlingen en inheemsen
die minstens f 900 per jaar verdienden, waren groter dan de statistiek verm eld
de. 2 T e r vergelijking: in 19 38 was het zuiver inkomen van 7 4 % van de in Nederland
aangeslagenen (men werd er pas aangeslagen bij een zuiver inkom en van f 800 per
jaar) f 2 000 tot f 5 000 per jaar. H et gem iddeld inkom en van de Nederlander was in
Indië dus aanzienlijk hoger dan in Nederland. Daarbij m oet w èl bedacht w orden dat
het leven vo o r die Nederlander in Indië over het algemeen duurder was dan in
N ederland en dat hij, bijvoorbeeld vo o r zijn verlofreizen en de opleiding van zijn
kinderen, gelden moest trachten te reserveren.
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★

Wat de levenssituatie der inheemsen aangaat, dient men niet alleen op
de inkomens te letten maar ook op de vorm van verplichting die op hen,
en hen alleen, rustte: die tot het verrichten van onbetaalde arbeid —de
herendiensten.
Die herendiensten (men kende ze al, gelijk uiteengezet, in de Hin
doese en Islamietische rijken in Indië, in de Compagniestijd en in de
negentiende eeuw) waren steeds diensten die door machthebbers waren
opgelegd, en zij moesten ten dele rechtstreeks aan die machthebbers
worden bewezen. Vooral die rechtstreekse diensten, de z.g. pantjendiensten, hadden Daendels en Raffles trachten te beperken en dat streven
werd later voortgezet. Gouvernementsordonnanties (wij herinneren er
aan: zij golden niet voor de Vorstenlanden en de overige zelfbestuurs
gebieden en evenmin voor de particuliere landerijen) schaften in 1867
op Java en Madoera het ambtelijk landbezit van de inheemse hoofden
af en beperkten het aantal herendienstplichtigen voor huis- en hofdienst;
het oproepen van herendienstplichtigen voor de bouw en voor het
onderhoud van de woningen der inheemse gezagdragers werd verboden.
In 1874 werd aan die gezagdragers, behalve aan de hoogsten, het recht
ontzegd om inheemsen op te roepen voor het verrichten van persoonlijke
diensten en in 1882 werd ook het verlenen van persoonlijke diensten aan
de hoogste gezagdragers verboden. Dan werden enkele jaren later op Java
en Madoera de herendiensten afgeschaft voor de aanleg en het onderhoud
van marktloodsen en van wachthuizen en mijlpalen, bijvoorbeeld langs
de Postweg, alsmede voor het uitvoeren van openbare werken in de
voornaamste plaatsen. Er bleven toen nog enkele herendiensten over
maar in 1912 werd bepaald dat vier jaar later de laatste verdwenen
moesten zijn. Aldus de eerste ordonnanties die aan alle herendiensten
een einde wilden maken.
De werkelijkheid bleef er belangrijk van afwijken en dat behoeft geen
verbazing te wekken. Met de aanleg en het onderhoud van wegen,
bruggen en kleine irrigatiewerken diende men door te gaan en het
gouvernement had onvoldoende fondsen om deze en dergelijke werken
tegen betaling te laten verrichten — men bleef dus van tijd tot tijd
herendienstplichtigen oproepen. Dan: wie waren belast met de directe
controle op de naleving van ordonnanties als de genoemde? Diezelfde
inheemse gezagdragers die er in hun persoonlijk bestaan van profiteerden.
De ambtenaren van het Nederlands Binnenlands Bestuur waren veel te
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gering in aantal om regelmatig na te gaan wat in al die honderden dessa’s
gebeurde die onder elk hunner ressorteerden; zij waren bovendien in de
eerste plaats afhankelijk van wat hun door de inheemse gezagdragers
werd gerapporteerd; zij zijn, vrezen wij, door die gezagdragers vaak
bedrogen. Ook hadden die gezagdragers voldoende mogelijkheden om
herendienstplichtigen die zich bij het Binnenlands Bestuur wilden gaan
beklagen, daarvan te weerhouden. Er heeft zich, algemeen gesproken,
tussen de inheemse gezagdragers en de eenvoudige dorpelingen heel veel
afgespeeld waar het gouvernement geen weet van had.
De ordonnanties van 1867, 1874, 1882 en 19 12 bleken ineffectief te
zijn. Het kwam in 1919 tot een nieuwe regeling: alle herendiensten op
Java en Madoera werden opnieuw afgeschaft (en vervangen door een
hoofdgeld), met uitzondering evenwel van de (fewa-diensten en de per
soonlijke diensten aan alle inheemse gezagdragers, de pantjen-diensten.
Die gehandhaafde diensten' konden een zware belasting blijven vormen.
J. W. Meyer Ranneft, een van de adjunct-inspecteurs van het toenmalig
departement van Agrarische Zaken en Verplichte Diensten, ging nog in
datzelfde jaar 1919 op Oost-Java op onderzoek uit; hij rapporteerde over
een van de bestuursafdelingen:
‘ V a n o ud sh er zijn in d eze streken de *fcsM-diensten zeer zw aar . . . D e zeer
z w a re ^a«(/'e«-diensten w o rd e n hier niet in afzo n derlijk e dagdiensten gepres
teerd, d och d aarvoo r ko m t m en en ige dagen achtereen uit. G e d u ren d e die dagen
verkeert de dienstplichtige fe ite lijk in een toestand van ‘tijd e lijk e sla ve rn ij’ , daar
hij som s gedu ren d e tw e e etm alen achtereen m o et d o o rw erk en .’

In deze afdeling konden (dat was ook elders mogelijk) dessa-diensten
afgekocht worden; die diensten rustten er op alle landbezitters en dezen
konden desgewenst een dorpsbewoner vragen de diensten een jaar lang
over te nemen — tegen betaling. ‘Een bedrag van f 12 tot f 15 schijnt
normaal te zijn’, noteerde Meyer Ranneft.2 Tot betaling van zulk een
bedrag was slechts een deel van de landbouwers in staat.
In de Buitengewesten was het uitoefenen van effectieve controle nog
moeilijker dan op Java. Bovendien had het gouvernement in het grootste
deel van die Buitengewesten het recht gehandhaafd om herendiensten te
laten verrichten. Dienstplichtigen konden er voor een periode van maxi
1 H et gouvernem ent heeft ze met ingang van 1 februari '38 beperkt tot de persoonlijke
diensten aan de (fasa-hoofden en de andere rfmd-functionarissen. 2 ‘Verslag van een
dienstreis naar de afdeling M od jokerto’ (april 19 19 ) in (R epublik Indonesia, A rsip
N asional) J. W . M ey e r Ranneft: Dessa-rapporten (1974), p. 13 , 16.

128

HERENDIENSTEN
maal 24 dagen per jaar worden opgeroepen om publieke werken uit te
voeren. Aldus de ordonnantie. Op Flores, een z.g. zelfbestuursgebied,
week de werkelijkheid er ver van af. Van Poll en Teulings (zij bezochten
het eiland vanwege het bloeiende katholieke missiewerk) rapporteerden:
‘Z o w e l de aanleg als het o nd erh o ud van de grote, v o o r auto ’ s berijdbare w e g
m et en ige aftakkingen m o et in herendiensten geschieden. D it betekent v o o r de
b e vo lk in g een zeer zw are last. V a a k m oeten de v o o r h erendienst opgeroepen
in h eem sen en ige dagm arsen afleggen o m hun w erkterrein te bereiken. In de
periode, v o o r het verrichten van herendiensten aangew ezen, kunnen de in h e em 
sen hun eigen grond niet b e w e rk e n ; en daar deze periode vaak sam envalt m et
de m eest geschikte v o o r de eigen g ro n d b e w e rk in g . . . ko m t het niet zelden vo o r,
dat de inh eem se zijn toch reeds schrale oogst geheel o f ged e e ltelijk m o et m issen
. . . D it klem t te sterker om dat het, naar ve e lzijd ig e inform aties w e lk e de delegatie
o n tvin g , w e l vast staat dat inheem sen h erh aaldelijk veel langer voor herendiensten
worden opgeroepen dan volgens de officiële voorschriften geoorloofd is. O p Flores, zo w erd
ons verzekerd , ko m t het v o o r dat 1 2 4 dagen m o et w o rd e n g ew e rk t in plaats van
2 4 .’

Zulk een excessief lange diensttijd kon blijvende rampzalige gevolgen
hebben:
‘V o o ra l w a n n e e r de herendiensten m ed e-o o rzaak zijn g e w e e st van een al te
karige oogst, k o m t de Florinees er toe, g eld te lenen bij de inh eem se hoofden.
K an dit g eld m et de h o ge rente niet op tijd w o rd e n terugbetaald, dan w o rd t
o ve re en g e k o m e n dat de schuldenaar . . . een bepaalde tijd op de gro n d van de
radja zal gaan w erken. Is het eenm aal z o ve r g ek o m en , dan w o rd t de toestand van
de betrokkene bijna o n ve rm ijd e lijk steeds slechter. . . . H e t einde is m aar al te
vaak dat de arm e inheem se praktisch in een toestand va n slavernij k o m t te
verkeren ten opzichte van zijn rad/ö-schuldeiser.’ 1

Op Celebes bestonden in 1941 naast de pantjen-diensten nog twee
soorten herendiensten: de gehele mannelijke bevolking moest er een dag
per maand werken aan het onderhoud van bestaande wegen; zij moest
bovendien 40 dagen per jaar in groepen opkomen om nieuwe wegen aan
te leggen. Dit leidde, aldus een van de inheemse dagbladen op Celebes,
tot ‘ongewenste toestanden’, ‘voornamelijk te wijten . . . aan de dessabeambten’ (inheemsen dus) ‘die de regelingen moeten toepassen. Het is
al vaak voorgekomen dat een zieke 100 km ver moest lopen om heren

1 Van Poll/Teulings: Rapport, p. 6 5-6 6 .

129

DE K O L O N I A L E S A M E N L E V I N G
diensten te verrichten; hij kreeg geen onderdak en moest de nacht in de
openlucht doorbrengen.’1
O f zich overtredingen van de door het gouvernement vastgestelde
norm o f andere verschijnselen die duidelijk in strijd waren met wat het
gouvernement wenste, ook elders in de uitgestrekte archipel hebben
voorgedaan, weten wij niet —wij hebben er geen gegevens over.
★

Eerder schreven wij dat de landbouwers en ongeschoolde arbeiders er in
de Vorstenlanden op Java (er woonden daar in '40 bijna v ijf miljoen
inheemsen) slechter aan toe waren dan in de gebieden waar de Neder
landse bestuursinvloed ook op laag niveau duidelijk merkbaar was. In de
persoon van twee gouverneurs had het gouvernement in die Vorstenlan
den als het ware gezanten aan de vier hoven maar onder die gezanten
waren veel minder ambtenaren van het Binnenlands Bestuur werkzaam
dan elders. Vier vorstenhuizen leefden er in hun aloude, door de adat
voorgeschreven ceremoniële staatsie. Daar waren veel pantjen- en andere
herendiensten voor nodig. Bovendien hadden de vorsten, die meestal in
geldnood verkeerden, traditioneel en ook na 1870 aan Europese en
Chinese plantagebezitters veel meer rechten gegeven dan elders op Java
toegestaan was. Daar mochten grote landbouwondernemingen per dis
trict nooit meer dan een derde van alle rijst-sawahs tijdelijk huren - in
de Vorstenlanden was het nog in 1920 gebruik dat de dorpsbewoners de
helft van de sawahs moesten afstaan. Op de met suikerriet beplante sawahs
moesten zij dan nog werken ook — per jaar werkten zij langer op de
sawahs met suikerriet dan op die met rijst, en de beginperiode van het
werk op de suikerriet-sawahs werd niet betaald. Sterker nog: elders op
Java betaalden de ondernemingen de huurbedragen aan de dorpelingen,
maar in de Vorstenlanden, waar de regel gold dat de bodem eigendom
was van de vorst, kwamen de huurbedragen in de vorstelijke schatkist
terecht. ‘Gezien door de bril van een onvriendelijke beoordelaar (en de
gehele inlandse bevolking die immers de lijdelijke partij is, behoort tot
deze kategorie) is’, rapporteerde in 1920 de waarnemend-adviseur voor
inlandse zaken aan de gouverneur-generaal, ‘de toestand waarin de
bevolking in de Vorstenlanden verkeert: slavernij met een vernisje. Op
1 Regeringspubliciteitsdienst: Overzicht van de Indonesische en C hinees-M aleisepers, 19 4 1,
p. 850.
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zijn zachtst gezegd: zij is in hoge mate onvrij. Zij was dat sedert men
senheugenis.’1
Op grond van een ordonnantie die in ’ i8 was vastgesteld, ging het
gouvernement zich in de jaren ’io en '30 veel moeite geven om aan die
‘slavernij met een vernisje’ een eind te maken: er werd toen toegewerkt
op een situatie waarin de positie van de landbouwers in de Vorstenlanden
niet zou verschillen van die van de landbouwers in de gouvernementsgebieden en wij nemen aan dat in dat opzicht ten tijde van het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog voortgang was geboekt.
Ook ten aanzien van de particuliere landerijen was op Java na 1910
sprake van verbetering.
In 1860, ten tijde van het Cultuurstelsel dus, waren er op Java ca. 350
van die landerijen; daar woonde toen ca. 8% van de bevolking van het
eiland: omstreeks één miljoen zielen, hoofdzakelijk inheemsen, voor de
rest Chinese landbouwers. Feitelijk waren zij horigen die door menige
particuliere eigenaar onbarmhartig werden geëxploiteerd. Later in de
negentiende eeuw werden verschillende landgoederen verdeeld en wer
den brokken ervan aan naamloze vennootschappen verkocht; er kwamen
dus méér particuliere landerijen —de feitelijke horigheid bleef bestaan
en leidde menigmaal tot onrust.2 In 1915 waren er bijna 600 landerijen
met een totale bevolking van bijna twee miljoen zielen. Het gouverne
ment was toen evenwel al begonnen met het opkopen van de landerijen;
de eigenaren kregen de geldende waarde uitbetaald en de er wonende
landbouwers verwierven per gezin het erfelijk bezitsrecht op een stukje
grond. Dat opkopen begon in 1910. Het gouvernement had er, gelijk
reeds vermeld, t.e.m. 1940 in totaal bijna f 92 min aan uitgegeven —toen
was, naar het oppervlak gerekend, meer dan de helft van alle particuliere
landerijen geliquideerd. Over de toestanden op de resterende werd in de
inheemse pers veel geklaagd: de lonen waren er uitzonderlijk laag (voor
vrouwen die op het land moesten werken, soms maar 3 cent per dag), de
werktijden lang.
★
1 Nota, 18 aug. 1920, van de wnd. adviseur vo o r inlandse zaken aan de gouverneurgeneraal in (Historisch Genootschap, C om m issie voor bronnenpublikatie betr. de
geschiedenis van N ederlands-Indië 1900—194.2) R. C. Kwantes: D e ontw ikkeling van de
nationalistische beweging in N ederlands-Indië (verder aan te halen als: Kwantes), dl. I
(19 75), p. 290. 2 Het ernstigste geval deed zich in 1886 voor, toen de landbouwers
van een landgoed vlakbij Buitenzorg meer dan veertig inheemse opzichters van de
landheer doodden.
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In de jaren ’8o van de vorige eeuw was, zoals reeds beschreven, op de
tabaksplantages op Oost-Sumatra de regeling ingevoerd waarbij de van
Java overgebrachte loonarbeiders strafrechtelijk aangepakt werden wan
neer zij van de plantages wegliepen. Hun werk was er zwaar, hun
leefomstandigheden waren hoogst primitief en aan hun medische ver
zorging werd aanvankelijk niets gedaan —van deze onder poenale sanctie
gestelde werkkrachten stierf tot 1900 elk jaar gemiddeld ruim 7 %. Nadien
greep het gouvernement in: de medische zorg voor de contract-koelies
kwam op gang en de sterftecijfers begonnen te dalen. Met dat al bleef
hun bestaan moeilijk. Velen hadden op Java gehoor gegeven aan te
gunstige voorstellingen van zaken door inheemse ronselaars (dezen kre
gen een premie per geronselde werkkracht) —allen kwamen, al o f niet
door hun gezinnen vergezeld, op Sumatra in een landstreek terecht waar
zij de bescherming die op Java van de iewd-gemeenschap uitging, ont
beerden. Zij werden gehuisvest in loodsen en werden bij hun werk hard
aangepakt door de inheemse opzichters, de. mandoers, die op hun beurt
onder druk stonden van de laagstgeplaatste functionarissen van de Euro
pese cultuurmaatschappijen: veelal pas uit Nederland gearriveerde jon 
gemannen van wie de meesten er geen moeite mee hadden, de jegens
de inheemsen hardvochtige normen van de Europese samenleving in het
nogal rauwe gebied van Deli over te nemen.
Op Java hadden de Nederlanders hun eigen samenleving als het ware
toegevoegd aan de aloude inheemse waarmee zij op tal van wijzen
rekening moesten houden —op Sumatra’s oostkust hadden zij, met steun
van de regionale sultans, een nieuwe samenleving doen ontstaan waarin
het maken van winst nagenoeg ongeremd werd nagestreefd. Het kwam
vaak voor dat geronselde arbeidskrachten er van door gingen; werden zij
gepakt, dan werden zij eerst enige tijd gevangengezet en vervolgens
gegeseld, alvorens onder bewaking te worden teruggevoerd naar de
onderneming waaraan zij contractueel verbonden waren. ‘In feite’, aldus
in zijn herinneringen de Indonesische journalist Mochtar Loebis (zijn
vader was districtshoofd in een deel van Sumatra waar op de theeplantages
de poenale sanctie gold), ‘was dit contract-koelie-systeem slavernij onder
een dekmantel.’ Loebis was tien jaar oud toen hij op de binnenplaats van
de plaatselijke gevangenis drie koelies zag geselen die op een theeondememing een Nederlandse functionaris hadden gewond en er ver
volgens vandoor waren gegaan. Volgens ambtelijk voorschrift vond de
geseling plaats in aanwezigheid van een inheemse dokter, de Nederlandse
controleur en diens chef, de assistent-resident. ‘Meer nog dan wat ik zag,
was het’, schrijft Loebis,

132

CONTRACT-KOELIES
‘ het w a n h o p ig e en volstrekt eenzam e schreeuw en van de m annen dat m ijn hart
versch eurde . . . Ik kan m e . . . herinneren dat na een zekere tijd de h o o fd b ew a a r
der o p n ie u w een teken gaf, w aarna de d okter kw a m , hen n o g eens onderzoch t
en m et z ijn h o o fd knikte. En het geselen g in g d oo r, steeds m aar d oo r, en de
m ann en sch reeu w d en niet eens meer.
. . . D e ervaring m et die geselin g w e rd in m ijn hart gesch ro eid ; ze is altijd in
m ijn o n d erb ew u stzijn aan w ezig geb le ve n .’ 1

Hoe de situatie van de contract-koelies omstreeks 1920 was (er werkten
op Oost-Sumatra toen ruim tweehonderdduizend Javaanse en bijna
vijf-en-twintigduizend Chinese contract-koelies), werd in die tijd in
druk weergegeven door een tweede Sumatraan, de ter plaatse door een
goedwillende Nederlandse onderneming aangestelde onderwijzer Tan
Malaka, die kort nadien een van de leidende figuren werd van de
Indonesische Communistische Partij; hij duidde de contract-koelies aan
als
‘de klasse d ie z w o e g t van v r o e g tot laat; de klasse die lo o n krijgt, ju ist g en o e g
o m de m aag te v u lle n ; de klasse d ie w o o n t in een schuur zoals geiten in hun stal;
d ie ied er o g e n b lik geslagen o f een ‘ g o d v e rd o m m e ’ naar het h o o fd geslin gerd
w o rd t; de klasse d ie ied er o g en b lik hun v r o u w o f d ochter kan verliezen als de
blanke m an haar begeert - dat is de klasse van Indonesiërs, bekend als contract
koelies.
Z ij m o eten g e w o o n lijk o m v ie r uur ’ s m orgens opstaan o m dat de tuin w aar
ze w erk en , v e r a f ligt. Pas o m zeven o f acht uur ’s avonds ko m en ze thuis. H et
lo o n vo lg e n s het contract is 4 0 cent per dag.2 H et eten is g e w o o n lijk o n vo ld o e n d e
v o o r het verrichten van zw aar g ro n d w e rk om dat ze d ik w ijls in het o erw o u d
w erken.
H u n tekort aan alles veroorzaakt een niet in te tom en begeerte o m hun geluk
te b ep ro even in het d ob belspel; een begeerte die opzettelijk g e w e k t w o rd t d oo r
de m aatschappij na de loon uitbetaling. Z ij die verliezen (en g e w o o n lijk verliezen
er m eer dan er w in n e n ) m o ge n bij die maatschappij in het krijt staan. D o o r deze
schuld is n egen tig procent van de koelies na afloop van het contract g e d w o n g e n
het contract te ve rn ie u w en . D e schuld veroorzaakt d ob belb egeerte en het d o b 
belen v e rh o o g t d e schuld, e n zo vo o rt, e n zo vo o rt.’3

1 M . Loebis: ‘Van dingen die ik m ij nog herinner’ , Tirade, 19 7 5 , p. 529—30. 2 M en
ziet: een aanzienlijk hoger loon dan aan ongeschoolden op Java werd betaald; vandaar
ook dat de ronselaars steeds voldoende nieuwe arbeidskrachten vonden. 3 A ange
haald in H. A. Poeze: Tan M alaka. Strijder voor Indonesië’s vrijheid. Levensloop van 18 9 7
tot 19 4 5 (1976), p. 76.
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Mede op grond van herhaalde protesten tegen de poenale sanctie
regeling welke in Nederland van socialistische en communistische zijde
werden geuit en die in Batavia weerklonken van de zijde van de inheemse
leden van de in 1918 voor het eerst bijeengekomen Volksraad, ging het
gouvernement nieuwe pressie uitoefenen op de cultuurmaatschappijen
om de inheemse werkkrachten beter te behandelen. Dat had althans in
zoverre succes dat talrijke maatschappijen voorzieningen gingen treffen
voor lager onderwijs aan de kinderen der koelies. Zelfs werd de poenale
sanctie in 1918 in beginsel afgeschaft —door het verzet van de cultuur
maatschappijen bleef zij in feite gehandhaafd. Mr. L. Einthoven, als
ambtenaar verbonden aan het Kantoor van de Arbeid te Batavia (tijdens
de Duitse bezetting van Nederland was hij een van de leden van het
Driemanschap van de Nederlandse Unie), had aan het eind van de jaren
'20 op Sumatra een gesprek met, zo schreef hij later,
‘de directeur van een der grootste cultuurm aatschappijen, een uiterst b ek w am e
m an. Ik ve rw e e t hem dat hij m et al zijn proefstations en w etensch appelijke
m en sen w e l m o o ie produktieresultaten w ist te bereiken, m aar al m et al niet in
staat w a s een b evred igen d e o plossing te vin d e n v o o r het arbeid svraagstu k ‘ N a 
tuu rlijk kunnen w e dit w e l oplossen’ , w as zijn reactie. ‘ M a a r w aaro m zoud en w ij
v r ijw illig afstand d oen van een systeem dat fe illoo s w e r k t? W e hebben per
hectare een bepaald aantal arbeiders n o d ig en die zijn er dank zij de poenale
sanctie altijd. W e h o even geen rek en ing te h oud en m et verloop. H et is g e w o o n
een rek en so m .’ M

In de loop van de jaren '30 werd de huisvesting van talrijke contract
koelies verbeterd: vele ondernemingen schaften de loodsen af waarin
elke koelie o f elk gezin slechts een hoekje ter beschikking had gehad, en
lieten simpele aparte behuizingen optrekken die tot kleine kampongs
werden verenigd. Bovendien verdween de poenale sanctie-regeling nu
goeddeels; bepalend was daarbij het feit dat het Amerikaanse Congres
in '29 een wetsvoorstel had aangenomen hetwelk inhield dat geen tabak
mocht worden ingevoerd uit landen waar op de plantages dwangarbeid
werd toegepast. In '38 (wij beschikken niet over latere cijfers) waren er
op Oost-Sumatra nog slechts vijfduizend koelies werkzaam voor wie de
poenale sanctie-regeling gold —ruim tweehonderdduizend anderen wa
ren nu ‘vrije’ arbeiders. Tegen de verzwakking van het controlesysteem
hadden de cultuurmaatschappijen zich inmiddels gewapend door middel
van de oprichting, te Medan, van een Registratiekamer waaraan een
1 L. Einthoven: Tegen de stroom in (1974), p. 35.
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modern Dactyloscopisch Instituut was verbonden. Alle contract-koelies
werden geregistreerd en hun vingerafdrukken werden aan de registratie
gegevens toegevoegd —verdween nu een koelie van een bepaalde on
derneming, dan kon, als hij zich bij een andere onderneming aanmeldde,
onmiddellijk worden nagegaan waarvandaan hij afkomstig was, en wan
neer dan bleek dat hij zijn werk in de steek had gelaten, werd hem overal
elders werk geweigerd.
In totaal waren in '38 in de Buitengewesten ruim driehonderdduizend
van Java overgebrachte koelies werkzaam.

★

Eerder vermeldden wij dat ca. 1940 van de naar schatting ca. acht-enzestig miljoen inheemsen omstreeks zeven-en-veertig miljoen op Java
(en Madoera) leefden. De eeuwen doorwas Java het hoofdeiland geweest
in de Indische archipel; was er sprake geweest van een inheemse centrale
macht, dan was deze van Java uitgegaan. Daar, en daar alleen, waren al in
de Middeleeuwen grote gedeelten van het oerwoud gerooid en had zich
een rijke inheemse beschaving kunnen ontwikkelen die de verbouw van
rijst op bevloeide sawahs als economische grondslag had gehad. Naarmate
nu onder het Nederlands bewind de bevolking groeide, werd op het
eiland meer woeste grond ontgonnen. Niet alle grond kwam evenwel
voor ontginning in aanmerking: men moest er op de berghellingen grote
bossen in stand houden (het gouvernement gaf zich daar veel moeite
voor), teneinde te voorkomen dat de humuslaag door erosie zou ver
dwijnen. Het gevolg was dat, vooral in de twintigste eeuw, het tempo
van ontginning het tempo van de bevolkingsgroei niet kon bijhouden.
De inheemse bevolking nam van 1928 tot 1938 met ca. 20% toe, het
landbouwareaal slechts met 4 %. Het gemiddeld grondbezit nam af: het
daalde van 1,15 ha per landbouwend gezin in 1922 tot 0,86 ha in 1938.
Bovendien nam naar verhouding het aantal particuliere bezitters onder
de landbouwers toe. Op grote delen van Java, behalve in de Vorstenlan
den, was de landbouwgrond traditioneel bezit geweest van de dorpsge
meenschap; dat communale grondbezit was al aangetast toen na 1870,
gelijk weergegeven, bepaald werd dat nieuw ontgonnen landbouwgron
den bezit zouden worden van de ontginners. In 1882 was van de land
bouwgronden op Java, in totaal bijna 37 000 km2, 47% particulier- en
42% gemeenschapsbezit (de resterende 11 % waren gronden die bebouwd
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werden ten behoeve van de inheemse gezagdragers) —vijftig jaar later,
in 1932, was van de landbouwgronden, nu in totaal 66000 km1, 83%
particulier- en 13 % gemeenschapsbezit (de ten behoeve van de inheemse
gezagdragers bebouwde gronden waren tot 4 % gedaald). Die ‘particularisering’ van de landbouwgronden betekende niet dat de dessa als leefen werkgemeenschap verdween: onderlinge hulp bleef de grondslag
vormen van het werk op de sawahs (vrouwen en meisjes die de rijststengels afsneden, mochten als vanouds bij wijze van loon een vijfde o f een
zesde van de oogst mee naar huis nemen), van het bouwen en herstellen
van de eenvoudige dorpshuisjes en van de zorg voor bejaarden, wezen,
zieken en tijdelijk werklozen. Met dat al had de ‘particularisering’ nade
len: de versnippering van de landbouwgronden werkte als een rem op
de verhoging van de productiviteit van de landbouw; de enige vooruit
gang die werd geboekt was dat steeds meer sawahs jaarlijks ook werden
gebruikt voor een derde rijstoogst o f voor de z.g. tweede gewassen, vooral
voor mais. Ook die uitbreiding bleef evenwel achter bij de bevolkings
groei. Het kwam er allemaal op neer dat een langzaam groeiend maat
schappelijk totaalproduct door een snel groeiend aantal consumenten in
steeds kleiner partjes werd verdeeld. Er kwam op Java, om een in het
rapport van de commissie-Visman voorkomende karakterisering door
prof. dr. I. J. Brugmans en mr. Soenario aan te halen, ‘een maatschappij
van keuterboertjes en ondergeschikte loontrekkers’ 1 —en dan onderge
schikt niet alleen maar ook volledig ongeschoold en in zo groten getale
aanwezig dat ook weer die aanwezigheid de toepassing van betere tech
nieken buiten de landbouw afremde: waarom zou men machines instal
leren als men arbeiders kon vinden die, teneinde op minimale basis in
hun levensonderhoud te voorzien, bereid waren voor lonen van enkele
centen o f hoogstens enkele dubbeltjes per dag werkzaam te zijn?
Hoe dat alles zij, Java raakte overbevolkt: er ontstond op het platteland
een aanzienlijke klasse van geen-grond-bezittende dorpsbewoners van
wie binnen de dessa’s slechts een deel aan werk (en dus aan voedsel)
geholpen kon worden — een ander deel trok naar de steden en kwam
daar in de stads-kampongs terecht, sommige redelijk, andere van het type
waarover wij in de aanhef van deze paragraaf schreven.
Deze gehele ontwikkeling werd door het Nederlands gouvernement
met zorg gadegeslagen. Hoe haar te keren? In 1905 werd een begin
gemaakt met het overbrengen van Javanen naar Zuid-Sumatra waar zij

1 C o m m issie-V ism an : Verslag, dl. I, p. 70.
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volledig door het gouvernement werden opgevangen. Het was een dure
en bovendien nogal amateuristisch uitgevoerde operatie die in '30 tot de
transmigratie van ruim vier-en-twintigduizend personen had geleid. Het
overbevolkingsvraagstuk was toen nog klemmender geworden; vandaar
dat in het midden van de jaren '30 besloten werd, de transmigratie op
simpeler maar beter voorbereide wijze te doen geschieden en dan niet
alleen naar Sumatra maar ook naar Borneo en Celebes. De bedoeling was
nu dat de vertrekkenden in daarvoor geschikte gebieden, waar het gou
vernement wegen zou hebben aangelegd en bruggen geslagen, uit eigen
kracht nieuwe volksplantingen zouden vormen die op ruw ontgonnen
o f alsnog te ontginnen terreinen in hun voeding, althans in een groot
deel daarvan, zouden kunnen voorzien. De transmigratie zou plaatsvin
den in gezinsverband.
Zij stuitte op weerstanden. Het kan zijn dat verhalen over de slechte
ervaringen van contract-koelies op Sumatra’s Oostkust daarbij een rol
hebben gespeeld; óók, dat het enkele feit al dat het transmigratieplan van
de vreemde overheerser uitging, sommigen afschrikte; primair nemen
wij evenwel aan dat talrijke Javanen er weinig voor voelden, hun
vertrouwde omgeving en vertrouwd dessa-verband in de steek te laten.
Bij anderen daarentegen had de gouvernementsvoorlichting succes. Eind
'40 bevonden zich in totaal meer dan tweehonderdtienduizend transmi
granten in landbouwkolonies buiten Java: honderdvijf-en-veertigduizend op Zuid-Sumatra, veertigduizend elders op Sumatra, drieduizend
op Zuidoost-Borneo, drie-en-twintigduizend op Celebes. Het plan was
(het kon door de oorlogsomstandigheden niet worden uitgevoerd) om
in 1941 nog eens vijf-en-zestigduizend transmigranten te doen vertrek
ken.
Niet gering, dat aantal! Maar in datzelfde jaar '41 zou, naar werd
aangenomen, de bevolking van Java op zijn minst met zeshonderdvijftigduizend zielen toenemen.

★

Van alle cijfers die wij in het voorafgaande opnamen, zijn, menen wij,
die over de grote verschillen in het gemiddeld bruto-jaarinkomen (in
3 9 ) Per hoofd van de werkende bevolking het frappantst: f 5 300 voor
Europeanen, f 650 voor de Vreemde Oosterlingen, f 87 voor de inheem
sen. Die cijfers zijn, gelijk vermeld, gemiddelden: tot de groep van de
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Europeanen behoorden ook tienduizenden Indische Nederlanders die
een jaarinkomen hadden dat lager o f zelfs veel lager was dan f 5 300, van
de Vreemde Oosterlingen en vooral van de Chinezen onder hen leefden
velen in bescheiden omstandigheden maar waren verscheidene anderen
zeer vermogend, vermogender zelfs dan de rijkste Europeanen, en ook
binnen de inheemse bevolkingsgroep bestonden grote inkomensver
schillen: de inheemse gezagdragers hadden over het algemeen een goed
bestaan (op Sumatra ontvingen enkelen hunner buitensporig hoge jaar
inkomsten van de Europese maatschappijen), allen die, behalve voor het
simpelste werk, bij het gouvernement o f bij Europese ondernemingen
werkzaam waren, alsook anderen die op grond van hun scholing een vrij
beroep konden uitoefenen, waren tegen ontbering gevrijwaard —het was
de brede massa van landbouwers en ongeschoolde arbeiders die in
armoede verkeerde.
Wie die armoede als een gevolg beschouwde louter van het Neder
lands koloniaal bewind (en zo werd van het midden van de negentiende
eeuw af de zaak veelal voorgesteld door de critici van dat bewind.zowel
in Nederland als in Indië), zag over het hoofd dat ook de vóór-Nederlandse gezagsstructuren een scherpe tegenstelling hadden gekend tussen,
enerzijds, de inheemse vorsten en de inheemse aristocratie die een
hogelijk bevoorrecht bestaan hadden, en, anderzijds, de brede massa van
de dorpelingen die in behoeftige omstandigheden verkeerde —zag óók
over het hoofd dat belangrijke oorzaken van de blijvende armoede dieper
lagen: er was op het veruit volkrijkste eiland, Java, te weinig bouwgrond
voor een snel groeiende bevolking, die bouwgrond bestond uit kleine
percelen, de mogelijkheden voor de opbouw van een moderne industrie
waren gering en de inheemse bevolking had over het algemeen weinig
ondernemingszin; dat laatste gold overigens voor de eigenlijke Javanen
die Oost-, Midden- en een groot deel van West-Java bewoonden, sterker
dan voor de ook op West-Java wonende Soendanezen en bijvoorbeeld
voor de Minangkabauers en Bataks op Sumatra en voor de Boeginezen
en Makassaren die van Celebes uit de interinsulaire scheepvaart beoe
fenden.
Hoe was dat gebrek aan ondernemingszin te verklaren? Was het een
zaak van volksaard? Hing het samen met feodale levenspatronen die het
de brede massa der ‘horigen’ al in de Hindoese rijken hadden ingescherpt
dat elke poging om de gevestigde verhoudingen te doorbreken, gedoemd
was te mislukken? Was die passiviteit nog aangewakkerd zowel door de
komst en aanwezigheid van vreemde overheersers als door de omstan
digheid dat die vreemdelingen de positie van de inheemse gezagdragers
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in hun relatie met de brede massa hadden versterkt en bovendien de
Chinese handelaren een functie in de samenleving hadden toegekend
waaruit voor hen tal van voordelen waren voortgevloeid? Het is moei
lijk, vragen als deze met duidelijkheid te beantwoorden, moeilijker nog
om, als al die antwoorden positief zouden zijn, het onderling gewicht
van de dan aangegeven factoren te bepalen. Hoe dat alles zij, al in de
negentiende eeuw stond vast (toen vooral voor de Indo-Europeanen) dat
wie in de koloniale samenleving vooruit wilde komen, zich de scholing
van de bovenlaag eigen moest maken; dat men door die scholing hogerop
zou kunnen komen, was onzeker - zeker was, dat als zij bleef ontbreken,
van dat opklimmen geen sprake zou zijn.
Wij achten het niet nodig om in ons op de gebeurtenissen in de
Tweede Wereldoorlog gericht werk een beeld te geven van alle ontwik
kelingen die zich in de koloniale samenleving hebben voorgedaan, maar
op het onderwijs dienen wij dieper in te gaan. De ‘ethische politiek’ die
zich de verheffing van de inheemse bevolking ten doel had gesteld,
diende allereerst dat onderwijs, wel te verstaan: het moderne onderwijs,
te bevorderen; trouwens, dat onderwijs was onmisbaar voor de vorming
van de geschoolde hulpkrachten waaraan na 1870 zowel het gouverne
ment als het Europese bedrijfsleven in toenemende mate behoefte had.
Anderzijds hield datzelfde onderwijs het gevaar in dat zich in de kolo
niale samenleving groepen ontwikkelde inheemsen zouden gaan vormen
die op een snelle beëindiging van de koloniale overheersing zouden
aandringen.

Onderwijs
Schrijven wij over het onderwijs, dan is het zinvol, de indeling aan te
houden die aan dit hoofdstuk ten grondslag ligt —indeling dus naar vier
bevolkingsgroepen: de Europeanen (en dan kunnen wij nu beter over
‘de Nederlanders’ gaan schrijven1), de Indo-Europeanen oftewel Indische
Nederlanders, de Chinezen (en andere Vreemde Oosterlingen) en de
inheemsen.
Voor Nederlandse jongeren werd van het begin van de negentiende
eeuw af aanvankelijk louter lager onderwijs gegeven; dat werd gevolgd
1 Bij hetgeen volgt, houde men in het oog dat het Nederlands onderwijs natuurlijk
o ok gevolgd kon worden door kinderen uit niet-N ederlandse blanke gezinnen.
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door kinderen van Nederlanders, veelal ook door die van de naar ver
houding weinige inheemse Christenen en van de in het Knil opgenomen
‘Ambonnezen’. Toen er in Indië meer Nederlandse gezinnen kwamen,
ontstond er de behoefte aan voortgezet onderwijs en om daaraan tege
moet te komen, werd in 1860 in Batavia het Koning Willem III-gymnasium opgericht dat twee afdelingen kende: de ene kon gelijkgesteld
worden aan een hogere burgerschool(hbs)-b in Nederland (een vorm van
voorbereidend hoger onderwijs)1, de andere was een opleiding voor de
Indische bestuursdienst. Van 1860 af kon dus een deel van de Nederlandse
kinderen voortgezet onderwijs in Indië volgen; veel ouders gaven er
evenwel de voorkeur aan, hun kinderen op zes- o f twaalfjarige leeftijd
(in die laatste gevallen dus na het volgen van lager onderwijs in Indië)
voor hun verdere opleiding naar Nederland te sturen waar zij in de
gezinnen van familieleden, soms ook in kostgezinnen o f in speciale
kostscholen werden opgenomen. De behoefte om dat te doen werd
geringer toen de voorzieningen voor Nederlands onderwijs in Indië
beter werden. Het gouvernement, d.w.z. het in 1867 opgerichte departe
ment van onderwijs en eredienst, gaf zich daar veel moeite voor. Behalve
in afgelegen streken waren er omstreeks 1900 al voldoende scholen voor
Nederlands lager onderwijs, zij het dat daaronder nog maar weinig
confessionele scholen waren —van de groep waartoe die laatste behoor
den: de scholen voor bijzonder onderwijs, nam het aantal tussen 1900
en 1940 belangrijk toe. Lager onderwijs werd in 1900 gevolgd door bijna
negentienduizend Nederlandse en Indisch-Nederlandse kinderen (één
op de v ijf volgde bijzonder onderwijs), in 1940 door bijna een-enveertigduizend (meer dan de helft volgde bijzonder onderwijs). Bijzon
der onderwijs werd gegeven op scholen die op een protestantse of
katholieke grondslag stonden, maar ook wel op particuliere scholen
zonder godsdienstige grondslag.
Ook het voortgezet onderwijs had zich in de twintigste eeuw belang
rijk uitgebreid: aan dat ene gymnasium te Batavia waren enkele mulo’s2,
drie- en vijfjarige hbs’en en lycea toegevoegd. Dit voortgezet onderwijs
werd in 1900 gevolgd door een kleine zevenhonderd Nederlandse en
Indisch-Nederlandse kinderen, in 1940 door ruim achtduizend.3
1 Thans (1984): athenaeum. 2 Scholen vo o r m eer uitgebreid lager onderwijs, thans:
m avo-scholen. 3 Sinds het begin van de twintigste eeuw was ook aandacht besteed
aan het technisch en vakonderw ijs; de daarvoor opgerichte scholen werden hoofdza
kelijk door Europeanen bezocht. Inheemsen kregen veelal beurzen, hetzij van het
gouvernem ent, hetzij van Europese ondernem ingen, om dit onderwijs dan w el aparte
cursussen te volgen.
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Dan was na de Eerste Wereldoorlog in Indië ook een begin gemaakt
met hoger onderwijs: in Bandoeng werd in 1920 een Technische Hoge
school geopend (deze kende slechts één studierichting: die voor civiel
ingenieur), in 1924 kwam in Batavia een Rechtshogeschool tot stand, in
'27 een Medische Hogeschool en aan die laatste twee opleidingen (men
zou van ‘faculteiten’ kunnen spreken) werd in '40 in Batavia een Faculteit
der Letteren en in '41 in Buitenzorg een Landbouwkundige Faculteit
toegevoegd. De TH in Bandoeng begon in '20 met o.m. negen-en-twintig
Nederlandse en Indisch-Nederlandse studenten —in '40 was hun aantal
aan de vier toen bestaande instellingen van hoger onderwijs tezamen tot
ca. driehonderdvijftig gegroeid.

★

Wij schreven in het voorafgaande over ‘Nederlandse en Indisch-Neder
landse’ jongeren. Inderdaad: alle Nederlandse onderwijsinstellingen
stonden open voor jongeren van Indisch-Nederlandse afkomst, trouwens
ook voor jongeren uit gezinnen van Vreemde Oosterlingen en van
inheemsen —er was geen rasdiscriminatie. In feite was het evenwel voor
Indisch-Nederlandse kinderen moeilijker dan voor Nederlandse om het
Nederlandse onderwijs te volgen. Er moest schoolgeld worden betaald
en dat vormde voor de ouders uit het arme gedeelte van de IndischNederlandse groep vaak een groot probleem. Dan: die Indisch-Nederlandse kinderen kwamen in overwegende mate uit gezinnen die, zeker
in het begin van de twintigste eeuw, dichter bij de inheemse dan bij de
Nederlandse levenssfeer stonden. Wij herinneren er aan dat in 1900 van
alle kinderen die voor het eerst bij de Nederlandse scholen voor lager
onderwijs werden ingeschreven, nog geen 30% normaal Nederlands en
meer dan 40% (slechts voor een vierde waren dat inheemsen) zelfs
uitsluitend Maleis sprak. De overgrote meerderheid van de IndischNederlandse kinderen moest zich dus eerst een goede kennis van het
Nederlands eigen maken — nadien bleef het toch voor velen een hinder
dat zij thuis in een sfeer verkeerden die geen stimulans vormde voor het
voltooien van een begonnen opleiding. Onderzoekingen van het Bataviase Centraal Kantoor voor de Statistiek, uitgevoerd voor de schooljaren
19 13—14, 1919—20 en 1924—25, toonden aan dat van de honderd leerlingen
die in de eerste klassen van de Nederlandse lagere scholen waren opge
nomen, slechts zes-en-veertig de gehele school hadden doorlopen: ruim

141

DE K O L O N I A L E S A M E N L E V I N G
de helft was dus afgevallen en was daarmee al veroordeeld tot een
moeilijk maatschappelijk bestaan. Naar verhouding waren er ook velen
die niet verder kwamen dan de lagere school.1 Er waren daarentegen ook
Indisch-Nederlandse gezinnen waar terdege werd beseft dat het volgen
van modern Nederlands onderwijs een onmisbare voorwaarde was om
hogerop te komen, waar men zich grote offers getroostte om dat volgen
mogelijk te maken en waar de jongeren die dat deden, krachtig, ja
hartstochtelijk werden gesteund.

★

Inzicht in de noodzaak van het volgen van modern Nederlands onderwijs
(in de eerste plaats: van het zich eigen maken van de Nederlandse taal)
groeide niet alleen in de kringen van de Indische Nederlanders maar ook
in die van de Indische Chinezen. Nederlands lager onderwijs werd in
1900 gevolgd door ca. driehonderdvijftig Chinese kinderen2 — in ’20
waren het er vijf-en-twintighonderd, in '40 nog geen dertienhonderd.
Die daling moet uit het feit verklaard worden dat op meer en meer
plaatsen door de zorgen van het gouvernement en van de Nederlandse
kerkgenootschappen z.g. Hollands-Chinese scholen waren opgericht:
speciaal voor Chinese kinderen bestemde lagere scholen met het Neder
lands als voertaal. De eerste werden in 1908 opgericht, tijdens het gouverneur-generaalschap van van Heutsz, en die oprichting werd gestimu
leerd door het feit dat de Chinezen inmiddels eigen scholen waren gaan
oprichten die het z.g. Mandarijn-Chinees als voertaal hadden. In 1908
telden de Hollands-Chinese scholen ruim achthonderd leerlingen, in '20
ruim tienduizend, in '40 bijna zes-en-twintigduizend (van wie bijna
tienduizend bijzondere scholen bezochten). Aan die Hollands-Chinese
scholen werden, speciaal ten behoeve van kinderen uit arme gezinnen
van Indische Chinezen, in '28 Maleis-Chinese scholen toegevoegd —zes
jaar later telden die meer dan twintigduizend leerlingen.
Van dat lager onderwijs uit waren meer en meer Chinese jongeren in
1 I. J. Brugmans en Soenario deden de C om m issie-V ism an weten dat van die honderd
leerlingen uit 1 9 1 3 —14 slechts 2 ,4 % het einde van een middelbare opleiding had
gehaald en van de honderd uit 19 24 —2 5 , 3,8 % . 2 D e statistiek verm eldt slechts
‘V reem de O osterlingen’ - w ij gaan er gemakshalve van uit dat dat uitsluitend Chinese
kinderen zijn geweest; het kan zijn dat zich onder hen hier en daar ook kinderen van
Arabische o f andere Vreem d-O osterse oorsprong hebben bevonden.
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staat, middelbaar onderwijs te volgen: slechts vier in 1900, maar al
tweehonderddertig in '15 en ruim vijf-en-dertighonderd in '40. Dit
laatste aantal was, gemeten aan het totaal van de Chinese bevolkings
groep: meer dan één miljoen tweehonderdduizend zielen in '30, niet
groot, maar daarbij moet bedacht worden dat een aanzienlijk deel van
de Chinezen arm was, zodat het hun moeilijk viel de schoolgelden voor
het voortgezet onderwijs te betalen. Er waren in 1930 in heel Indië bijna
veertigduizend Chinezen die Nederlands konden lezen en schrijven.
Hoger onderwijs werd in '40 in Indië gevolgd door ca. driehonderdzestig
Chinese studenten —meer dan tweehonderd anderen studeerden toen in
Nederland.
Naast de door het gouvernement en de kerken opgerichte lagere
scholen waren er, gelijk vermeld, scholen die door de Chinezen zelf
(hoofdzakelijk, naar wij aannemen, de Indische Chinezen) werden be
kostigd. In het begin van de twintigste eeuw waren er bijna 400 van
dergelijke scholen met tezamen bijna achtduizend leerlingen (de meeste
scholen waren dus klein)1 — in '34 (latere cijfers zijn ons niet bekend)
waren het vijf-en-veertigduizend leerlingen geworden.
Naast de meer dan zevenhonderdduizend Indische Chinezen waren
er in '30 in Indië bijna vijfhonderdvijf-en-twintigduizend ‘recente’
Chinezen; die twee groepen telden toen tezamen 71 % analfabeten; ruim
driehonderdzestigduizend Indische en ‘recente’ Chinezen konden dus
lezen en schrijven. Dat cijfer moet in '40 belangrijk hoger zijn geweest.

★

Voor het onderwijs aan inheemsen (met uitzondering van de kinderen
van de Christenen en van de militairen onder hen) werd in de eerste
helft van de negentiende eeuw door het gouvernement niets gedaan. In
1835 had een van de Javase residenten voorgesteld, in zijn residentie
f 300 per jaar te mogen uitgeven teneinde het onderwijs aan inheemse
kinderen op gang te brengen —dat voorstel was, nadat het ruim anderhalf
jaar overwogen was, verworpen. In die tijd droeg alleen de zending er
zorg voor dat gedoopte inheemse kinderen lager onderwijs kregen; dat
waren er in 1849 ca. vijftienduizend. In dat jaar begon het gouvernement
1 Er waren toen 4 5 particuliere scholen voor Arabieren met tezamen ruim achthonderd
leerlingen; w ij nemen aan dat deze cijfers in '40 aanzienlijk waren gestegen.
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aan het zendingsonderwijs subsidie te verlenen en twee jaar later, in 1851,
werd in Soerakarta de eerste kweekschool voor inheemse onderwijzers
opgericht. Nadien ontstonden krachtens een beslissing van de minister
van koloniën die in 1862 als beginsel had aangegeven dat alle inheemse
kinderen lager onderwijs moesten krijgen, de eerste geheel door het
gouvernement gefinancierde lagere scholen, de z.g. standaard-scholen,
waar in de lands- o f streektaal onderwijs werd gegeven; in 1866 telden
zij ca. zestienduizend leerlingen. Deze scholen bleken te duur — zij
werden een kleine dertig jaar later gesplitst in tweede klas-scholen met
een drie- en eerste klas-scholen met een vijfjarige cursus. Op de tweede
klas-scholen vond het onderwijs louter in de lands- o f streektaal plaats.
Naast de openbare tweede klas-scholen kwamen er ook confessionele,
vooral in de gekerstende streken: de Minahassa, Ambon, Flores en (op
Sumatra) de Bataklanden; zij telden in 1900, toen er op de openbare
tweede klas-scholen ruim zestigduizend leerlingen waren, bijna veertig
duizend leerlingen. In ’20 werden de tweede klas-scholen door bijna
driehonderdzestigduizend kinderen bezocht, maar in '40 nog maar door
tienduizend —hun plaats was toen door een ander type school ingeno
men: de dessa- o f volksschool, waarover straks meer.
Op de eerste klas-scholen, een voortzetting van de standaard-scholen,
vond het onderwijs meer en meer in het Nederlands plaats. Zij werden,
evenals de standaard-scholen, vooral bezocht door de kinderen uit de
bovenlaag van de inheemse samenleving, met inbegrip van de zonen van
de inheemse vorstengeslachten en van de aristocratie: het was wenselijk
dat zij, die in contact zouden treden met de ambtenaren van het Neder
lands Binnenlands Bestuur, zich een goede kennis van het Nederlands
eigen zouden maken. In 1914 kregen die eerste klas-scholen een cursus
duur van zeven jaar en toen werd tevens bepaald dat er van de aanvang
af in het Nederlands onderwijs zou worden gegeven; zij werden her
doopt tot ‘Hollands-Inlandse scholen’ - deze telden een jaar later ca.
drie-en-twintigduizend leerlingen (van wie ca. drieduizend bijzondere
scholen bezochten); in 1940 waren er ca. acht-en-zestigduizend leerlingen
(van wie ca. vier-en-twintigduizend bijzondere scholen bezochten). Spe
ciaal deze Hollands-Inlandse scholen genoten de belangstelling van
inheemse ouders: bij kinderen die die scholen bezochten, bestond niet
het gevaar dat zij in de schooljaren van het inheemse milieu zouden
vervreemden en bovendien werd het einddiploma van de HollandsInlandse scholen in '2 1 gelijkgesteld aan het z.g. klein-ambtenaarsdiploma, hetgeen betekende dat wie zulk een school met succes doorlopen
had, benoembaar was in (zij het lage) betrekkingen bij de overheid. Veelal
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waren er veel meer candidaat-leerlingen dan er plaatsen waren op de
scholen. Het onderwijs gold er overigens als moeilijk en was ook nogal
duur. Er was veel leerlingenverloop: gemiddeld vielen er van elke hon
derd leerlingen zestig af.
Daarnaast was het voor inheemse jongeren mogelijk, het eerder ge
noemde zuiver-Nederlandse lager, middelbaar en hoger onderwijs te
volgen. In 1900 volgden ruim zestienhonderd inheemse scholieren het
Nederlands lager onderwijs, in ’20 twee-en-zestighonderd (van wie
achthonderd bijzondere scholen bezochten), in '40 ruim zes-en-vijftighonderd (elfhonderd op bijzondere scholen). De daling die zich in '40,
vergeleken met ’20, bleek te hebben afgetekend, heeft vermoedelijk
samengehangen met de uitbreiding van de Hollands-Inlandse scholen.
Achter die uitbreiding werd overigens in 1932 een punt gezet; het
gouvernement had geen geld voor de oprichting van nieuwe scholen en
het leek al moeilijk genoeg om voor de leerlingen die de bestaande
bezochten, een plaatsje in de maatschappij te vinden.
Voortgezet onderwijs (dit werd steeds in het Nederlands gegeven)
werd in 1900 in Indië gevolgd door dertien inheemse leerlingen, in '15
door ruim vierhonderd, in '40 door ruim negenduizend (op ruim acht
honderd na bezochten die allen een mulo1), hoger onderwijs in Indië in
*20 door zes inheemse studenten, in '40 door bijna zevenhonderd —‘in
Indië’, schrijven wij, want wie het in inheemse kring betalen kon, zond
een o f meer van zijn zoons naar Nederland om daar het voorbereidend
hoger en hoger onderwijs te volgen, en bovendien stelde het gouverne
ment in het tijdperk waarin Indië geen o f nauwelijks hoger onderwijs
voorzieningen kende, aan begaafde jonge inheemsen beurzen ter be
schikking om in Nederland te gaan studeren. Daar studeerden in 1908
omstreeks dertig inheemsen, maar in 1924 niet minder dan zeshonderd drie-en-zeventig. Uit die studenten vormde zich toen een politieke
voorhoede, de Perhimpoenan Indonesia, die, sterk door socialistische en
communistische denkbeelden beïnvloed, op de onafhankelijkheid van
Indonesië ging aandringen en er toe bij droeg dat in Indië een deel van
de politiek-bewuste inheemsen zich op het standpunt stelde dat geen
enkele vorm van samenwerking met het gouvernement geoorloofd was
(de ‘non-coöperatie’, zoals het heette). Het gouvernement ging toen het
verlenen van studiebeurzen beperken en bovendien konden diegenen
die rechten o f medicijnen wilden studeren, nu in Indië hun opleiding
1 Van 19 19 a f g a f een op de mulo aansluitende A lgem ene M iddelbare School met
een driejarige cursus aansluiting bij het hoger onderwijs.
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krijgen. In '29 studeerden aan Nederlandse universiteiten en hogescholen
nog maar honderdnegen inheemsen — die groep werd in de jaren '30
weer iets groter. Op de Perhimpoenan Indonesia komen wij uitgebreid
terug in een later hoofdstuk.
Naast dit alles had, al van de negentiende eeuw af, het gouvernement
aandacht besteed aan de opleiding van speciale groepen inheemsen —de
mede voor de zoons van vorsten en aristocraten bestemde standaard-,
later eerste klas-scholen waren daar op het gebied van het lager onderwijs
een voorbeeld van. Voortgezet onderwijs werd sinds 1878 gegeven aan
enkele z.g. Hoofdenscholen en sinds 1900, toen de Hoofdenscholen
werden opgeheven, aan z.g. Opleidingsscholen voor Inlandse Ambte
naren (de Osvia’s, zoals zij meestal werden genoemd): daar kregen de
zoons van regenten en van lagere inheemse functionarissen de scholing
die zij nodig hadden om te zijner tijd in het inheemse bestuursapparaat
te worden opgenomen1 ; bij die Osvia’s sloot van 1914 af een hogere
opleiding aan welke inheemse ambtenaren (en Nederlanders c.q. Indische
Nederlanders die in de Buitengewesten Hulpgezaghebber wilden wor
den) konden volgen aan de Bestuursschool te Batavia.2 Voortgezet on
derwijs werd voorts gegeven op medisch gebied: er werden inheemse
hulpartsen opgeleid. Dat was in 1851 begonnen aan de z.g. DokterDjawa-school die in Batavia gevestigd was. Ruim vijftig jaar later werd
die school vervangen door de School tot Opleiding van Indische Artsen,
oftewel de Stovia, en uit die Stovia3 ontstond in 1927 de Medische
Hogeschool. Op gelijke wijze ontstond in 1924 de Rechtshogeschool uit
de in '09 in Batavia opgerichte Opleidingsschool voor Inlandse Rechts
kundigen.4
Nog zijn wij er niet.
Wat wij in het voorafgaande aan scholen noemden, was gevestigd in
plaatsen van zekere omvang. Zulks betekende dat de dorpelingen over
het algemeen van onderwijs verstoken waren —in Den Haag bleef dat
1 D e zes op Java bestaande O svia’ s werden er in '2 7 vier die toen M iddelbare
O pleidingsschool voor Inlandse Ambtenaren, M osvia, gingen heten; zij werden in
'3 4 als uitvloeisel van de bezuinigingspolitiek tot één gereduceerd. 2 D eze werd,
eveneens in het kader van de bezuiniging, in '3 4 gesloten om vier jaar later te herrijzen
als Bestuursacademie; er w erd daar vo o r een belangrijk deel gedoceerd door hoogle
raren van de Rechtshogeschool. 3 In Soerabaja was sinds 19 13 een NederlandsIndische Artsenschool gevestigd, de Nias. Er was daar ook een School tot O pleiding
van Indische Tandartsen, de Stovit. 4 D e Technische H ogeschool had in 19 40 in
totaal vie r-e n -vijftig inheemse ingenieurs afgeleverd, de M edische H ogeschool hon
derdvier inheem se artsen; er waren voorts honderdzestig inheemse meesters in de
rechten, van w ie evenw el een deel in Nederland had gestudeerd.
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niet onopgemerkt. Toen in 1901 aan de secretaris-generaal van het Haagse
departement van koloniën uit Indië het voorstel werd voorgelegd om
particuliere cursussen aan inheemsen te subsidiëren, maar zulks op voor
waarde dat die cursussen niet een voorbereiding tot enig examen zouden
zijn, tekende hij daarbij aan: ‘Ik vind in de voorwaarde . . . alweer een
noodlottig streven om de inlander klein te houden, ’t Adagio is altijd
hetzelfde: zoveel mogelijk voor de Europeanen, dan ook nog wat voor
de Indo’s, voor de inlanders niets. Dat is verkeerd.’ 1 Gouverneur-generaal
van Heutsz deelde dat inzicht: sterk onder invloed staande van zijn
adviseur in de Atjeh-oorlog, Snouck Hurgronje, aan wie een in de
moderne wereld geïntegreerd Indië als ideaal voor ogen stond, besloot
hij in '07, voor een ontwikkeling in die richting in de dessa's een eerste
grondslag te leggen door de oprichting van dessa- oftewel volksscholen
te bevorderen: scholen waren dat waar de kinderen driejaar onderwijs
kregen; de eenvoudige schoolgebouwen werden door de «fewa-bewoners
zelf opgetrokken, de onderwijzers werden uit de dessa-kas bezoldigd, het
gouvernement droeg zorg voor de leermiddelen (en nam in '22 de
bezoldiging van de onderwijzers over). Dat initiatief sloeg aan, al waren
er hier en daar weerstanden van Islamietische kant2: Java telde in 1920
al bijna 5 000 volksscholen, in de Buitengewesten waren er toen ca. 1 400.
Al die scholen tezamen (ze waren inmiddels ook in steden opgericht)
hadden in ’20 ruim vierhonderdtwintigduizend leerlingen; in '40 waren
er bijna éénmiljoenzevenhonderdduizend jongeren die het door het
gouvernement gesubsidieerde volksonderwijs volgden, en daar moesten
toen nog ruim tweehonderddertigduizend anderen bijgeteld worden die
de volksscholen van zending en missie bezochten. Op die volksscholen
leerde men lezen, schrijven en rekenen en men kreeg er ook wel
onderricht in kennis der natuur en in tekenen. Vervolgscholen '(de eerste
waren in 1915 opgericht) waar het lager onderwijs nog twee o f driejaar
werd voortgezet (die scholen waren er alleen in de steden), hadden in
'40 bijna tweehonderdnegentigduizend leerlingen.
1 Aantekening op een nota, 16 dec. 19 0 1, van het dep. van koloniën in (Historisch
Genootschap, C om m issie vo o r bronnenpublicatie betr. de geschiedenis van N e d e rlands-Indië 19 0 0 -19 4 2 ), S. L. van der W al: H et onderwijsbeleid in N ederlands-Indië
19 0 0 - 19 4 0 (1963), p. 2 1 (verder aan te halen als: Van der W al: Onderwijsbeleid).
2 D ie
weerstanden deden zich vooral v o o r in Atjeh w aarin de eerste tien jaar van het bestaan
van de rfma-scholen door velen werd gemeend dat w ie het Europese naast het
Arabische schrift leerde schrijven, in het hiernamaals zijn rechterhand zou verliezen.
D ie weerstanden verdw enen in de jaren '20 en '30 toen de <fasa-scholen naar ver
houding in A tjeh m eer leerlingen gingen tellen dan elders in Indië, Java inbegrepen.
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Al die cijfers voor het volksonderwijs vormen momentopnamen en
geven als zodanig een te gunstig beeld. Alleen al de bevolkingsgroei had
invoering van de leerplicht onmogelijk gemaakt en er konden dus geen
sancties worden toegepast, indien inheemse ouders meenden dat hun
kinderen aan één o f twee jaar volksonderwijs genoeg hadden. Er was
veel verloop van leerlingen; van elke honderd met wie een volksschool
begon, waren er gemiddeld na één jaar zeventig over, na twee jaar vijftig,
na drie jaar dertig.

★

Het voorafgaande toont aan dat het gouvernement zich inderdaad na het
begin van de ‘ethische politiek’ moeite heeft gegeven, het onderwijs
zowel voor de Chinezen als voor de inheemsen belangrijk te verbeteren.
Er moest daarbij veel tegenstand overwonnen worden, in inheemse kring
vooral ook van diegenen die van hun Islamietische opvattingen uit
onderwijs aan meisjes overbodig achtten. Niet gering waren ook de
personele en materiële problemen die dienden te worden opgelost.
Speciaal voor de verschillende vormen van Europees onderwijs waren
goed-opgeleide leerkrachten nodig; voorzover men die niet in de N e
derlandse samenleving in Indië kon vinden, werden zij uit Nederland
aangetrokken en veel van die leerkrachten vonden het een inspirerende
taak om aan zo gemengde klassen les te geven en, wat de inheemsen
onder de leerlingen betrof, bij te dragen tot hun verheffing. De resultaten
die men ten aanzien van de inheemse jeugd had bereikt, waren in '40
niet gering. Wij herhalen de cijfers: éénmiljoenzevenhonderdduizend
inheemse kinderen volgden het simpele onderwijs in door het gouver
nement gesubsidieerde volksscholen, tweehonderddertigduizend deden
zulks in de bijzondere volksscholen, tweehonderdnegentigduizend ston
den bij de erop aansluitende vervolgscholen ingeschreven, tienduizend
inheemse kinderen bezochten de laatste van de aloude tweede klasscholen, acht-en-zestigduizend bezochten de Hollands-Inlandse scholen
en ruim vijfduizend de ‘gewone’ Nederlandse lagere scholen; dan waren
er ruim negenduizend inheemse kinderen die voortgezet onderwijs
volgden (bijna uitsluitend op mulo’s) en tenslotte telden de universitaire
opleidingen in Bandoeng en Batavia in '40 bijna zevenhonderd inheemse
studenten.
Hoewel die cijfers op zichzelf ietwat geflatteerd zijn (want van elke
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honderd inheemse kinderen die de *fa.w-scholen resp. de HollandsInlandse scholen bezochten, vielen er zeventig resp. zestig af), wezen zij
toch op een duidelijke vooruitgang. Met dat al was Nederlands-Indië in
vergelijking met enkele andere landen in Zuid-Oost-Azië achtergeble
ven. In Frans-Indo-China en in Brits-Indië was het percentage inheemse
kinderen dat enige vorm van onderwijs ontving, niet hoger, maar het
was wèl hoger op de Philippijnen, in Thailand en in de Engelse kolonie
Malakka, en in die drie landen had men dan ook belangrijke vorderingen
gemaakt met het terugdringen van het analfabetisme. Dat was in '40 in
Nederlands-Indië gelukt ten aanzien van misschien 40% van alle in
heemse jongeren tussen de zes en de veertien tot vijftien jaar die, de
meesten op de volksscholen, althans de eerste beginselen van het lezen
en schrijven hadden geleerd, maar van de inheemse bevolking als geheel,
met inbegrip dus van de zuigelingen en de jonge kinderen, was in '30
nog 93 % analfabeet. Onder de inheemsen die wèl konden lezen en
schrijven, waren er in datzelfde jaar bijna honderdnegentigduizend die
het Nederlands beheersten: van alle inheemsen ongeveer één op de
driehonderdzestig.
Vooral door de voormannen van de nationalistische en Islamietische
groeperingen die meer zelfstandigheid o f zelfs onafhankelijkheid voor
Indië begeerden, werd het wijdverbreid analfabetisme als een ernstige
misstand ervaren en van hun streven maakten steeds acties deel uit om,
los van het gouvernement, met eigen onderwijzers de dessa s o f de arme
woonwijken der ongeschoolde arbeiders in te gaan dan wel eigen scholen
op te richten. Hierop komen wij nog terug wanneer wij het optreden van
die nationalistische en Islamietische groeperingen gaan beschrijven. Bij
hoevelen zij in de laatste drie decennia van het Nederlandse bewind het
analfabetisme hebben weten te overwinnen, weten wij niet precies, maar
wèl moet bedacht worden dat zich onder de groep die had leren lezen
en schrijven, in '40 velen bevonden die hun achterstand hadden ingehaald
door initiatieven die uit inheemse kring waren voortgekomen.

★

Oude gevestigde levenspatronen werden, ook in Indië, door het onder
wijs doorbroken. Dat gold al voor de i«w-scholen: het was er iets nieuws
dat kinderen dagelijks een schooltje konden bezoeken. Zij kregen daar
een nieuwe autoriteit voor zich: de dorpsonderwijzer, zij leerden van
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hem een vaardigheid die hun ouders niet bezaten. Sterker nog werden
de traditionele levenspatronen doorbroken bij alle inheemsen die mo
dern onderwijs volgden - wij denken hierbij vooral aan de tienduizen
den die de mulo- en andere scholen voor voortgezet onderwijs hadden
kunnen doorlopen en speciaal ook aan de paar duizend die, in Nederland
o f in Indië, hoger onderwijs hadden ontvangen. Zij waren moderne
jonge mensen geworden, maar waar was voor hen een bevredigende
plaats in het*Europese deel van de samenleving? Bij het gouvernement
en de gouvernementsdiensten konden slechts weinigen tot de hogere
rangen doordringen en bij het Europese bedrijfsleven vrijwel niemand.
Daarnaast stonden ook de meesten van de traditionele machthebbers
in het inheemse deel van de samenleving afwerend jegens al die modernopgeleiden. Al sinds de tijd van de Compagnie was het een hoofdlijn
geweest van het Nederlands beleid om de in Indië aangetroffen, door de
adat bepaalde sociale structuur te handhaven; die structuur was op Java
tijdens het Cultuurstelsel nog rigider geworden dan tevoren doordat het
regent-zijn erfelijk was verklaard (in 1913 werd dat erfelijk opvolgingsrecht ietwat beperkt door maatregelen die in het volgend hoofdstuk aan
de orde komen), en was er elders, op Sumatra bijvoorbeeld in het gebied
van Padang en in Atjeh, sprake geweest van strijd tussen een adat-partij
en een meer moderne, Islamietische richting, dan had het gouvernement
zich steeds aan de zijde van de adat-partij geplaatst. ‘De Westers opgeleide
intellectuelen konden veelal geen werk vinden dat met hun opleiding in
overeenstemming was; zij werden’, aldus in 1978 de oud-bestuursambtenaar dr. L. G. M. Jaquet, ‘in de adat-sfeer als storende en ondermijnende
elementen ervaren en als zodanig door het Nederlandse en in bepaald
niet mindere mate door het inheemse bestuur beschouwd en behandeld.’ 1

★

Impliciet was de strekking van de ‘zedelijke roeping’ die in de Troonrede
van 1901 was aanvaard dat Indië opgevoed moest worden, mondig
gemaakt, ontwikkeld in de richting van zelfstandigheid. Onderwijs, ook
het simpelste, was een middel daartoe —een middel evenwel dat voor
zijn deugdelijke toepassing materiële en personele krachten vergde welke
1 L. G. M . Jaquet: Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen
van N ederlands-Indië (1978), p. 32.
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het veraf wonende, niet zo talrijke Nederlandse volk onmogelijk ter
beschikking kon stellen, evenmin als de betrekkelijk kleine, in Indië
aanwezige Nederlandse groep. Een van diegenen die deze problematiek
helder beseften, was dr. P. J. A. Idenburg die de lezer in hoofdstuk i
tegenkwam als directeur van het kabinet van de gouverneur-generaal.
‘Wij nemen wat het analfabetisme betreft’, schreef hij in '40 in een lange
nota voor de gouverneur-generaal welke hij in zijn toenmalige functie
van directeur van het departement van onderwijs en eredienst had op
gesteld,
‘in het Z u id e n en Z u id -O o s te n van A z ië een bescham ende uitzonderin gspositie
in . . . In de o gen der inheem sen is het o n d erw ijs de barom eter v o o r ons koloniaal
b e w in d . . . D e regering stelt . . . dat Indië n o g niet rijp is v o o r een m eer
zelfstan dige staatkundige structuur, m aar dat de politiek der regering er op is
gericht de vo o rw aa rd e n v o o r dit rijpingsproces te scheppen en te bevorderen .
D it laatste nu is slechts betrekkelijk ju is t; ju ist, vo o rz o v e r het geldt de inner
lijk e d oelstellin g van de Indische en N e d erlan d se regerin g; doch hieraan zou
m o eten w o rd e n to e g e v o e g d de erkenning (en deze w o rd t fe ite lijk bij iedere
beg ro tin g g egeven ) dat ons de m id d elen ontbreken o m krachtig en in een snel
tem po de v o o r on ze d oelstellin g vereiste activeringspolitiek te voeren . W ij doen
ons best op het geb ied van vo lk seco n o m ie , o n d erw ijs, vo lk sgezo n d h eid en
verkeer, m aar telkens stuiten w ij w e e r op financiële o n m a c h t . . . A lle e n al onze
schulden, pen sioenen, d efen sie en de verzekerin g der in w e n d ig e v eilig h e id
kosten zo ve e l dat w ij o n m o g e lijk een intensieve activeringspolitiek kunnen
voeren . W ij h ebben er e e n vo u d ig de m ensen en het kapitaal niet v o o r.’ 1

In breder historisch verband beschouwd, betekende die erkenning dat
het Nederlands koloniaal bewind zijn tijd had gehad; het was, Idenburg
had dat scherp gezien, al zijn inspanningen ten spijt, niet bij machte zijn
eigen politieke doelstellingen in een voldoend tempo te realiseren.

1 Nota, 2 7 febr. 1940, van P. J. A. Idenburg aan van Starkenborgh in van der W al:
Onderwijsbeleid, p. 660, 664, 672.
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Het koloniale staatsbestel
Er zijn twee redenen waarom wij het tot aan de capitulatie van Kalidjati
in Indië geldend staatsbestel ‘koloniaal’ noemen; de eerste is dat het
opperbestuur over Indië niet door in Indië maar door in Nederland
gevestigde organen werd uitgeoefend; de tweede dat het algemeen
bestuur over Indië werd uitgeoefend door de hoogste Nederlandse
vertegenwoordiger: de Nederlandse gouverneur-generaal.1 Hierbij moe
ten wij evenwel twee beperkende opmerkingen maken. De eerste is dat
de bevoegdheden van de in Nederland met het opperbestuur belaste
organen in de loop der tijden verminderd waren — Nederlands-Indië,
dat, gelijk reeds vermeld, in de Eerste Wereldoorlog in ruime mate op
eigen benen had leren staan, verwierf in de jaren '20 en '30 een vérgaande
mate van zelfstandigheid; wij stellen daar dan weer tegenover dat zich,
los nog van het feit dat die zelfstandigheid de formele ondergeschiktheid
niet ophief, ook in de twee genoemde decennia enkele gevallen voor
deden waarin de Nederlandse regering besluiten nam die afweken van
die welke het Indische gouvernement graag genomen zag, en dat de
gouverneur-generaal bij het vaststellen van zijn beleid er voortdurend
rekening mee moest houden wat die regering jegens het parlement kon
verantwoorden. Onze tweede beperkende opmerking heeft betrekking
op het algemeen bestuur: de gouverneur-generaal trad in feite niet langer
autocratisch op maar streefde naar samenwerking met de in 1916 in het
leven geroepen, in ’ i8 voor het eerst bijeengekomen Volksraad; daar
stellen wij tegenover dat de Volksraad een lichaam was dat slechts ten
dele de bevoegdheden had van een volwaardig parlement; een lichaam
voorts waarin de overweldigende meerderheid der bevolking: de in
1 Artikel 1 van de Gron dw et luidde tot de herziening in 19 2 2 : ‘H et Koninkrijk der
N ederlanden om vat het grondgebied in Europa, benevens de koloniën en bezittingen
in andere werelddelen’. In '2 2 werd de nieuw e form ulering: ‘ H et Koninkrijk der
N ederlanden om vat het grondgebied van Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en
C urajao.’ M en heeft w el beweerd dat dit betekende dat N ederlands-Indië niet langer
een Nederlandse kolonie was — die opvatting w ijzen w ij af. Trouw ens, dat deed in
feite o o k de Nederlandse overheid die een ‘minister van koloniën’ en een ‘departe
m ent van koloniën’ bleef kennen.
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heemsen, door een minderheid aan leden was vertegenwoordigd; en een
lichaam tenslotte dat in een conflictsituatie zijn wil niet aan de gouver
neur-generaal kon opleggen.
Beide: de plaats van Indië in het koninkrijk èn de plaats van het
Nederlands algemeen bestuur in Indië, hadden, sinds Indië in 1814 deel
van het koninkrijk was gaan uitmaken, allerlei wijzigingen ondergaan.
Wij zullen die niet in bijzonderheden weergeven maar concentreren ons
liever op de hoofdlijn waarbij wij speciaal de situatie willen schetsen die
in de periode tussen de twee wereldoorlogen bestond.
Wij willen dan nu eerst schrijven over de verhouding tussen Neder
land en Nederlands-Indië en over de plaats en de vérgaande bevoegd
heden van de gouverneur-generaal; vervolgens over het centrale Neder
landse bestuursapparaat en het apparaat van het Binnenlands Bestuur;
daarna over de twee organisaties die de dekking vormden van de N e
derlandse suprematie: het Knil en de politie, en over de rechtspraak; en
tenslotte over het inheemse bestuursapparaat waarmee de overgrote
meerderheid van de inheemse bevolking veel meer te maken had dan
met het Nederlandse. Dat inheemse bestuursapparaat was steun en toe
verlaat van het Nederlands gezag —het streven om zich van dat Neder
lands gezag te ontdoen, richtte zich dan ook in veel gevallen, zoals uit
de volgende hoofdstukken zal blijken, niet alleen tegen de Nederlandse
maar ook tegen de inheemse bestuursinstanties die door een deel van de
politiek-bewuste minderheid onder de inheemsen gezien werden als
werktuigen van de vreemde overheerser.

Opperbestuur
Tot in het jaar van de liberale ommezwaai, 1848, had de Nederlandse
volksvertegenwoordiging niets te zeggen gehad over wat in NederlandsIndië gebeurde; het opperbestuur was uitsluitend aan de koning opge
dragen die het door zijn minister van koloniën liet uitvoeren. Thorbecke’s nieuwe Grondwet bracht dat bestuur onder de controle van de
Tweede en Eerste Kamer; zulks hield o.m. in dat deze zich dienden uit
te spreken over een nieuw Regeringsreglement. Het werd in 1854 aan de
Kamers voorgelegd en door deze goedgekeurd en het trad een jaar later
in werking. Wat de doelstelling van het Nederlands bewind betrof, was
de memorie van toelichting duidelijk geweest; zij had verklaard dat
Nederlands-Indië een ‘wingewest’ was; uitgangspunt voor het aldaar te
voeren beleid was dat, ‘behoudens de welvaart der inheemse bevolking,
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dat wingewest aan Nederland zal blijven verschaffen’ (‘blijven’, omdat
het Cultuurstelsel sinds 1 830 jaar voorjaar een steeds groeiend ‘batig slot’
in de Nederlandse schatkist had doen vloeien) ‘de stoffelijke voordelen
die het doel waren der verovering.’ 1 Dat was een eerlijk aangegeven
doelstelling (zij werd door de regering na protesten uit de Tweede Kamer
in de memorie van antwoord niet herhaald), zij het dat men de er in
geformuleerde beperking: ‘behoudens de welvaart der inheemse bevol
king’, wel mocht aanduiden als de buiging die de eigenbaat maakte voor
het uiterlijk fatsoen. Een overeenkomstig onwaarachtig element was in
artikel 55 van het Regeringsreglement te vinden waarin een bepaling uit
vroegere, buiten het parlement om ontstane Regeringsreglementen was
overgenomen: ‘De bescherming der inheemse bevolking tegen w ille
keur, van wie ook, is een der gewichtigste plichten van de gouverneurgeneraal.’2 Van Hoëvell, de eerste criticus van het Cultuurstelsel, die van
nabij de knevelarijen had aanschouwd waaraan de regenten op Java de
inheemse bevolking hadden onderworpen, had voor artikel 55 slechts
hoon over; hij noemde het ‘een vlag die men hoog ophijst en breed laat
wapperen, teneinde te voorkomen dat niet uit de gehele inrichting van
het schip, uit de ganse bouw van de romp, het vermoeden mocht worden
gewekt dat er contrabande aan boord is.’3
De Troonrede van 1901 formuleerde, gelijk weergegeven, een nieuwe
doelstelling voor het bewind in Indië: Nederland werd nu ‘verplicht’
genoemd, ‘geheel het regeringsbeleid te doordringen van het besef dat
Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een zedelijke roeping
heeft te vervullen’ —exploitatie-politiek moest plaats maken voor ‘ethi
sche politiek’. Het duurde nadien nog ruim twintig jaar voordat, in 1925,
het oude Regeringsreglement werd vervangen door een reeks nieuwe
voorschriften: de Wet op de Indische staatsinrichting. Die wet vloeide
voort uit de op enkele punten in '22 gewijzigde Grondwet waarin o.m.
was bepaald: ‘De Koning’ (uiteraard: de constitutionele Koning, d.w.z.
de steeds van goedkeuring door het parlement afhankelijke regering)
‘heeft het opperbestuur over Nederlands-Indië. Voorzoveel niet bij de
Grondwet o f bij de wet bepaalde bevoegdheden aan de Koning zijn
voorbehouden, wordt het algemeen bestuur in naam des Konings uitge
oefend in Nederlands-Indië door de gouverneur-generaal. De staatsin
richting van Nederlands-Indië wordt door de wet vastgesteld.’
Ten aanzien van de verhouding tussen Nederland en Nederlands' Aangehaald in C. Fasseur: Kuituurstelsel en koloniale baten, p. 1 1 1 .
a.v., p. 109. 3 A.v.
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Indië hield die wet in (wij geven slechts de voornaamste bepalingen weer)
dat alleen de Nederlandse wetgever competent was ten aanzien van het
Indische staatsbestel, enkele belangrijke financiële aangelegenheden (o.m.
het muntwezen en de in- en uitvoerrechten), het circulatiebankwezen (in
Indië vervulde de Javase Bank de functie van de Nederlandse Bank in
Nederland) en de uitgifte van rechten tot exploitatie van delfstoffen. Al
deze aangelegenheden moesten dus bij de wet worden geregeld. De
Kroon (koning plus verantwoordelijke minister, in dit geval de minister
van koloniën) was bevoegd, de gouverneur-generaal ‘aanwijzingen’ (dat
kwam neer op: ‘bevelen’) te geven, droeg zorg voor de Indische buiten
landse betrekkingen en de Indische defensie, kon regels stellen ten
aanzien van de inrichting van het bestuur van de Nederlandse kerkge
nootschappen in Indië en benoemde, behalve de gouverneur-generaal
en, eventueel, een luitenant-gouverneur-generaal, de hoogste Indische
autoriteiten: de vice-president en de leden van de Raad van NederlandsIndië, de voorzitter en de leden van de Algemene Rekenkamer, de
president van het Hooggerechtshof (het hoogste rechterlijke college), de
voorzitter van de Volksraad en de commandant en alle andere opperofficieren (officieren in de rang van generaal-majoor en hoger) van het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.
Over het recht van de Kroon, de gouverneur-generaal aanwijzingen
te geven, valt iets meer te zeggen. Het wetsvoorstel had in lid i van
artikel I bepaald: ‘De uitoefening, in naam des Konings, van h e t. . . aan
de gouverneur-generaal opgedragen algemeen bestuur van NederlandsIndië geschiedt overeenkomstig de in deze wet gestelde regelen’ —het
was de Tweede Kamer die daar met meerderheid van stemmen aan
toevoegde: ‘en met inachtneming van ’s Konings aanwijzingen’. Achteraf
bleek dit een overbodige toevoeging: de enige keer dat vóór maart '42
van een formele aanwijzing uit Den Haag o f Londen sprake is geweest,
betrof zij een weinig belangrijke zaak en werd zij notabene uitgelokt
door de gouverneur-generaal.1 Ten aanzien van de benoemingen van de
opgesomde hoge autoriteiten rezen er zelden moeilijkheden: het was
regel dat de voorstellen van de gouverneur-generaal, die steeds goed
voorbereid en helder toegelicht waren, door de minister van koloniën

1 H et betrof de verlenging, in 19 39 , van een bijzonder defensie-uitvoerrecht waar de
minister van koloniën, W elter, en de Volksraad voorstanders en van Starkenborgh en
zijn adviseurs tegenstanders van w aren; van Starkenborgh deed toen aan W elter weten
dat hij bereid was, een voorstel tot verlenging aan de Volksraad vo o r te leggen, maar
er prijs op stelde zulks te doen krachtens een aanwijzing. D ie kreeg hij toen.
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werden overgenomen; dat geschiedde evenwel niet in '35 en '39 toen
door de gouverneurs-generaal, respectievelijk de Jonge en van Starken
borgh, conform het gevoelen van de Volksraad voorgesteld werd, een
inheems lid van dat college tot voorzitter te benoemen — beide keren
schrokken de ministers van koloniën, respectievelijk Colijn en Welter,
daarvan terug en lieten zij door de koningin een Nederlander benoemen;
een van hun overwegingen was daarbij dat, kwam er een inheemse
voorzitter, van de in totaal een-en-zestig stemmen een-en-dertig, een
meerderheid dus, door inheemsen zouden worden uitgebracht.
Van veel belang was verder dat in de Wet op de Indische staatsinrich
ting de sinds 1867 geldende bepaling was opgenomen dat de Indische
begroting, op voorstel van de Nederlandse regering, door het Neder
landse parlement moest worden goedgekeurd.1 Op begrotingsgebied was
Indië derhalve niet zelfstandig - zulks betekende ook dat een eventuele
verhoging van een vastgestelde begrotingspost door Den Haag moest
worden goedgekeurd. Welter, die in 1908 ambtenaar werd op het admi
nistratieve centrum van het Indisch gouvernement: de Algemene Secre
tarie, zag daar eens, ‘en het is mij altijd bijgebleven’, aldus zijn memoires,
‘een besluit vastgesteld waarbij werd aangetekend dat krachtens konink
lijke machtiging het aantal gasvlammen in het gesticht voor zieke pros
tituees in Semarang kon worden uitgebreid met 1 en derhalve gebracht
op 35.’2 Dergelijke pietluttigheden kwamen na het in werking treden van
de Wet op de Indische staatsinrichting (1925) niet meer voor, maar in
plaats daarvan had de oprichting van de Volksraad een nieuw element in
de verhouding tussen Nederland en Indië gebracht: de Indische begroting
werd ook aan het oordeel van de Volksraad onderworpen. Indiening en
behandeling door de Volksraad moesten zo tijdig geschieden dat de
begrotingsstukken Den Haag bereikten op een moment waarop, nog voor
het begin van het betrokken begrotingsjaar, de behandeling in Tweede
en Eerste Kamer kon plaatsvinden. Wat nu, als de Volksraad bepaalde
begrotingsposten verwierp?3 Algemener: wat gebeurde er als de Volks
raad zich niet kon verenigen met door de gouverneur-generaal voorge
legde ontwerpen voor die algemene regelingen welke in Nederland

' D e Kamers konden de Indische begroting slechts aannemen o f verwerpen - tot
w ijzigen waren zij niet bevoegd.
2 W elter: ‘ M em oires’ , p. 8 6 -8 7. 3 Dat is niet
vaak gebeurd: zo zijn in de tien jaren 1 9 2 8 -1 9 3 8 van vele duizenden begrotingsposten
slechts 53 verworpen. V an verwerping van een gehele begroting, die van het depar
tement van O nderw ijs en Eredienst voor het jaar '3 3 , was sprake in augustus '3 2 ; dat
geschiedde uit protest tegen de door het gouvernem ent voorgestelde bezuinigingen.
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‘wetten’, in Indië ‘ordonnanties’ heetten? Dan was er sprake van een
conflict tussen de gouverneur-generaal en de Volksraad. In de Wet op de
Indische staatsinrichting waren daarvoor twee regelingen voorzien. Bij
de z.g. lange conflicten-regeling vroeg de gouverneur-generaal de Volks
raad de afgewezen ontwerp-ordonnantie binnen zes maanden opnieuw
in behandeling te nemen —werd zijn voorstel dan voor de tweede maal
verworpen, dan kon hij de ordonnantie laten vaststellen door de Kroon
bij algemene maatregel van bestuur; bij de z.g. korte conflicten-regeling,
alleen toe te passen in dringende gevallen, kon de gouverneur-generaal
de betrokken ordonnantie op eigen gezag vaststellen, maar tegen zodanig
besluit, alsook tegen elke ordonnantie, kon de Volksraad in beroep gaan
bij de Kroon.1 In laatste instantie was het bij conflicten dus steeds de
Kroon die besliste — welnu, deze instantie, hoewel bevoegd van het
inzicht van de gouverneur-generaal af te wijken, besliste dan steeds
conform dat inzicht.2
Wij voegen aan dit alles nog toe dat ordonnanties van de gouverneurgeneraal óók door de Kroon geschorst en bij de wet, met medewerking
dus van Tweede en Eerste Kamer, vernietigd konden worden; die be
voegdheid werd nimmer toegepast. Intussen onderstreepte zij wèl dat het
Indische staatsbestel formeel ondergeschikt was aan het Nederlandse.
Met name in de jaren '30 rees in Indië ook bij Nederlanders en
Indische Nederlanders verzet tegen die onderschikking. Er werd in hun
kringen gemeend dat Indië vooral met de wijze waarop het de gevolgen
van de diepe wereldcrisis had opgevangen, opnieuw aangetoond had op
eigen benen te kunnen staan en dat het parlement in Den Haag de
deskundigheid miste om over Indische aangelegenheden mee te oorde
len. Het meespreken door Den Haag kostte ook, zo werd gemeend, te
veel tijd. Veler gedachten gingen in de richting van een fundamentele
wijziging van de verhouding tussen Nederland en Indië in dier voege
dat Indië binnen het geheel van het koninkrijk zelfstandig zou worden
— er werd in '41 een plan voor ontworpen dat in hoofdlijnen met van
Starkenborgh besproken was; het voorzag in de oprichting, na de oorlog,
van een Rijksraad waarin Nederland, Nederlands-Indië, de Antillen en
Suriname zouden zijn vertegenwoordigd en die het beleid op gebieden
van gemeenschappelijk belang (het buitenlands beleid, de defensie, de

1 Gouverneur-generaal de Jo n g e heeft in de jaren '3 2 —'3 4 ten aanzien van 1 1 op
economisch gebied vallende ordonnanties de korte conflicten-regeling toegepast.
2 In de periode i 9 i 8 - ’42 zijn ca. 1 450 ordonnanties uitgevaardigd; de Volksraad is
ten aanzien van 20 daarvan in beroep gegaan bij de Kroon, in alle gevallen vergeefs.
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economie) zou moeten goedkeuren. Het plan kwam tegemoet aan de
weergegeven wrevel maar was al in zoverre weinig reëel dat het over het
hoofd zag dat de genoemde vier delen van het koninkrijk naar hun
inwendige structuur wezenlijke verschillen vertoonden: Nederland was
een op algemeen kiesrecht gebaseerde parlementaire democratie, Nederlands-Indië niet; ten eerste konden aan de nogal ingewikkelde verkie
zingen (wij komen er in een later hoofdstuk op terug) die de samenstel
ling van de Volksraad voor een deel bepaalden (het andere deel werd
door de gouverneur-generaal na raadpleging van de Raad van Nederlands-Indië benoemd), volwassen mannen (er was vóór '41 geen actief
vrouwenkiesrecht) slechts deelnemen voorzover zij om te beginnen al
geen analfabeet waren; ten tweede was binnen het Indische staatsbestel
de positie van de gouverneur-generaal formeel onaantastbaar en ten
derde behoorden er tot zijn bevoegdheden enkele, de z.g. exorbitante
rechten, die men in vredestijd elders slechts in andere koloniaal bestuurde
gebieden o f in autoritair geregeerde staten aantrof.

Algemeen bestuur
Het was dus de gouverneur-generaal aan wie het algemeen bestuur over
Nederlands-Indië was toevertrouwd. Regel was het, geen voorschrift, dat
hij v ijf jaar in functie bleef. Hij ontving een hoge wedde: f 80000 per
jaar (ministers in Nederland ontvingen, gelijk al vermeld, f 12 000),
benevens nog een ambtstoelage van f 100 000 per jaar. Anderzijds had hij
zo hoge representatieve verplichtingen dat het hem te stade kwam wan
neer hij een eigen fortuin bezat. Hij resideerde meestal in Buitenzorg
dat, ca. 50 km bezuiden Batavia, minder druk en wat koeler was dan de
hoofdstad (het ligt ruim 250 meter boven de zeespiegel) —daar woonde
hij in een fraai, in klassicistische stijl ópgetrokken paleis dat midden in
een statig park lag; hij had voorts de beschikking over een landhuis dat
zich te Tjipanas (ca. 40 km ten zuidoosten van Buitenzorg) op ruim 1000
meter hoogte in de bergen van de Preanger bevond. Deze bij uitstek
comfortabele behuizingen (een tweede paleis, kleiner dan dat te Buiten
zorg, stond in het centrum van Batavia) onderstreepten het bijzondere
van zijn positie. ‘Gouverneur-generaal’ heette hij — ‘onderkoning’ zou
een passender titel zijn geweest.
Hij was opperbevelhebber zowel van het in Indische wateren aanwe
zige deel van de Koninklijke Marine als van het Knil; van dat Knil
benoemde hij alle officieren, behalve, zoals al bleek, de hoogste. Hij was
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bevoegd, verdragen te sluiten met inheemse vorsten of, als die vorsten
o f andere hoofden ontbraken, met inheemse volkeren. Hij benoemde
voorts alle ambtenaren (alweer: behalve de hoogste, die wij reeds opsomden), t.w. zowel die welke werkzaam waren bij de departementen
en daaronder ressorterende diensten als die welke waren ingedeeld bij
het Binnenlands Bestuur.
Zijn exorbitante rechten hielden in dat hij niet in Indië geboren
personen, bijvoorbeeld uit Nederland, China o f enig ander land over
gekomen agitatoren, ö f het verblijf in heel Indië ö f in een deel daarvan
kon ontzeggen, als de betrokkenen ‘gevaarlijk (werden) geacht voor de
openbare rust en orde’ —bij verdenking van een misdrijf konden zij ook,
in afwachting van hun verwijdering (oftewel externering), bij besluit van
de procureur-generaal in voorlopige hechtenis genomen worden. Voorts
kon de gouverneur-generaal in Indië geboren personen, die ‘gevaarlijk
(werden) geacht voor de openbare rust en orde’, een bepaalde verblijf
plaats aanwijzen (interneren) dan wel hun het verblijf in bepaalde delen
van Indië ontzeggen en ook dezen konden bij verdenking van een
misdrijf onmiddellijk in voorlopige hechtenis genomen worden. In elk
geval evenwel waarin die exorbitante rechten konden worden toegepast,
moest de betrokkene eerst gehoord worden, d.w.z. dat hem o f haar een
reeks vragen werd voorgelegd; vragen en antwoorden werden in een
proces-verbaal opgenomen en de betrokkenen konden er nog een me
morie van verdediging aan toevoegen. Werden de exorbitante rechten
toegepast op inheemsen, dan behoefde de gouverneur-generaal de mi
nister van koloniën niet onmiddellijk in te lichten —dat diende hij wèl
te doen, wanneer zij anderen betroffen, en waren die anderen in Neder
land geboren Nederlanders, dan diende de regering daarvan kennis te
geven aan de Staten-Generaal. Kennisgeving aan de Volksraad was slechts
voorgeschreven in die gevallen waarin de exorbitante rechten toegepast
waren op niet in Indië geboren personen, anders gezegd: de voor een
flink deel en tenslotte zelfs voor bijna de helft uit inheemsen bestaande
Volksraad behoefde niet officieel te worden ingelicht, wanneer tegen
inheemsen politieke dwangmaatregelen werden genomen.
Bij de toepassing van de exorbitante rechten speelde de Raad van
Nederlands-Indië een belangrijke rol. Die Raad, bestaande uit een vicepresident1 en tenminste vier en ten hoogste zes leden (in de twintigste
1 D e gouverneur-generaal was president van de Raad en zat de belangrijkste zittingen
vo o r; de vice-president zou, als geen opvolger van de gouverneur-generaal benoemd
o f als er geen luitenant-gouverneur-generaal in functie was, als waarnemend gouverneur-generaal optreden.
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eeuw waren het er meestal vier), was het belangrijkste adviesorgaan van
de gouverneur-generaal; vice-president en leden werden na de invoering
van de Wet op de Indische staatsinrichting telkens voor hoogstens v ijf
jaar benoemd. De gouverneur-generaal was vrij, in alle zaken die hem
van belang leken, het advies van de Raad in te winnen, en dat vragen
om advies was hem voorgeschreven bij alle bestuursinstructies en -re
glementen, bij belangrijke benoemingen en bij voorstellen, door hem
aan de Volksraad o f door deze aan hem gedaan (dat sloot alle ontwerpordonnanties in). Advies, want, aldus de desbetreffende formulering in
de Wet op de staatsinrichting van Nederlands-Indië: ‘De gouverneurgeneraal alleen beslist.’ Bij de toepassing van de exorbitante rechten lag
dat evenwel anders: dan moest de gouverneur-generaal steeds handelen
‘in overeenstemming met de Raad van Nederlands-Indië.’ Het bereiken
van die overeenstemming kostte nogal eens moeite, zij het dat de Raad
het in beginsel steeds eens was met het uitgangspunt van het beleid
terzake van de gouverneur-generaal: dat ‘de openbare rust en orde’ niet
in gevaar mochten worden gebracht. Die gelijkgestemdheid werd door
de samenstelling van de Raad gewaarborgd: meestal maakten twee ge
wezen directeuren van departementen en twee gewezen hoofden van
gewestelijk bestuur (gouverneurs o f residenten), één van Java en één van
de Buitengewesten, er deel van uit —de inheemsen die tot lid werden
benoemd (dat geschiedde voor het eerst in 1927), waren meestal afkom
stig uit de hoogste kringen van het inheems bestuur.
Afgezien van zijn bemoeienissen met de toepassing der exorbitante
rechten was de Raad ook in andere opzichten méér dan een adviserend
lichaam: naarmate het gouvernement met ingewikkelder kwesties te
maken kreeg en het aantal departementen en diensten toenam, werden
vaker zaken door leden van de Raad in studie genomen o f gingen onder
hun voorzitterschap coördinerende commissies aan de slag. Zij namen
daarmee de zwaar belaste gouverneur-generaal veel werk uit handen.

★

De gouverneur-generaal werd bij de verrichting van zijn dagelijkse
arbeid bijgestaan door de in Buitenzorg gevestigde Algemene Secretarie.
In 1940 werden enkele ambtenaren daaruit losgemaakt teneinde een
nieuw bureau te bemannen: het Kabinet van de gouverneur-generaal.
Hoofd van de Algemene Secretarie, d.w.z. Algemeen Secretaris van het
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gouvernement, was sinds '35 J. M. Kiveron, die wij reeds noemden in
hoofdstuk 1, directeur van het kabinet dr. P. J. A. Idenburg, eveneens
reeds genoemd. Het kabinet bereidde ten behoeve van de gouverneurgeneraal alle zaken van staatkundige en politiek-religieuze aard voor (dat
sloot dus de verhouding tussen het gouvernement en de nationalistische
c.q. Islamietische stromingen in), de Algemene Secretarie had aparte
afdelingen voor sociale en juridische, voor financiële en economische en
voor personele zaken. De ambtenaren van Kabinet en Algemene Secre
tarie vormden de uitgebreide staf van de gouverneur-generaal —een staf
zoals de minister-president in Nederland er geen tot zijn beschikking
had.
Een van de belangrijkste functies van die staf was, er op toe te zien
dat geen voorstel de gouverneur-generaal bereikte waarover niet alle in
aanmerking komende instanties advies hadden uitgebracht en dat beslis
singen van de gouverneur-generaal kenbaar werden gemaakt aan alle
daarvoor in aanmerking komende gezagdragers. Aldus werd in het gehele
gouvernementsapparaat de eenheid van beleid bevorderd. Ook droeg de
Algemene Secretarie zorg voor het bijeenbrengen van alle belangrijke
stukken uit dat gehele apparaat die opgenomen werden in de z.g. mailrapporten welke wekelijks aan de minister van koloniën werden toege
zonden, en voor het opstellen van het concept voor het jaarlijks Koloniaal
Verslag dat in zijn definitieve vorm door de minister aan de StatenGeneraal werd voorgelegd.

★

In de eerste helft van de negentiende eeuw had Indië, wat het onder de
gouverneur-generaal werkzame, centrale gouvernementsapparaat betrof,
slechts z.g. directies gekend, de ‘directie der cultures’ bijvoorbeeld —zo
geheten departementen kwamen er eerst van 1866 af. Aan het einde van
de jaren '30 van deze eeuw waren er acht: Justitie, Financiën, Binnenlands
Bestuur, Onderwijs en Eredienst, Economische Zaken, Verkeer en Wa
terstaat, Oorlog, en Marine, waarnaast ook nog een apart en zelfstandig
Kantoor voor Inlandse Zaken bestond. Onder Justitie ressorteerde het
gehele rechtswezen met, als hoogste college, het al genoemde Hoogge
rechtshof van Nederlands-Indië; daaraan was een procureur-generaal
toegevoegd die het hoofd was van het Openbaar Ministerie en tot wiens
hoofdparket de Dienst der algemene recherche behoorde; als deel van
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die algemene recherche was een omvangrijke Politieke Inlichtingen
dienst werkzaam, waarop wij in een later hoofdstuk terugkomen. Van de
onder de andere departementen ressorterende diensten willen wij hier
geen overzicht geven; het zou in veel opzichten een spiegelbeeld zijn
van wat het moederland te zien gaf.
Aan het hoofd van de departementen stonden directeuren; zij vorm
den de Raad van departementshoofden. Een soort kabinet? Neen, die
Raad was, precies als vóór mei '40 het college van secretarissen-generaal
in Nederland, ‘een buitengewoon onbelangrijk college’, aldus jegens de
Enquêtecommissie de laatste directeur van justitie, mr. N. S. Blom. ‘Het
behandelde slechts kwesties op het gebied van personeelsvoorzieningen,
salarisregelingen etc. Beleidskwesties werden nooit in de Raad van de
partementshoofden behandeld, maar uitsluitend door de betrokken di
recteur met de gouverneur-generaal.’ 1 Deze laatste placht eenmaal per
week met elk der directeuren de zaken van diens departement te bespre
ken.
Van de acht directeuren was ten tijde van de Japanse aanval één van
inheemse afkomst: Raden Loekman Djajadiningrat, een jongere broer
van Pangeran Ario prof. dr. Hoesein Djajadiningrat die in mei '41 be
noemd was tot lid van de Raad van Nederlands-Indië; zij waren telgen
uit een van de bekendste regentengeslachten van West-Java.2

★

Het departement van het Binnenlands Bestuur was de instantie die het
wijdvertakte Nederlandse bestuursapparaat organiseerde dat met de in
heemse bestuursinstanties in direct contact stond. Dat Nederlandse be
stuursapparaat bestond louter uit Nederlanders (later ook Indische N e
derlanders), die allen een speciale opleiding hadden gevolgd. Men was
in 1834 begonnen met een opleiding te Soerakarta maar deze was acht
jaar later vervangen door een bij de Academie te Delft waar ook inge
nieurs werden opgeleid. Toen die Academie in 1863 werd omgevormd
tot de Polytechnische School3, stelde de staat voor de Delftse Indische

1 Getuige N . S. Blom , Enq., dl. VIII c, p. 1478. 2 Pangeran (prins), A dipati, A rio , Raden
M a s en Raden waren relatief hoge Javaanse adellijke titels die ook door het gouver
nement konden worden verleend; de laagste titel was M as. 3 In 1905 w erd deze de
Technische Hogeschool.
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bestuursopleiding geen geld meer ter beschikking maar deze werd toen
een generatie lang als Indische School door de gemeente Delft voortge
zet; zij werd in 1900 opgeheven. Inmiddels was ook, gelijk eerder
vermeld, een bestuursopleiding mogelijk geworden aan het Koning
Willem III-gymnasium te Batavia.’
In het begin van de twintigste eeuw kreeg de opleiding voor Indisch
bestuursambtenaar een wetenschappelijke grondslag: men werd door de
minister van koloniën als candidaat-Indisch ambtenaar aangewezen en
kon dan, desgewenst met financiële steun van het rijk, een speciale
opleiding volgen in Den Haag; deze vond van 1922 af aan de Rijksuni
versiteit te Leiden plaats. Die universiteit kende al sinds 1876 een op Indië
gerichte opleiding maar had in de eerste decennia van haar bestaan slechts
Indische rechterlijke ambtenaren gevormd, niet bestuursambtenaren. Het
in Leiden gegeven onderwijs was van hoog gehalte en maakte, wat zijn
ideologische grondslag betrof, ernst met Indië’s ontvoogding. Met steun
van enkele grote ondernemingen, o.m. van de Koninklijke/S/zf//, kwam
er in '25 een concurrerende opleiding in de vorm van een bijzondere
faculteit (‘de oliefaculteit’) aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; daar werd
in conservatiever geest hoger onderwijs gegeven. Op die tegenstelling
tussen Leiden en Utrecht komen wij nog terug.
Wie na het voltooien van de opleiding in de Indische dienst werd
aangesteld, kon toegevoegd worden aan het centrale bestuursapparaat of
aan een gouvernementsdienst dan wel opgenomen worden in het appa
raat van het Binnenlands Bestuur (‘het BB’, zoals het werd genoemd);
hij begon daar als aspirant-controleur en kon bij gebleken geschiktheid
via de rangen van controleur en controleur eerste klasse (belast met het
toezicht op een z.g. onderafdeling) tot de hogere rangen opklimmen: die
van assistent-resident (belast met het toezicht op een z.g. afdeling2), van
resident (belast met het toezicht op een veel groter gebied, een residentie)
en tenslotte van gouverneur (op Java van een provincie, in de Buitenge
westen van een gouvernement). De administratieve indeling van Indië
is herhaaldelijk gewijzigd —hier willen wij volstaan met te vermelden
dat er ten tijde van de Japanse invasie, op Java (de Vorstenlanden
uitgezonderd) drie provincies waren: West-Java, Midden-Java en OostJava, elk met een gouverneur aan het hoofd, en dat ook Sumatra, Borneo

1 D ie opleiding bestond tot 19 13 .
2 In de Buitengewesten stonden afdelingen ook
w e l onder een controleur en er waren daar kleine eilanden o f eilandengroepen die
onder een z.g. gezaghebber o f hulpgezaghebber stonden. O p Java en M adoera waren
de assistent-residenten aan de resident toegevoegd.
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en de z.g. Grote Oost (Celebes, de Kleine Soenda-eilanden, de Molukken
en Nederlands Nieuw-Guinea) elk onder gouverneurs stonden. Java
telde zeventien residenties (dat sloot de residentie-Madoera in), Sumatra
tien (dat sloot de residentie op de Riouw-archipel en op Banka en Billiton
in), Borneo twee, de Grote Oost v ijf (twee op Celebes en voorts de
residenties Molukken, Timor en onderhorigheden, en Bali en Lombok).
In totaal waren ten tijde van de Japanse invasie in Indië bijna achthon
derd BB-ambtenaren werkzaam en van hen waren ca. vijfhonderd ge
plaatst in wat men ‘de buitendienst’ zou kunnen noemen, d.w.z. dat zij
in een onderafdeling, afdeling, residentie, gouvernement o f provincie de
vertegenwoordiger waren van het Nederlands gezag dan wel aan die
gezagdrager waren toegevoegd. De grote verantwoordelijkheid maakte
het werk voor velen aantrekkelijk en vormde een tegenwicht tegen de
ontberingen waarmee het gepaard kon gaan. Wel te verstaan: wie op Java
o f in het gebied van Medan op Sumatra was geplaatst, was daar werkzaam
in een geordende samenleving die, zoals eerder beschreven, de blanke
alle mogelijke comfort bood, maar elders was het leven veel primitiever
—nergens zó primitief als op Nederlands Nieuw-Guinea. Er was daar in
de jaren '30 een afdeling Noord-Nieuw-Guinea met onderafdelingen
o.m. in de hoofdplaats Manokwari en in het hemelsbreed 550 km meer
oostelijk gelegen Sarmi (zie kaart VII op pag. 320). ‘De bestuursambtenaar
die in 1936 in Sarmi geplaatst werd, vond’, aldus Jan van Eechoud, in
die tijd afdelingscommandant van de Veldpolitie in Manokwari,
‘g een afsluitbare deuren in zijn huis; m oest zich in het d on ker uitkleden,
aangezien m en v rije lijk d o o r de talloze reten naar binn en kon kijken en w erd
de eerste nacht uit zijn bed geregend. D e v o lg e n d e dag w erd zijn dochtertje ziek,
m aar een d okter was Sarm i niet rijk. M a n o k w a ri had, toen ik er in 19 3 6 kw am ,
w è l een dokter. H et w as een g o u v em e m e n ts-In d isch arts die van m e n in g w as
dat ‘ as1 van buite ken w e l sien, as van bin n e m o et ra je-raje’ , en hij bekende
e e rlijk dat hij g o e d w as in b e vallin gen en kiezen trekken m aar dat de rest m aar
z o -z o w as.2 Tandartsen w aren er natuurlijk op N ie u w -G u in e a helem aal niet.’3

Vroeger (zeg: vóór de Eerste Wereldoorlog) konden ook elders in de
archipel de omstandigheden nogal primitief zijn, zelfs op delen van Java.
Niet alleen van de BB-ambtenaar maar ook van zijn vrouw werd dan
vaak veel gevraagd. In het begin van de twintigste eeuw werd Welter bij
1 als. 2 T e r voorkom ing van misverstand: er bevonden zich onder de inheemsen
die gouvernem ents-Indisch arts waren, vele uitstekende medici. 3 J. van Eechoud:
Vergeten aarde. N ie u w G uinea (19 57), p. 288.
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de aanvang van zijn BB-carrière controleur in een districtshoofdplaats op
Midden-Java; een van de bijgebouwen van zijn controleurskantoor was
er als apotheek ingericht. ‘Het was mijn vrouw’, schreef hij later,
‘ die . . . d agelijks p o liklin iek hield en talloze b e e n -, a rm - en andere w o n d e n ,
m eestal d o o r ve rw a arlo zin g van afzich telijke aard, ontsm ette, beh andelde en
ve rb o n d , in afw ach tin g van de kom st van de d okter- D ja w a . . . die eens in de
veertien dagen de districtshoofdplaats bezocht. H et is m ijn o vertu ig in g dat zij
v e le h o n derden m ensen op die w ijz e het leven heeft gered .’ 1

Vele vrouwen van BB-ambtenaren traden zo als medische hulpkracht
°PHet werk van hun mannen was inspannend en veelzijdig — een
uitgebreid beeld ervan zou in de eerste plaats gebaseerd kunnen zijn op
de z.g. memories van overgave welke alle BB-ambtenaren die bericht van
hun overplaatsing hadden ontvangen, ter voorlichting van hun opvolgers
moesten opstellen: in die memories (overeenkomstige stukken werden
al in de tijd van de Compagnie opgesteld) gaven zij een opsomming van
de onderwerpen waarmee zij zich hadden beziggehouden en duidden zij
de problemen aan waarvoor die opvolgers kwamen te staan. Enkele van
die memories zijn door het Arsip Nasional(Nationaal Archief) te Djakarta
gepubliceerd2 — bij wijze van voorbeeld vermelden wij hier dat de
resident van Zuid-Preanger zich blijkens zijn in september '29 opgestelde
memorie van overgave had beziggehouden met agrarische zaken, de
bevolkingssamenstelling, het inheems gemeentewezen (het dessa-be
stuur, de rf«.w-bezittingen, de dessa-lasten en -heffingen, de dessa-admi
nistratie), de gezondheidstoestand der bevolking, haar middelen van
bestaan (landbouw, handel en nijverheid, veeteelt, visserij en visteelt),
het onderwijs, het volkskredietwezen, het verkeerswezen, het boswezen
en de irrigatiewerken. Zulk een memorie kon dan betrekking hebben op
een gebied dat op Java even groot was als enkele Nederlandse provincies
tezamen3 — op Sumatra, Borneo, Celebes en Nieuw-Guinea waren die
gebieden nog veel groter maar daar waren zij minder dicht tot zeer dun
bevolkt.
In de direct bestuurde gebieden in de Buitengewesten werd door de

1 W elter: ‘ M em oires’ , p. 26. 2 Er bevinden zich grote aantallen van die memories
in het A lgem een Rijksarchief te D en Haag. 3 H et oppervlak van de residenties op
Java varieerde van bijna 600 tot ca. 5 000 km 2, het aantal inwoners van 250 0 0 0 tot 2,7
miljoen.
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controleurs regelmatig rondgereisd; samen met inheemse bestuursamb
tenaren trokken zij dan naar de dorpen, veelal te paard, spraken er met
de dorpsbestuurders, bezochten er scholen en hielden er een algemene
inspectie —op Java werd meer aan het inheems bestuur overgelaten. Dat
inheemse bestuur was evenwel niet de baas. ‘De hoge Europese bestuurs
ambtenaren’, aldus D. H. Burger in het Gedenkboek van het BB-corps,
‘regeerd en, zoals zo vaak w e rd g ezeg d , m et een ijzeren vu ist in een fluw elen
handschoen. D e ijzeren o ndergeschiktheid w as er, m aar op de achtergrond. O p
de vo o rg ro n d stond de sam en w erk in g tussen de b eid e organen. E r w a s in de regel
w e lw ille n d zakelijk en vriend sch appelijk o verleg, allerlei m e d e w e rk in g o v e r en
w e e r, w aarb ij de tw e e corpsen elkaar aanvulden. D it alles g in g zeer vaak gepaard
m et allerlei perso o n lijke g e vo e le n s va n w arm te, sym pathie en achting.
. . . D e leven so p vattin gen van de Indonesische am btenaren op J a v a 1 w erd e n
in h o g e m ate bepaald d o o r de o ud e Javaan se h o f - en

wajang-c\i\l\i\ir. D e

etiquette

w as d aarom een belan grijk punt in de o m ga n g der b eid e corpsen. H o e w e l beide
ste vig m et hun benen op de gro n d stonden, w as er daarom steeds een sfeer van
h o ffe lijk h e id en raffinem ent in hun om gang. O o k het flu w eel van de handschoen
w as uit d ie s t o f vervaardigd .’ 2

Fluwelen handschoen en ijzeren vuist speelden, wat de verschillende
rangen betrof, een rol in de relaties van de assistent-residenten en
residenten met, op Java, de vorsten en de regenten, en, in de Buitenge
westen, de vorsten o f andere volkshoofden, voorts op lager niveau in de
relaties van de controleurs met de patihs (de ‘stafchefs’ van de regenten
en van de andere hoofden) en de wedono’s (de inheemse districtshoofden)3
en assistent-wedono’s. Al die inheemse gezagdragers dienden de aanwij
zingen van de BB-ambtenaren te volgen en stonden onder hun controle.
Natuurlijk waren niet alle BB-ambtenaren even geschikt voor hun taak
maar over het algemeen mocht men spreken van een bekwaam corps dat
met ijver en toewijding werkzaam was en vrij was van corruptie. Op
twee punten gaf het aanleiding tot kritiek: het had de neiging teveel te
doen en het had als geheel weinig begrip voor de problematiek der
koloniale verhouding.
Wat het eerste betreft: veel BB-ambtenaren konden zich niet losmaken
van het Nederlands perfectionisme. De BB-ambtenaar, ‘diep overtuigd’,
aldus Vlekke,

1 Bedoeld w o rd en: de gezagdragers. 2 D. H. Burger in het Gedenkboek B B , p. 9 0 9 1. 3 In de Buitengewesten heetten dezen demangs.
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‘van de d eu g d elijk h e id d er W esterse adm inistratieve organisatie en de ‘ slo rd ig 
h e id ’ van alle d o o r Indonesiërs alleen geleid bestuur, trachtte . . . teveel het hele
Indon esische le ve n o n d er o n m id d e llijk am btelijk toezicht te brengen. D at lever
d e d ik w ijls g o e d e resultaten op, m aar liep te vaak uit op de dictatuur van de lagere
am btenaar, die de d orp sb evo lk in g w e l van m inuu t tot m in uu t zou w ille n v o o r 
sch rijven w a t ze m o est d oen .’ 1

Wat het tweede aangaat: de oud-BB-ambtenaar dr. C. Nooteboom
heeft er, ons inziens terecht, in het BB -Gedenkboek op gewezen dat in
weerwil van ‘alle goede bedoelingen, alle idealisme’ (dat was er, bij
menigeen), ‘alle onbaatzuchtigheid, opgebracht door bestuursambtenaren
zowel als door zovele anderen (specialistische ambtenaren, maar ook
missionarissen en zendelingen)’, toch in Indië ‘een grote fout gemaakt
werd’ :
‘ een fo u t w a a rv o o r het begrip slechts langzaam is g egro eid en eerst laat tot rijping
is g e k o m en . . . D e z e fo u t (bestond) uit het niet ko m en tot het inzich t dat de
m ensen lie ve r o n d er eigen bestuur een zw aarder leven h ebben dan een gebo rgen
bestaan o n d er vreem d en . Iedere p o g in g tot leid in g ge ve n , tot adviseren zelfs, en
in n o g v e e l sterker m ate tot het in voeren van ve rn ie u w in g e n o n d er groter o f
kleiner d w a n g , k w etst het g e v o e l van eigenw aarde dat w e in ig m ensen vreem d
is. A l dit p o gen w o rd t als discrim inatie ervaren.’2

★

Toen Welter als minister van koloniën in november '41 ontslagen was,
werd hij in februari '42 benoemd tot Nederlands vertegenwoordiger in
de Far Eastern Supply Council, een economisch coördinatie-orgaan dat zijn'
zetel had in Simla, Brits-Indië. Hij vertoefde daar ongeveer anderhalf
jaar en maakte van de gelegenheid gebruik, veel in Brits-Indië rond te
reizen. Het trof hem als ‘een opmerkelijk verschil . . . dat onder de
Engelsen in Brits-Indië veel minder dan onder de Nederlanders in ons
Indië het gevoel bestond dat het land waar zij werkten en waaraan zij
hun beste krachten gaven, eigenlijk ook hun land was geworden’ ; voorts,
dat er in Brits-Indië sprake was van een ‘scherpe afscheiding . . . tussen
blank en gekleurd’ (personen van gemengde afkomst, Anglo-Indians,
1 B. H . M . Vlekke, Geschiedenis van de Indische archipel, p. 36 9 -70 .
in het Gedenkboek . . . B B , p. 126—27.
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waren er ‘sociaal nergens, konden zich alleen onder elkaar bewegen’);
tenslotte, dat het Engelse bestuursapparaat in Brits-Indië een andere
aanpak en een andere samenstelling had dan het Nederlandse in Nederlands-Indië: de Engelsen zagen de zaken veel meer in het groot en
regelden liefst zo weinig mogelijk, en in hun algemeen bestuur bestond
niet ‘het strenge dualisme door de scheiding van het inheemse en het
Europese corps. Men vond in het bestuurscorps Indiërs die in Engeland
dezelfde opleiding hadden gehad als de Engelsen.’ 1
Niet aldus in Nederlands-Indië. Ja, één moment was er geweest, in
het begin van deze eeuw, waarop het leek alsof het gouvernement in de
persoon van gouverneur-generaal van Heutsz een principieel nieuwe weg
wilde inslaan: een Javaanse aristocratenzoon had in Nederland het grootambtenaarsexamen met succes afgelegd en werd na zijn terugkeer tot
aspirant-controleur benoemd —een benoeming die in de wereld van het
inheems bestuur, aldus v ijf jaar later de Adviseur voor inlandse zaken
dr. G. A. J. Hazeu, ‘een geweldige indruk maakte en door deze als het
begin van een nieuw tijdperk beschouwd werd.’ Niets daarvan. De
benoeming in het BB-corps werd geannuleerd en de betrokkene werd
toegevoegd aan de Inspecteur van het inlands kredietwezen.2 Een tweede
aristocratenzoon, die eveneens in Nederland het groot-ambtenaarsexamen met succes afgelegd had, alsmede een inheemse jongeman van
eenvoudiger afkomst die hetzelfde gedaan had aan het gymnasium te
Batavia, kwamen ook bij het inlands kredietwezen terecht. Het gouver
nement had besloten, geen inheemsen tot het BB-corps toe te laten
— Hazeu noemde de plaatsing bij het kredietwezen van drie voor de
bestuursdienst opgeleide inheemsen
‘ een coup de désespoir, waaraan noch een leidend beginsel, noch en ig w e lo v e rw o g e n
plan ten gro n d slag lag: iedere o n b e vo o ro o rd e e ld e m o et daarin zien een m in g elu k k ige p o g in g om d ie b u iten -m o d el-In lan d ers, w aarm ee m en e ig e n lijk geen
w e g w ist, ergens op te bergen teneinde vo o rlo p ig van hen a f te zijn. D e m eer
intelligen te Inlanders (en niet het m inst de betrokkenen zelf) h ebben het begre
pen, en m en kan m o eilijk overschatten de o n gun stige indru k d ie d o o r dit alles
is g e w e k t.’ 3

Op die weg van reservering van de bestuursposten voor Nederlanders
en Indische Nederlanders ging het gouvernement verder: met uitzonde1 W elter: ‘ M em o ires’, p. 18 2 -18 3 . 2 V eel later werd hij via posities in het inheem s
bestuur lid van de Raad van N ederlands-Indië. 3 N ota, 10 aug. 1909, van G. A. J.
Hazeu aan J . B. van Heutsz in van der W al: Onderwijsbeleid, p. 139.
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ring van twee zetels in de Raad van Nederlands-Indië, van één post als
departementsdirecteur en van twee burgemeesterszetels op Java waren
ook ten tijde van de Japanse invasie alle posten van werkelijk belang in
het Nederlands bestuursapparaat nog aan de inheemsen onthouden. In de
lagere betrekkingen waren dezen onmisbaar en ook op een iets hoger
niveau werden zij wel aangesteld maar in leidende functies trof men hen
nauwelijks aan. Het Nederlands bestuursapparaat (het centrale gouverne
ment, de gouvernementsdiensten en -bedrijven en de bureaus van alle
BB-ambtenaren) kende vier rangenstelsels: voor lager, voor lager-middelbaar, voor zuiver-middelbaar en voor hoger personeel. Het lagere
personeel bestond in '38, aldus Brugmans en Soenario, voor 99% uit
inheemsen, het lager-middelbaar voor 61 %, het zuiver-middelbaar voor
38%, maar van het hogere personeel bestond slechts 6% uit inheemsen.
Omgekeerd waren er onder het lagere personeel nauwelijks Europeanen
(0,6 %); van het lager-middelbaar maakten dezen 33 % uit, van het zuivermiddelbaar 58 %, van het hoger personeel 92 %.' Volgens de Amerikaanse
onderzoeker George Mc Turnan Kahin telde de groep hoger personeel
in oktober '40, om precies te zijn, 3 039 functionarissen en onder hen
waren, aldus deze Amerikaan, 221 inheemsen2 —ruim 7 %. De inheemsen
speelden dus in het Nederlandse overheidsapparaat als geheel geen rol
van betekenis. Trouwens, ook de positie van de Indische Nederlanders
was minder belangrijk dan die van de uit Nederland afkomstigen —in
'32 althans behoorden tot de Indische Nederlanders, aldus R J. Gerke,
wel ‘velen’ in de groep hoger personeel, maar ‘zeer velen’ in de twee
middelbare groepen.3 Ambonnezen vervulden, schreef Welter,4 ‘vooral
op de plaatselijke kantoren van assistent-residenten . . . een belangrijke
taak. Ik durf te zeggen dat zonder hen de administratie vooral in het
binnenland aanmerkelijk minder goed zou zijn gevoerd.’5

★

1 I. J. Brugmans en Soenario in het Verslag van de com m issie-Vism an, dl. I,
p. 56. 2 G eorge M c. T. Kahin: Natiotialism and Revolution in Indonesia (19 52), p. 34.
3 P. J. Gerke in Balans van beleid, p. 184. 4 W elter, ‘M em oires’, p. 74.
5 D ie
Am bonnezen waren Christenen, maar er was nog een factor: op A m b o n was al in
1869 een voorloper van de Hollands-Inlandse scholen geopend — nadien hadden
jeugd ige A m bonnezen een voorsprong op jeugd ige inheemsen van andere landaard.
W at W elter schreef, gold overigens vo o r Java. In grote delen van het O osten van de
archipel tro f m en in de plaatselijke kantoren vooral (eveneens Christelijke) M en ad o nezen aan en in de kantoren op Sumatra hoofdzakelijk Sumatranen.
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‘Waarheid op Java is hetgeen de hoger geplaatste w il’, zei Thorbecke in
1859 in de Tweede Kamer.1 Die uitspraak kan geldig zijn geweest in de
tijd van het Cultuurstelsel en wij nemen aan dat zich ook nadien in het
Nederlandse bestuursapparaat in Indië, als in elk bestuursapparaat, wel
functionarissen hebben bevonden die hun carrière meenden te bevorde
ren door hun superieuren naar de mond te praten, maar bij het doorwer
ken van de omvangrijke delen documenten welke in de jaren I9ó3-’82
zijn verschenen onder verantwoordelijkheid van de door I. J. Brugmans
voorgezeten ‘Commissie voor bronnenpublikatie betreffende de geschie
denis van Nederlands-Indië 1900—1942’2, werden wij bepaald getroffen
door de degelijkheid en de openhartigheid waarmee binnen het Neder
landse overheidsapparaat moeilijke kwesties werden behandeld. Dat men
over het gevoerde beleid verschillend kan oordelen, spreekt vanzelf, maar
niemand kan beweren dat het een beleid was dat lichtvaardig tot stand
kwam. Integendeel: elke kwestie werd van alle mogelijke zijden bekeken.
Geen voorstel werd tot de gouverneur-generaal gericht, geen belangrijk
besluit door hem voorbereid, o f de Algemene Secretarie streefde er naar,
het advies in te winnen van alle daarvoor in aanmerking komende
autoriteiten. Speciaal gold dat voor maatregelen die de nationalistische
beweging betroffen: werd overwogen haar meer c.q. minder bewegings
vrijheid te geven, dan werden de terzake gerezen denkbeelden voorge
legd aan alle gouverneurs en residenten op Java, menigmaal ook aan de
gouverneurs en residenten in de Buitengewesten, en zo ontstond dan een
dikke bundel stukken waarover weer het oordeel werd ingewonnen van
centrale autoriteiten als de procureur-generaal bij het Hooggerechtshof
en de Adviseur voor inlandse zaken. Er konden in de door het BBapparaat naar voren gebrachte adviezen belangrijke verschillen voorko
men en vooral de procureur-generaal en de bedoelde adviseur bereikten
vaak lijnrecht tegengestelde conclusies. Dan kwam de zaak voor de Raad
van Nederlands-Indië die er een eer in stelde, van elk te zijner kennis
gebracht voorstel de juridische, staatkundige en praktische merites zorg1 Aangehaald in C . Fasseur: Kultuurstelsel en koloniale baten, p. 149. 2 In totaal zijn
tw aalf delen verschenen: één (no. 1, 1963) over het onderwijsbeleid, bewerkt door dr.
S. L. van der W al, twee (de no ’ s 2 en 3, 1964 resp. 1965) over de Volksraad en de
staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië, eveneens bewerkt door van der
W al, één (no. 4, 1967) over de opkomst van de nationalistische beweging, ook door
van der W al, vier (de n o ’s 5 en 6 en het uit twee delen bestaand no. 7, 19 7 2 —75),
bewerkt door mr. P. Creutzberg en vier (de no ’s 8 t.e.m. 1 1 , 19 7 5 -8 2 ) over de
ontw ikkeling van de nationalistische bew eging van 1 9 1 7 af, bewerkt door drs.
R. C . Kwantes.
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vuldig na te gaan en in een lang, puntsgewijs ingedeeld advies uiteen te
zetten; soms werden twee adviezen uitgebracht: een meerderheids- en
een minderheidsadvies. En dan ging tenslotte het gehele dossier naar de
gouverneur-generaal.
‘De gouverneur-generaal alleen beslist’, zei de Wet op de Indische
staatsinrichting.
Inderdaad, hij was het die, als hem alle stukken waren voorgelegd,
hetzij volledig, hetzij in een samenvatting waarvoor de Algemene Se
cretarie had gezorgd, voor en tegen moest afwegen om tot die activiteit
over te gaan die het wezen van zijn functie uitmaakte: beslissen. Zeker,
die functie was met veel ceremonieel, soms ook met staatsie omgeven
en omvatte het houden van diners en recepties, vaak tevens het maken
van rondreizen waarbij de Grote Heer uit Buitenzorg, de Toean Besar,
overal plechtig werd ontvangen, maar een gouverneur-generaal die zijn
aandacht zou concentreren op het representatieve deel van zijn functie,
zou onherroepelijk falen — niet daar lag het zwaartepunt maar bij het
nemen van beslissingen. Midden in een turbulente samenleving staande,
moest hij zowel de Nederlandse als de Nederlands-Indische belangen,
zoals hij die zag, in het oog houden, bedenken hoe op zijn beslissingen
gereageerd zou worden door de Volksraad en door de publieke opinie
en zich afvragen wat hij verantwoorden kon jegens de regering in
Nederland en zij jegens een soms lastig parlement. Vastheid van lijn was
nodig: elke gouverneur-generaal wist, dat al vóór zijn komst in Indië
daar het bericht van zijn benoeming geruchten had doen opvliegen als
een zwerm vogels —ze zouden na zijn komst blijven rondcirkelen om
met scherpe blik zijn eerste beleidsdaden gade te slaan en om zich, als
die het vermoeden zouden wekken dat hij een zwakke landvoogd was,
als gieren op hem te storten. Het Europese deel van de samenleving, vaak
nerveus en geprikkeld, was geneigd tot extreme en dan graag negatieve
reacties; zijn gunst, niet spoedig gewonnen, werd spoedig verspeeld.
Deze verhoudingen waren het, en vooral dan de centrale functie van
het gouverneur-generaalschap, die maakten dat de v ijf beleidsjaren van
elke gouverneur-generaal een eigen karakter vertoonden: zowel door wat
hij deed als door wat hij naliet kwam zijn stempel op het beleid te
staan.
★

Indië’s losmaking uit het verband van het Koninkrijk der Nederlanden
is door de Tweede Wereldoorlog belangrijk versneld. Die losmaking is
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het gevolg geweest van de acties der Indonesische nationalisten — wij
dienen dus die acties zowel onder het Nederlands bewind in de periode
tot de capitulatie van Kalidjati als in de daarop volgende drie-en-een-half
jaar van Japanse bezetting met enige uitgebreidheid weer te geven en in
verschillende hoofdstukken die op dit hoofdstuk volgen, zal dan ook de
verhouding tussen het gouvernement en de nationalistische beweging
centraal staan. Het gouvernement heeft aan die beweging veel aandacht
besteed, óók evenwel aan tal van andere zaken waarvan wij bij één, een
van de belangrijkste, al stil stonden: het onderwijs. Maar er zijn er meer
die hier vermeld dienen te worden, vooral voorzover zij een gunstig
effect hadden op het inheemse deel van de samenleving.
Wij denken dan in de eerste plaats aan de gezondheidszorg: van belang,
stellig, voor de in Indië aanwezige blanken (epidemieën kennen geen
verschil in huidskleur) maar ook en misschien wel in de eerste plaats voor
de veruit grootste groep uit de overige bevolking: de inheemsen. Een
eenvoudige opleiding van inheemse medici begon, gelijk eerder ver
meld, al in 1851 aan de Dokter-D/aM'a-school te Batavia; zij werd in het
begin van de twintigste eeuw omgezet tot de School tot opleiding van
Indische artsen, de Stovia, waaraan korte tijd later te Soerabaja nog een
Nederlands-Indische Artsenschool, de Nias, werd toegevoegd. Indië
kreeg dus een zeker aantal, aanvankelijk simpel, later degelijk opgeleide
inheemse artsen, ‘gouvernements-Indische artsen’, zoals zij heetten; er
waren er in '40 ca. tweehonderdvijftig (ruim twintig van die artsen waren
van Chinese o f Europese afkomst). Daarnaast waren er ook ruim zestig
inheemsen onder de in totaal ruim honderdvijftig academisch opgeleiden
die ‘gouvernementsarts’ heetten. Onder de niet-inheemse gouvernementsartsen bevonden zich behalve Nederlanders ook nogal wat Denen,
Duitsers en Oostenrijkers.’ Naast hen waren in de grote steden particu
liere medici, elders artsen van zending en missie werkzaam alsook van
ca. 1900 af artsen die verbonden waren aan de gezondheidscentra van
enkele grote cultuurondernemingen.2 Het was van wezenlijk belang, ook
voor de gestage bevolkingsgroei, dat volksziekten die de eeuwen door
de inheemse bevolking hadden geteisterd, effectief bestreden werden:

1 W as ter plaatse geen gouvernementsarts aanwezig maar w el een militaire arts
(officier van gezondheid), dan hield deze een polikliniek voor de inheemse bevol
king. 2 W ij schatten (precieze cijfers zijn niet bekend) dat er in Indië met zijn ca.
zeventig m iljoen inwoners ca. 1940 omstreeks duizend al o f niet academisch opgeleide
artsen w aren; in Nederland w aren er op een bevolking van ca. negen m iljoen inwoners
ca. zesduizendvijfhonderd, naar verhouding m eer dan vijftig maal zoveel.
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pokken, cholera, typhus, dysenterie, mijnwormziekte, lepra, framboesia,
pest. Ziekenhuizen werden gebouwd en vele honderden inheemsen
werden opgeleid tot verpleegkundige o f vroedvrouw. Onderzoek van de
beri-beri leidde tot de ontdekking van de vitale rol van de vitaminen
—het waren Nederlandse medici die in Indië bij hun onderzoek naar de
gevolgen van het eten van geslepen rijst de grondslag legden voor de
vitamine-leer. De medische voorzieningen, bevorderd door twee weten
schappelijke instituten, een in Batavia, een in Bandoeng, stonden onder
controle van de Dienst der volksgezondheid die tot in verafgelegen
streken zijn waarnemers en helpers had. Dat die medische zorg overigens
in de binnenlanden bijvoorbeeld van Borneo heel veel minder om het
lijf had dan op het dichtbevolkte, geheel ontsloten Java, spreekt vanzelf.
Op dat hoofdeiland was speciaal ook nog van betekenis dat het gouver
nement in de jaren '17 en ’ i8, toen er door misoogsten en door een
katastrofale influenza-epidemie (de ‘Spaanse griep’ die in Indië ca. twee
miljoen personen deed sterven) hongersnood dreigde, de gehele rijsthandel in handen nam en dat belangrijkste volksvoedsel liet distribueren.
Grootscheepse hongersnood werd toen, en ook later, voorkomen. In
Brits-Indië en in China stierven in de eerste vier decennia van deze eeuw
bijna jaar voorjaar miljoenen van de honger - in Nederlands-Indië was
de inheemse bevolking veelal ondervoed maar de honger eiste er nau
welijks mensenlevens.
Ook in andere opzichten kwam het beleid van het gouvernement de
inheemsen ten goede. Zo werd de landbouw bevorderd door het aan
leggen van irrigatiewerken: zij voorkwamen verwoestende overstromin
gen, waarborgden een regelmatige watertoevoer naar de sawahs en kon
den veelal gebruikt worden voor de opwekking van electriciteit. Zeker,
aanvankelijk waren die irrigatiewerken voor de suikercultuur bedoeld
maar de sawahs der inheemsen profiteerden er ook van.1 In 1885 was op
Java 210000 ha ‘technisch bevloeid’, zoals het heette, in 1940 meer dan
zesmaal zoveel: ruim 1,3 min ha (ruim 13000 km2 dus, oftewel bijna
twee-vijfde van het oppervlak van Nederland) - dat was ruim een derde
van het oppervlak van alle sawahs op Java, waarvan toen de sawahs die

1 H et gouvernem ent nam in 1906 de irrigatiewerken in de suiker-producerende
gebieden vo lledig onder eigen controle, ‘omdat’ , aldus Ina E. Slam et-Velsink in een
publikatie van het Anthropologisch-Sociologisch Centrum van de afdeling Z u id - en
Z u id o o st-A zië van de U niversiteit van Amsterdam, ‘de suikerondernemingen alle
perken te buiten gingen bij het aftappen van het water der bevolking.’ (D e Indonesische
dorpssamenleving (1968), p. 69).
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periodiek voor de suikerteelt werden gebruikt, maar een klein deel
vormden. Van 1900 tot 1940 vergden de irrigatiewerken f 270 min aan
gouvernementsgelden.
Daarnaast werd een goede landbouwvoorlichting georganiseerd die
o.m. betere kwaliteiten sojabonen, aardnoten en rijst introduceerde.
Veeziekten werden bestreden door de veeartsenijkundige dienst, de
gevreesde runderpest werd geheel bedwongen. Ook werd de inheemse
bevolking telkens tijdig gewaarschuwd wanneer er gevaar was voor
vulkaanuitbarstingen o f aardbevingen en ging het gouvernement de
erosie van landbouwgronden tegen zowel door grote bosaanplantingen
als door het uitvaardigen van verboden om in bepaalde streken zonder
vergunning in de bossen te kappen.
Het gouvernement besteedde dan voorts veel aandacht aan het volks
kredietwezen. Wij stonden er al bij stil toen wij over de Chinese
bevolkingsgroep schreven maar willen aan wat wij toen vermeldden, hier
toevoegen dat het niet alleen Chinezen maar ook Arabieren en inheem
sen waren die woekerpraktijken uitoefenden. Een Nederlandse contro
leur constateerde in 1901 dat er in de Preanger Regentschappen zes-envijftig ‘grote’ woekeraars waren (d.w.z. woekeraars met een werkkapitaal
van f 5 000 o f meer), onder wie zich toen slechts één Chinees bevond
— alle overigen waren inheemsen met onder hen als grootste groep
zes-en-twintig hadji's, d.w.z. inheemsen, vaak vermogenden, die de
pelgrimstocht naar Mekka hadden ondernomen en die daardoor, wij
wezen er al op, in de inheemse samenleving groot aanzien hadden
verworven; die hadji's beschikten gemiddeld over een werkkapitaal van
meer dan f40000.
Om woekerpraktijken tegen te gaan werden in 1904 Volkskredietbanken en een Gouvernementspandhuisdienst opgericht (er waren in '38
bijna 500 pandhuizen), werd de oprichting van simpele dessa-banken
bevorderd (er waren er in '38 alleen al op Java bijna 7 ooo') en ontstond
in '34 de Algemene Volkskredietbank die de </e«d-banken controleerde
en bovendien gelden leende aan kleine middenstanders, ambtenaren en
gepensioneerden van elke landaard. De dessa-banken, de Volkskredietbanken en de Algemene Volkskredietbank opereerden op basis van
zelfbekostiging —het was niet de bedoeling dat zij winst zouden maken.
Dat was ook niet de bedoeling geweest bij de Gouvernementspandhuis
dienst maar in feite hield die dienst grote bedragen over: van 1904, het
1 Er waren ook talrijke ifaM-rijstkredietbanken (loemboengs) waar men rijst kon lenen
en in rijst terugbetaalde.
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jaar der oprichting, t.e.m. 1941 f18 5 min, die in de gouvernementskas
werden gestort.1
Wij vermelden dan verder dat in 1908, kort nadat gouverneur-generaal
van Heutsz de stoot had gegeven tot de oprichting van ^«.w-scholen,
onder voorzitterschap van Hazeu, de al genoemde Adviseur voor inlandse
zaken, een Commissie voor de Volkslectuur werd ingesteld die inheemse
legenden en verhalen ging verzamelen, ze op landskosten drukte en de
boekjes via de cfewa-hoofden gratis liet verspreiden. Dat systeem werd
spoedig verlaten om plaats te maken voor volksbibliotheken die aan de
tweede klas-scholen werden toegevoegd. Later ging het onder de com
missie werkende Bureau Voor de Volkslectuur er op Java toe over, in het
Maleis en Javaans tijdschriften uit te geven alsmede een geïllustreerde
Volksalmanak en diverse handleidingen voor lagere inheemse bestuurs
ambtenaren; ook reden er op Java helgroen gelakte auto’s van het bureau
rond die allerlei ontspannings- en voorlichtingslectuur tegen zeer lage
prijs ten verkoop aanboden —Welter, minister van koloniën in het eerste
ministerie-Colijn, lichtte begin '26 koningin Wilhelmina in dat van de
' H et valt niet te ontkennen dat het gouvernem ent met de oprichting van de
Gouvernementspandhuisdienst voorkw am dat diegenen die, door armoede gedreven,
tijdelijk eigendom m en wilden belenen, exorbitante rentebedragen aan particulieren
moesten betalen - anderzijds is het óók een feit dat het gouvernem ent op zijn w ijze
van die armoede profiteerde.
Een vergelijking met de O pium regie ligt voor de hand.
Er w erd in Indië al in de tijd van de Com pagnie veel opium gebruikt - de
C om pagnie had op Java het m onopolie van de invoer, het recht van verkoop werd
vaak aan Chinezen verpacht. Dat laatste gebeurde ook in de negentiende eeuw. Bij
w ijze van pro ef werd toen in 1894 de O pium regie op Madoera ingevoerd; de daar
verkochte opium was het product van een kleine fabriek in de buurt van Batavia. Tien
jaar later (de proef was geslaagd) w erd de regie tot heel Indië uitgebreid en verrees
elders bij Batavia een grote fabriek. D e regie bleek vo o r het gouvernem ent zeer
profijtelijk te zijn. Z o waren in 19 16 de kosten van de opiumproductie en -distributie
f 7 m in en boekte de regie in dat jaar f 3 5 m in aan ontvangsten. O nderzoek in de
begrotingsstukken over de periode 19 0 4 -19 4 0 heeft het waarschijnlijk gemaakt dat
het gouvernem ent in totaal f 4 5 6 m in winst heeft gemaakt op de O pium regie (en f 163
m in op de Zoutregie).
Billijkheidshalve w ijzen w ij er daarbij op dat regeringen in het algemeen inkomsten
plegen te trekken uit het verbruik van genotm iddelen — men denke bijvoorbeeld aan
de Nederlandse tabaks- en alcoholaccijnzen.
W at de O pium regie betreft, voegen w ij toe dat het gouvernem ent krachtens
internationale overeenkomsten verplicht was, het opium gebruik te bestrijden. D e
opium sm okkel moest dus w orden tegengegaan, hetgeen in het uitgestrekte eilanden
rijk geen simpele zaak was. Het aantal bij het gouvernem ent bekende opiumgebruikers
liep van ruim honderdtachtigduizend in 19 3 1 terug tot zeven-en-zeventigduizend in
1940.

175

HET KO LONIALE STAATSBESTEL
kindersprookjes ‘De gelaarsde kat’ en ‘Klein Duimpje’ de meeste belang
stelling trokken en dat veel ouderen graag o.m. De Schaapherder, Alleen op
de wereld en De drie musketiers in vertaling aanschaften.
Tenslotte willen wij er op wijzen dat Nederlandse, veelal ook buiten
landse geleerden vooral van het begin van de negentiende eeuw af
wetenschappelijke gegevens in Indië waren gaan verzamelen. In 1851
kwam in Delft het (later naar Den Haag verplaatste) Koninklijk Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië tot stand,
in 1926 werd in Amsterdam het grote nieuwe gebouw van het zestien
jaar eerder opgericht Koloniaal Instituut geopend dat een imposante
museumafdeling had. Indië kende sinds 1778 (eerder wezen wij er op dat
ook in de Compagniestijd al wetenschappelijk onderzoek was verricht)
een wetenschappelijk genootschap, later het Koninklijk Bataviaas Ge
nootschap van Kunsten en Wetenschappen geheten; er waren ook talrijke
andere wetenschappelijke organisaties en instellingen. Met uitzondering
van de binnenlanden van Nieuw-Guinea was de gehele archipel in kaart
gebracht en beschreven, waaraan naast Nederlandse geografen ook Duitse
een werkzaam aandeel hadden gehad. Ethnografen, zendelingen en mis
sionarissen waren de ontoegankelijkste gebieden binnengetrokken —op
de gehele aarde was geen groep van lager ontwikkelde volkeren zo
nauwkeurig bestudeerd als die welke men in de Indische archipel kon
aantreffen. Maar ook aan de daar wonende hoog ontwikkelde volkeren
en hun cultuur was veel wetenschappelijke aandacht besteed: aan hun
talen, hun adat, hun geschiedenis, hun kunst, vooral ook aan de monu
menten van hun pre-koloniaal verleden. Die werden van 1913 af door
een Oudheidkundige Dienst geïnventariseerd en opgemeten, nadat kort
tevoren de met inzakken bedreigde Boroboedoer, een van ’s werelds
indrukwekkendste getuigenissen van Hindoe-kunst, onder leiding van
een genie-officier van het Knil aan een eerste restauratie was onderwor
pen.
★

Het zijn, menen wij, vooral de zo juist beschreven activiteiten van het
gouvernement geweest die de kijk bepaalden welke veel in Indië werk
zame Nederlanders hadden op de koloniale samenleving en op hun eigen
rol daarin. Die samenleving werd gezien als een waarin de inheemsen,
als zij maar Nederlands leiding bleven accepteren, zich met de minste
schokken de verworvenheden van de Westerse beschaving eigen zouden
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maken - veel Nederlanders zagen zichzelf als Indië’s gids op de weg naar
een betere toekomst. Wie meer afstand nam, moest zich wel afvragen of
éen kleine, blanke, door het Christendom gevormde, welvarende min
derheid er in zou slagen, nog lange tijd te voorkomen dat de macht in
het eilandenrijk zou toevallen aan vertegenwoordigers van de overwel
digende inheemse meerderheid: die tientallen miljoenen die de Islam
beleden en wier armoede zo schril afstak bij de welvaart der blanken.
Zulk een kritische instelling kwam evenwel slechts bij weinigen voor.
In het midden van de vorige eeuw had, zoals wij in hoofdstuk 3
vermeldden, de pas benoemde gouverneur-generaal Duymaer van Twist
van de minister van koloniën te horen gekregen, dat ‘de Javaanse bevol
king . . . zeer wel (wist) dat wij daar eigenlijk niet behoren’ — dit was
kennelijk ook de opvatting van de minister geweest: Indië werd als
wingewest geëxploiteerd maar de Nederlanders hoorden er ‘eigenlijk’
niet thuis. De verkondiging van de ‘ethische politiek’ nu versterkte een
andere visie waarvan Kuyper zich reeds tot tolk had gemaakt toen hij, na
reeds in de jaren '70 van de vorige eeuw de voogdijgedachte te hebben
gepredikt, in 1896 naar aanleiding van de Atjeh-oorlogen schreef over
het ‘heilig b esef. . . van de roeping om niet alleen ons koloniaal bezit af
te ronden, maar, wat veel meer zegt, om ook aan Atjeh eens de zegenin
gen te brengen van veiligheid en orde.’
Aldus ook de visie van de meeste Nederlanders in Indië: zij hadden
onder de bescherming van de Pax Neerlandica uit een eilandenrijk, be
woond door volkeren met grote verschillen in volksaard, historische
ontwikkeling, taal, godsdienst en adat, een nieuw Indië geschapen dat
voor het eerst een staatkundige eenheid was geworden, er een modern
bedrijfsleven geïntroduceerd, er een net van moderne verbindingen
aangelegd, zij waren bezig om de inheemsen op te voeden tot groter
zelfstandigheid —niet overhaast, maar met kalmte en degelijkheid. Dus
hoorden zij er ‘eigenlijk’ juist wèl thuis. Kon men ergens ter wereld een
regime aanwijzen dat voor de verheffing van zijn belangrijkste koloniale
gebied meer deed dan het Nederlandse? Neen. Het was met name in de
jaren '30, toen het in Indië niet kwam tot de massale anti-Nederlandse
acties welke zich in de jaren ’ io en '20 hadden voorgedaan, dat vele in
Indië gevestigde Nederlanders het vertrouwen gingen koesteren dat in
Indië een nieuw type samenleving bezig was te ontstaan: een waarin
Nederlanders, Chinezen, Arabieren en inheemsen blijvend in harmonie
zouden samengaan.
Wie dat vertrouwen gekoesterd had, moest wel een schok krijgen toen
hij in maart '42 zag hoe de binnenrukkende Japanners door een deel van
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de inheemsen als bevrijders werden begroet: had de rust die de samen
leving in Indië meer dan tien jaar lang gekarakteriseerd leek te hebben,
dan toch meer anti-Nederlandse gevoelens overdekt dan men had ge
meend?

‘Rust en orde’
De verantwoordelijkheid voor de handhaving van wat in de gouverne
mentele stukken ‘rust en orde’ heette, lag in eerste aanleg bij de burger
lijke autoriteiten. Zij hadden als normaal machtsmiddel daartoe de be
schikking over de politie die onder het departement van binnenlands
bestuur ressorteerde, en konden in extreme omstandigheden een beroep
doen op het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het Knil. Politie en
Knil (over de justitie komen wij aanstonds te schrijven) vulden elkaar
aan. Het Knil was in hoofdzaak een politieleger: het was bedoeld om
binnenlandse onlusten te onderdrukken. Zeker, het had óók de taak om
Indië tegen een buitenlandse aggressor te verdedigen, maar daar had het
noch de numerieke sterkte noch de uitrusting voor. Op die tweede taak
en op de in dat verband na de Eerste Wereldoorlog genomen maatregelen
komen wij in een later hoofdstuk terug — hier hebben wij slechts met
het ‘vredes’-, niet met het ‘oorlogs’-Knil te maken.
Het vredes-Knil was een beroepsleger dat ca. vijf-en-dertigduizend
militairen telde: ca. tienduizend Europeanen (hoofdzakelijk Nederlan
ders), ca. vijf-en-twintigduizend inheemsen, t.w. (in *37) bijna dertien
duizend Javanen, ruim vijfduizend Menadonezen, ca. vierduizend Am
bonnezen, bijna tweeduizend Soendanezen, ruim duizend Timorezen en
- enkele honderden anderen. Ambonnezen en Menadonezen hadden, zoals
eerder uiteengezet, in de negentiende eeuw in het Knil een bevoorrechte
positie gehad: zij hadden een hogere soldij dan de overige inheemsen.
Aan die bevoorrechte positie werd, wat diegenen betrof die de rang van
korporaal o f een hogere rang hadden, kort na de Eerste Wereldoorlog
een einde gemaakt, niet zonder hevige protesten van de zijde van de
betrokkenen. Nadien kregen alle inheemse korporaals en onderofficieren
eenzelfde soldij - bij de manschappen bleef het verschil tussen de
Ambonnezen/Menadonezen en de overige inheemsen gehandhaafd. In
heemse officieren kregen dezelfde bezoldiging als Europese, maar in
heemse officieren waren er slechts weinig; vóór de Tweede Wereld
oorlog niet meer dan twintig.
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Het vredes-Knil was, gegeven zijn ‘binnenlandse’ taak, gedeeltelijk
een in kleine stukjes geknipte, verspreid opgestelde krijgsmacht. Dat gold
niet voor Java: daar was een goed wegen- en spoorwegennet zodat het
Knil er zonder bezwaar uit grotere eenheden kon bestaan die in flinke
kazernes waren ondergebracht. In de regel stond ongeveer de helft van
het vredes-Knil op Java maar de andere helft was in *27 (om een
voorbeeld te geven) in niet minder dan 500 brigades verdeeld, die
gemiddeld een sterkte hadden van vijf-en-dertig militairen. Van die
brigades lagen er 108 in Atjeh. Ook lagen toen in Atjeh nog 60 marechaussee-brigades (de marechaussee, speciaal opgeleid voor de guerrilla,
was een onderdeel van het Knil)1 —geen gebied was er waar het gouver
nement zozeer nieuwe onrust duchtte.
Van het Knil maakten ook twee inheemse hulpkorpsen deel uit: het
Korps Barisan op Madoera (wij herinneren er aan dat het Knil in de
Java-oorlog vooral ook Madoerese hulptroepen had ingezet) en drie
Legioenen van de Mangkoenegoro en van de Pakoe-Alam in de Vor
stenlanden; die eenheden telden tezamen nog geen v ijf bataljons. Het
waren, aldus later ter Poortens chef-staf generaal Bakkers, ‘uitgesproken
tweede-rangstroepen . . . voornamelijk in stand gehouden . . . om langs
goedkope weg’ (deze beroepsmilitairen werden lager bezoldigd dan het
Knil en hadden ook geen kazernes) ‘het benodigde aantal secundaire
krachten en handlangers voor het leger te verkrijgen.’2

★

Een overzicht van de militaire acties die het Knil na het einde van de
Atjeh-oorlogen heeft ondernomen, is ons niet bekend. Het Knil werd
ingezet toen zich in ’ ió ernstige ongeregeldheden voordeden in Djambi
(Zuid-Sumatra) en het eind '26 op West-Java en begin '27 op WestSumatra tot communistische opstanden kwam, maar wij nemen aan dat
de brigades in de Buitengewesten ook nog wel bij andere gelegenheden
hebben ingegrepen. Van conflicten welke met de Atjeh-oorlogen konden
worden vergeleken, was evenwel geen sprake — ook in de jaren '20 en
'30 was het Knil als geheel nagenoeg uitsluitend een potentiële militaire
1 In het begin van de jaren '30 werden op Java enkele marechaussee-brigades ingezet
om de politie te ondersteunen bij de bestrijding van de toen sterk toegenom en
criminaliteit. 2 R. Bakkers in: ‘H et K n il’ , p. 10.
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macht: een politieleger dat, mocht dat nodig worden geacht, op grote
schaal kon ingrijpen en al met die dreiging dat ingrijpen wist te voor
komen. Het had met name in de tijd van van Heutsz in de ogen van de
meeste Nederlanders en Indische Nederlanders roemrijke expedities
ondernomen en daarmee grote dingen gepresteerd —die expedities waren
in de periode tussen de twee Wereldoorlogen niet meer nodig. ‘Er was’,
aldus de oud-marine-officier Vromans,
‘geen glamour m eer v o o r de o ffic ie r . . . W ij k u n n en v e ilig zeggen dat d e Eu rop ese
m aatschappij de K n il-o ffic ie r in zijn w e rk n iet kende. D e m a rin e-o fficier p ro fi
teerd e v an d e rom an tiek van d e zee. O o k v an hem zag m en het e ig e n lijk e le v e n
en w e rk e n niet m aar h ij ‘stond er iets beter in ’ . . . A l m et al w as het in d e dagen
v o o r ‘het Jap an se gevaar’ w e rk e lijk h e id w e rd , zó dat m en niets van het lege r w ist
en het w e in ig e dat ter sprake k w am , w as o n gu n stig, m et nam e w at d e officieren
b e tre ft’ 1 —

in de kringen der Europeanen gaven nu eenmaal velen zich graag aan
kritiek, veelal ook aan geroddel, over.

★

De politie had in Indië een aanvullende rol: buiten de steden dienden
de dessa-hoofden te zorgen voor de handhaving van de normale orde die,
als het donker was, meer gevaar liep dan bij daglicht; elke dessa kende
dan ook een nachtwacht waaraan de dorpelingen bij toerbeurt moesten
deelnemen. De dessa-hoofden stonden in dat opzicht onder de controle
van de hogere inheemse gezagdragers.
Ongeveer tot aan de Eerste Wereldoorlog gold Indië als onveilig. Ook
Java. Vooral diefstal kwam veelvuldig voor, hetgeen bij de armoede
waarin bijna alle inheemsen leefden, niet behoeft te verbazen. Een goede
politie-organisatie was er in de negentiende eeuw niet. De politie was
weinig talrijk en slechtbetaald en buiten de steden was de politietaak, los
van wat in de dessa’s gebeurde, toevertrouwd aan door de regenten
gerecruteerde inheemse korpsen die met geweren waren bewapend. Elk
van die korpsen stond onder bevel van een onderofficier van het Knil.
Ze waren van weinig nut, d.w.z. wel bruikbaar voor bewakingsdiensten,
1 A. G. Vrom ans: ‘ D e vooringenom enheid jegens de officieren in Nederlands-Indië,
1 9 3 6 - 1 9 4 5 ’ , p. 8 -9 (RvO ).
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maar zodra zich onrust manifesteerde (bijvoorbeeld wanneer de bevol
king uit weerzin tegen de suikerondernemingen er toe overging, te velde
staand suikerriet in brand te steken), kon men ze niet vertrouwen. Later
in de negentiende eeuw ging het gouvernement er derhalve toe over,
eerst in de Buitengewesten en vervolgens ook op Java, Korpsen Gewa
pende Politiedienaren op te richten die onder de BB-gezagdragers werden
gesteld. Ook dit waren korpsen van inheemsen, geëncadreerd met on
derofficieren van het Knil. Zij bleken aanvankelijk voor het gouverne
ment even onbetrouwbaar te zijn als de vroegere, door de regenten
gerecruteerde korpsen. Pas in het begin van de jaren '20 werden zij onder
een centrale leiding gesteld: de Dienst der algemene politie, onderdeel
van het departement van binnenlands bestuur, en toen werd ook tot de
bouw van politiekazernes overgegaan. Bevredigend werd de situatie niet:
er was voor de korpsen, die tezamen een sterkte hadden van ca. tiendui
zend man, te weinig kader beschikbaar. Een nieuwe reorganisatie volgde:
de Gewapende Politie bleef slechts gehandhaafd in de Minahassa, op de
Molukken, op Nieuw-Guinea en op de eilandengroepen tussen de M o
lukken en Australië (de Kei-, Aroe- en Tanimbar-eilanden), bijna overal
elders werd zij vervangen door een nieuwe formatie, de Veldpolitie, met
dien verstande dat de taak van de Gewapende Politie op delen van
Sumatra en op Borneo, Celebes (behalve de Minahassa), Timor, Bali en
Lombok overgenomen werd door brigades van het Knil en dat de
onrustigste delen van Sumatra een bezetting kregen zowel van Knilbrigades als van Veldpolitie.
De Veldpolitie (de naam zegt het al) was bedoeld om buiten de steden
op te treden. In de steden, vooral in die waar veel Europeanen woonden,
had men, zou men kunnen zeggen, een politie naar Nederlands model;
die korpsen stadspolitie stonden in Batavia, Semarang en Soerabaja onder
een hoofdcommissaris, elders onder een commissaris. Tenslotte waren er
ook nog aparte korpsen die er op toezagen dat de gouvernementsmonopolies van de productie en verkoop van opium en zout niet werden
doorbroken.
Alle politieformaties tezamen hadden in de jaren '30 een sterkte van
ruim dertigduizend man. Op ca. vijftienhonderd man na waren dat allen
inheemsen; die vijftienhonderd waren Europeanen (bijna uitsluitend
Nederlanders en Indische Nederlanders) —zij vormden het kader.
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De rechtspraak was in Indië een bont geheel, gebaseerd op onderling
verschillende rechtsregels die door aparte organen werden toegepast. Van
de vroegere ontwikkeling van die rechtspraak willen wij slechts vermel
den dat het Regeringsreglement van 1854 bepaalde dat, wat de Europe
anen betrof, het in Nederland geldend burgerlijk-, handels- en strafrecht
moest worden gevolgd en, wat de inheemsen aanging, in beginsel hun
eigen adat-recht, voorzover dat niet in strijd was met algemeen erkende
regels van billijkheid en rechtvaardigheid. Dat adat-recht, hetwelk regio
naal belangrijke verschillen vertoonde, werd van het begin van de twin
tigste eeuw af beschreven door de Leidse hoogleraar Cornelis van Vollenhoven en zijn leerlingen —dat betekende niet dat het als een geheel
van bindende voorschriften werd vastgelegd; van Vollenhoven zag het
adat-recht als een soepel geheel dat zich voortdurend aan gewijzigde
omstandigheden aanpaste.
De Wet op de Indische staatsinrichting herhaalde in 1925 het onder
scheid dat in het Regeringsreglement van 1854 was aangegeven. ‘Overal
waar de Inlandse bevolking niet is gelaten in het genot harer eigen
rechtspleging, wordt’, aldus een der artikelen, ‘in Nederlands-Indië recht
gesproken in naam des Konings’ - er was dus sprake van een inheemse
en van een gouvernements-rechtspraak. Nog ingewikkelder werd de zaak
doordat er naast het Nederlandse en het adat-recht een derde rechtsbron
was: de Koran en de commentaren daarop. Inheemsen en Vreemde
Oosterlingen (Chinezen, Arabieren en anderen) konden overigens aan
de Nederlandse rechtsregels onderworpen worden, ‘voorzover’, aldus de
Wet op de Indische staatsinrichting, ‘de bij hen gebleken maatschappe
lijke behoeften dit eisen’ ; van die behoeften was bijvoorbeeld sprake in
die gevallen waarin niet-Europeanen met Europeanen in een modern
economisch verkeer stonden.
W ij maken nu onderscheid tussen civiele en strafrechtelijke zaken.
Voorzover het de Europeanen en de met hen gelijkgestelden, ten dele
ook de Vreemde Oosterlingen, betrof, kwamen civiele gedingen in
eenvoudige gevallen voor de residentiegerechten (elke residentie had er
één) en in de meer gecompliceerde voor de Raden van Justitie (te
vergelijken met de gerechtshoven in Nederland); daarvan waren er zes:
drie op Java (te Batavia, te Semarang en te Soerabaja), twee op Sumatra
(te Padang en te Medan) en één op Celebes (te Makassar, mede voor de
rest van de Grote Oost).1 Van uitspraken van de Raden van Justitie was
1 U it praktische overw egingen behandelde de Raad van Justitie te Batavia ook zaken
die afkom stig waren uit Zuid-Sum atra, Banka en Billiton en de W ester-afdeling van
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beroep mogelijk bij het (met de Nederlandse Hoge Raad te vergelijken)
Hooggerechtshof dat in Batavia gevestigd was; het bestond uit een
president, een vice-president en zeven leden'. Al deze colleges spraken
recht op basis van het Indisch Burgerlijk Wetboek dat het Nederlandse
als basis had.
Met betrekking tot de inheemsen was o f het op de Koran gebaseerde
Islamietisch recht ó f het adat-rechl grondslag van de civiele rechtsbede
ling. Op Java en Madoera werd Islamietisch recht gesproken door raden
van schriftgeleerden, die bijvoorbeeld bevoegd waren in zaken van
huwelijksrecht; tegen hun uitspraken was van 1938 af beroep mogelijk
bij een in Batavia zetelend H of voor Islamietische Zaken. De overige
civiele gedingen tussen inheemsen en die tussen Vreemde Oosterlingen
kwamen, opklimmend naar hun betekenis, voor districtsgerechten, regentschapsgerechten o f landraden. Van die landraden (te vergelijken met
de Nederlandse arrondissementsrechtbanken) was er op Java één per
regentschap, in de Buitengewesten één per gewest; als voorzitters van de
landraden traden op Java en in de meer ontwikkelde delen van de
Buitengewesten geschoolde juristen op, Nederlanders o f inheemsen,
elders in de Buitengewesten, waar men die landraden onder diverse
namen kende, was het de taak van de Nederlandse controleur o f assistentresident om als voorzitter te fungeren - hij had dan evenwel bij het
vaststellen van de uitspraak, waarbij in beginsel het adat-recht werd
gevolgd2, slechts een adviserende stem.
Over het algemeen kan men zeggen dat de civiele rechtsbedeling in
haar gedifferentieerdheid aangepast was aan de behoeften van de samen
leving, zij het dat het gouvernement niet steeds kon verhinderen dat door
inheemse machthebbers misbruik werd gemaakt van hun positie om
gedingen waarbij hun belangen schade konden lijden, te voorkomen.
Bij de strafrechtspleging werd, in tegenstelling tot de civiele rechts
pleging, slechts één recht toegepast: het Nederlandse strafrecht. Dat gold
onverkort in de gebieden met gouvernementsrechtspraak —in de gebie
den met inheemse rechtspraak (op Java de Vorstenlanden, elders de
Borneo en de Raad van Justitie te Soerabaja ook zaken afkomstig uit Bali, Lom bok
en de Z u id er- en O oster-afdeling van Borneo.

1 D e militaire rechtspraak kende voor het leger drie krijgsraden en vo o r de vloot, zo
vaak dat nodig was, een zeekrijgsraad; boven de krijgsraden en de zeekrijgsraad stond
het H o o g M ilitair Gerechtshof. 2 V o o r meer ‘m oderne’ kwesties zoals het regelen
van dienstbetrekkingen, het besturen van als rechtspersoon erkende verenigingen en
rechten en verplichtingen van pachters op dom eingronden bevatten de adat-regels
geen voorzieningen; dan werd Nederlands recht toegepast.
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zelfbesturende landschappen) moest het nauwlettend in het oog worden
gehouden; o f dat geschiedde, werd door de BB-ambtenaren gecontro
leerd. Islamieten die zich aan de letter van het Islamietisch recht wilden
houden, waren met die unificatie niet steeds ingenomen: er waren er
onder hen die van mening waren dat diefstal moest worden gestraft met
het afhakken van de rechterhand. Het spreekt vanzelf dat adviezen van
dien aard nimmer werden opgevolgd. Trouwens, alle vonnissen van
inheemse rechtbanken moesten door de hoofden van het Nederlands
gewestelijk bestuur goedgekeurd worden —vooral in de minder ontwik
kelde delen der Buitengewesten werd een aanzienlijk deel van de werk
tijd der BB-ambtenaren door hun bemoeienissen met de inheemse
rechtspraak in beslag genomen.
Er was dus unificatie ten aanzien van de inhoud van het strafrecht dat
werd toegepast —er was géén unificatie bij de vervolging en de berech
ting. Afgezien van wat de exorbitante rechten mogelijk maakten, konden
inheemsen en Vreemde Oosterlingen zonder vorm van proces in pre
ventieve hechtenis gehouden worden, Europeanen en met hen gelijkgestelden niet. Die Europeanen en met hen gelijkgestelden verschenen
bovendien bij ernstige delicten (geringere werden berecht door met de
Nederlandse politierechters te vergelijken landrechters) voor de Raden
van Justitie — de inheemsen en Vreemde Oosterlingen werden in die
gevallen, één trap lager,'voor de landraden gedaagd waar de waarborgen
voor de rechtszekerheid geringer waren. Dat werd door de politiekbewusten onder de inheemsen en Vreemde Oosterlingen als discrimi
natie ervaren (‘is het dan wonder’, schreef Snouck Hurgronje in '23, ‘dat
Inlanders wel eens van rassenjustitie spreken?’1) —er werd herhaaldelijk
en met klem tegen geprotesteerd.
Tenslotte willen wij nog opmerken dat er tussen het rechtswezen in
Nederland en dat in Nederlands-Indië nog twee kenmerkende verschil
len waren: in Indië werden rechters niet voor het leven benoemd en
Indië kende de doodstraf; bij elk doodvonnis had de gouverneur-gene
raal het recht van gratie.
★

Gegeven het feit dat de Indische koloniale samenleving door drie hoofd
zakelijk met elkaar samenvallende tegenstellingen getypeerd werd:
1 De Gids, 1923, IV, p. 7 1.
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blank/inheems, Christen/Mohammedaan, welvarend/arm, mag men het
een opmerkelijk feit noemen dat het in de periode tussen de twee
Wereldoorlogen op Java, afgezien van de communistische opstand eind
'26, niet tot grote ordeverstoringen kwam en dat men in de Buitenge
westen slechts de communistische opstand, begin '27, op West-Sumatra
als een grote ordeverstoring mag kwalificeren. Atjeh bleef, wij merkten
het reeds eerder op, roerig en plaatselijk kwam het ook wel eens tot
onrust elders, maar wanneer men de positie van het Nederlands gezag
vergeleek bijvoorbeeld met die van het Britse in Brits-Indië waar het
onder leiding van de Congress-partij telkens weer kwam tot massale
anti-Britse demonstraties, dan mocht men Nederlands-Indië karakteri
seren als een naar verhouding uitgesproken rustig gebied.
Hoe die rust te verklaren? Wat waren de factoren die bewerkstelligden
dat de drie genoemde, met elkaar samenvallende en dus potentieel elkaar
versterkende tegenstellingen het Nederlands gezag niet duidelijk aan het
wankelen brachten?
Eén factor was dat de inheemse samenleving in Nederlands-Indië veel
minder ver ontwikkeld was dan, bijvoorbeeld, die in Brits-Indië; in
Brits-Indië had zich al een sterke inheemse bourgeoisie gevormd die zich
met kracht tegen de leidende rol van Groot-Brittannië verzette — in
Nederlands-Indië was nauwelijks sprake van een inheemse bourgeoisie.
Een tweede factor was dat het Nederlands gouvernement in NederlandsIndië een breder fundament had dan het Britse in Brits-Indië: in Nederlands-Indië behoorden de personen van gemengde afkomst tot de
Europese bevolking, in Brits-Indië niet. Een derde factor was dat wat zich
in Nederlands-Indië aan nationalistische groeperingen manifesteerde,
door de effectief werkende Politieke Inlichtingendienst nauwlettend
werd geobserveerd en dat het gouvernement, telkens wanneer dit nodig
werd geacht, tot een scherpe bestrijding van de nationalisten overging.
Een vierde factor tenslotte was, dat enerzijds het gouvernement de steun
genoot van het inheems bestuur hetwelk in de inheemse samenleving
een hogelijk bevoorrechte positie innam, en dat er anderzijds in vrijwel
geheel Indië maar vooral op het volkrijkste eiland Java sprake was van
een traditionele gebondenheid van de massa der bevolking, vooral van
de dessa-bev/oners, aan de boven haar geplaatste inheemse autoriteiten:
zij, de vorsten en aristocraten, waren in de Hindoese tijd, d.w.z. meer
dan duizend jaar lang, als wezens gezien van hoger orde - de gehoor
zaamheid aan hen, beschouwd als een vorm van zich schikken in de
kosmische orde, was al vóór de komst der Nederlanders een wezenlijk
element geweest in de psyche vooral van de Javanen. Die gehoorzaam-
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heid was door het feit dat vorsten en aristocraten zich na de komst der
Nederlanders met een ondergeschikte positie tevreden hadden moeten
stellen, alsook door de aanraking met de verschijnselen van de moderne
wereld bij sommigen wel aangetast, maar verdwenen was zij niet.
Op dat inheemse bestuur, schakel tussen het gouvernement en de
inheemse bevolking, dienen wij nu dieper in te gaan.

Inheems bestuur
Inzake het inheems bestuur waren twee belangrijke artikelen uit het
Regeringsreglement van 1854 ongewijzigd overgenomen in de Wet op
de Indische staatsinrichting: een algemeen artikel en een dat alleen op
Java en Madoera betrekking had. Het algemene luidde:
‘ Z o v e e l d e o m stan d igh ed en het toelaten , w o rd t d e Inlandse b e v o lk in g gelaten
o n d er d e o n m id d e llijk e le id in g van haar eigen , v an reg erin g sw eg e aangestelde
o f erk en d e h o o fd en , o n d erw o rp en aan zo d an ig h o g er toezicht als bij algem en e
o f b ijz o n d e re v oo rsch riften d o o r de go u v ern eu r-gen era al is o f zal w o rd e n b e
paald.’

Het artikel dat alleen op Java en Madoera betrekking had, luidde:
‘ B ij het o p en vallen der b etrek kin g v an regent op Ja v a en M ad o era w o rd t,
b eh o u d en s de vo o rw aard en van bek w aam h eid , ijv e r, ee rlijk h e id en tro u w , zo veel
d o e n lijk tot o p v o lg e r g ek o zen een der zonen o f nabestaanden van d e laatste
regen t.’

W ij willen met de regenten beginnen: de hoofden dus van het
inheems bestuur op Java en Madoera.
In 1860 waren er in de z.g. gouvernementslanden negen-en-zestig
regenten geweest, ten tijde van de capitulatie van Kalidjati waren het er
twee minder: zeven-en-zestig, die tezamen onderworpen waren aan het
toezicht van zeventien (Nederlandse) residenten. In die ruim tachtig jaar
was hun positie in sommige opzichten gewijzigd. Van het erfelijkheidsbeginsel werd later nogal eens afgeweken. In 1900 was gebleken dat
slechts vier regenten het Nederlands goed meester waren: een onbevre
digende toestand. Derhalve was in 1913 bepaald dat candidaten voor een
benoeming tot regent Nederlands moesten kunnen spreken (Nederlands
schrijven werd niet noodzakelijk geacht), dat zij minstens twee jaar
werkzaam waren geweest als patih (‘stafchef’ van een regent) o f als wedono
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(districtshoofd) en dat zij het diploma van een Osvia (Opleidingsschool
voor Inlandse Ambtenaren) hadden verworven o f een daarmee gelijk
staande opleiding hadden gevolgd. In 1930 waren op Java en Madoera
zes-en-zeventig regenten in functie (dat sloot de regenten in de Vorsten
landen in) en omtrent vijf-en-zeventig hunner verzamelde H. J. van
Mook, de latere luitenant-gouverneur-generaal, nadere gegevens; vol
gens zijn bevindingen waren er onder die vijf-en-zeventig achttien wier
vader, schoonvader o f grootvader niet regent was geweest; zeven-envijftig hadden hun benoeming dus mede te danken gehad aan hun
familierelatie —vermoedelijk zijn het er in feite meer geweest omdat,
aldus Heather A. Sutherland in Pangreh Pradja, haar grote studie over de
bestuursaristocratie van Java en Madoera', sommigen van die achttien lid
kunnen zijn geweest van een familie die aan de betrokken regentenfa
milie verwant was.
In de loop van de twintigste eeuw was de positie van de regenten in
hun relatie met het Nederlands Binnenlands Bestuur versterkt. In 1918
was men er toe overgegaan, de controleurs terug te trekken van het
platteland en hen toe te voegen aan de staven van de assistent-residenten
—het gevolg was geweest dat de regenten meer greep hadden gekregen
op de wedono's. Bovendien was in ’25 een begin gemaakt met een
bestuurshervorming die de regenten gemaakt had tot voorzitters van
nieuwe lichamen, de regentschapsraden (meer hierover in een volgend
hoofdstuk), en die bovendien had ingehouden dat de assistent-residenten
toegevoegd waren aan de staven der residenten en zich meer als de
adviseurs dan als de chefs van de regenten hadden te gedragen. Nadien
was bij de BB-ambtenaren op Java en Madoera sprake geweest van een
toenemende frustratie: velen hunner hadden het gevoel dat het gouver
nement te weinig waardering had voor hun prestaties.
Financieel waren vele regenten er door de opheffing van het Cultuur
stelsel op achteruitgegaan. Zij ontvingen van het gouvernement een
salaris van ca. f I 000 per maand — in de inheemse wereld een zeer
aanzienlijk bedrag, maar daar stonden uit de adat voortvloeiende hoge
uitgaven tegenover. Elke regent had een stoet bedienden en moest zijn
nabije en verre verwanten onderhouden; trad hij in functie, dan diende
hij voorts enkele grote feesten te geven — zo ook, wanneer zich be
langrijke gebeurtenissen in zijn familie o f in zijn carrière voordeden. De
meeste regenten zaten al vóór hun benoeming in de schuld en die schuld
1 Heather A. Sutherland: Pangreh Pradja. J a v a ’s Indigenous Adm inistrative Corps and its
R o le in the last Decades o f Dutch C olonial R u le (1973).
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kon nadien nog belangrijk oplopen. Tegen het einde van de jaren '30
bleek dat negen regenten, wilden zij niet in een onhoudbare positie
komen te verkeren, onmiddellijke financiële hulp van het gouvernement
nodig hadden. Die hulp werd verleend en alle regenten konden nadien
voor noodzakelijk geachte uitgaven desgewenst de beschikking krijgen
over renteloze voorschotten; zij werden daardoor minder afhankelijk van
Chinese o f andere geldschieters en ook beschermd tegen de verleiding
om in hun geldnood te voorzien door ongeoorloofde praktijken. Die
praktijken kwamen, schijnt het, nogal eens voor — het gouvernement
deed de ogen dicht. Slechts één regent werd ooit gerechtelijk vervolgd
wegens corruptie; dat geschiedde in '38.
★

Regenten, patihs en wedono’s werden benoemd door de gouverneurgeneraal, de assistent- wedono’s en de lagere bestuursfunctionarissen, be
halve de <fo.w-hoofden (die werden gekozen), werden benoemd door de
residenten. Aldus de formele regels. In werkelijkheid werden bij al die
benoemingen meestal de voorstellen van de regent gevolgd.
Niet alleen de regenten maar ook de overige functionarissen werden
door het gouvernement bezoldigd. Zij ontvingen lagere bedragen dan
de regenten, de patihs aan het einde van de jaren '30 bijvoorbeeld ca.
f500 per maand, de wedono'% ca. f300, de assistent-wedono’s ca. f200.
Precies als voor de regenten gold voor deze lagere functionarissen dat zij
krachtens de adat zorg droegen voor het levensonderhoud van talrijke
verwanten —ook van hen zaten velen in de schuld.
In de negentiende eeuw hadden de meesten van die lagere functiona
rissen louter hun opleiding gekregen als dienaren van de regent: zij
waren, in de regel slechts als zij van adellijke afkomst waren, als onbe
taalde ‘leerling’ bij hem gekomen en verwierven zij zijn gunst, dan
konden zij na verloop van tijd (meestal pas na veertien jaar, soms na een
nog veel langere periode) ergens in zijn regentschap een betaalde functie
krijgen. Het gouvernement voerde in 19 11 een nieuwe regeling in: alle
‘leerlingen’ kregen als hulpschrijver een maandsalaris van f 10, hun aantal
werd beperkt, zij dienden achttien jaar te zijn en zij moesten, alvorens
hulpschrijver te worden, een hoofdenschool, een Osvia o f een hbs
doorlopen hebben. Deze regeling leidde er toe dat geleidelijk meer
inheemsen die niet van aristocratische afkomst waren, onder de inheemse
gezagdragers werden opgenomen. Met dat al was toch in 1930 de situatie
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nog zo dat van alle wedono's op Java minder dan twee-vijfde en van alle
assistent- wedono’s minder dan een kwart de voorgeschreven opleiding
had gevolgd —wij betwijfelen o f die situatie na '30 wezenlijk verbeterde
omdat, gelijk reeds vermeld, de meeste opleidingsinstituten voor in
heemse bestuursfunctionarissen in de crisisjaren opgeheven werden.' In
het begin van de jaren ’zo hadden die instituten tezamen ca. achthonderd
leerlingen gehad —in '36 waren het er minder dan honderd.
Het aantal patihs was gelijk aan het aantal regenten — wedono’s en
assistent-wedono’s waren er veel meer: in 1930 in heel Indië (in de
Buitengewesten heetten zij anders) ruim zestienhonderd, en wij nemen
aan dat dat cijfer in '42 van dezelfde orde van grootte is geweest. Java
telde in '40 ruim driehonderddertig wedono’s.
★

De enige inheemse bestuursfunctionarissen die niet benoemd maar ge
kozen werden, waren de dorps- o f £fe«ö-hoofden, de loerahs. Op Java was
in de tweede helft van de negentiende en de eerste decennia van de
twintigste eeuw het aantal dessa’s kleiner geworden (elke dessa was dus
meer inwoners gaan tellen) - er waren in de jaren '30 ca. 25 000 over
gebleven en in de Buitengewesten telde men er ca. 20000. Loerahs
werden op Java traditioneel gekozen door de (fewa-bewoners2 — het
gouvernement had dat beginsel in 1907 in een nieuwe ordonnantie
onderstreept maar had daarin ook bepaald dat aan de verkiezingen slechts
mocht worden deelgenomen door diegenen (mannen èn vrouwen) die
een stukje grond, hoe klein ook, bezaten.
Op Java (wij beperken onze beschrijving tot dit eiland) moest de
benoeming van een dessa-hoofd in elk regentschap door de Nederlandse
assistent-resident op voorstel van de regent worden bevestigd; op voor
stel van de regent kon de assistent-resident ook dessa-hoofden ontslaan.
De ^fewa-gemeenschap was dus formeel vrij in het kiezen van haar hoofd,
maar de betrokkene kon pas in functie treden als zijn verkiezing door de
regent en de assistent-resident was goedgekeurd — in feite waren de

' Daarentegen werd in 19 38 een hogere opleiding m ogelijk gemaakt door de oprich
ting, te Batavia, van de (door ons al genoemde) Bestuursacademie. Zij opende met
vijftien studenten - veertien van hen kregen in mei '4 1 hun diploma als groot-inlandsbestuursambtenaar uitgereikt. 2 D e dorpen hadden in de Buitengewesten andere
benam ingen en daar bestonden ook andere vormen van dorpsbestuur.

189

HET KO LONIALE STAATSBESTEL
verbindingen van de regent zo goed en had deze een zo groot aanzien
dat hij in de regel met weinig moeite kon voorkomen dat een hem
onwelgevallige figuur tot dessa-hoofd werd gekozen.
Behalve het dessa-hoofd had elke dessa ook een schrijver, een schrift
geleerde, een politiebeambte en een beambte die belast was met het
toezicht op de voor de landbouw vitale waterleidingen. Bestond een dessa
uit verschillende gehuchten, kampongs, dan had elke kampong een apart
hoofd. Al deze lagere functionarissen werden benoemd door de wedono
van het betrokken district.
Hoe voorzagen de loerahs en de lagere <fca-functionarissen in hun
levensonderhoud ?
Zij werden niet door het gouvernement betaald maar hadden andere
inkomsten. Meestal waren z.g. ambtsvelden aan hen toegewezen: sawahs,
die zij konden verhuren o f over welker oogst zij konden beschikken. Zij
hadden er ook recht op dat hun bepaalde diensten werden verleend. De
loerah mocht voorts van alle door hem geïnde landsbelastingen 8%
behouden (het was dus in zijn persoonlijk belang dat al deze belastingen
naar behoren werden opgebracht) en daarnaast had hij nog recht op
incidentele inkomsten, bijvoorbeeld bij het geven van verlof tot het
houden van een feest, tot het slachten van vee, tot het verdelen van
erfenissen, tot het verkopen van gronden, tot het bouwen van een huis
en tot het ondernemen van een binnenlandse reis o f van de pelgrimstocht
naar Mekka. De lagere functionarissen ontvingen vergelijkbare baten. Zo
ontvingen de dorpsgeestelijken steeds een bepaald bedrag bij een huwe
lijk o f bij de verstoting van een vrouw door haar man. Over de inkomsten
die uit dit alles resulteerden, hebben wij maar weinig gegevens. Er was,
schijnt het, veel variatie in. In de Zuid-Preanger regentschappen liepen
in '29 volgens de memorie van overgave van de Nederlandse resident
de inkomsten van de loerahs uiteen van f 3 5 tot f 200 per maand (het
maandelijkse inkomen van een ‘gewoon’ dessa-lid was in die tijd mis
schien ca. f 10) —in de nogal arme residentie Krawang (ten oosten van
Batavia) varieerden zij van ruim f 5 tot f 170 per maand. Daar was, aldus
in oktober '29 de memorie van overgave van de resident, ‘het dessabestuur van een buitengewoon slecht gehalte . . . Het is, op een klein
gedeelte na, onbetrouwbaar en onontwikkeld en heeft ook weinig in
vloed op de ifestf-bevolking. De meeste iraa-hoofden zijn analfabeet.’ 1
1 M em o rie van overgave, okt. 19 29, van de resident van Krawang in (Republik
Indonesia, A rsip Nasional, no. 8): M em ori Serah Jabatan 1 9 2 1 —19 3 0 (Jawa Barat) (1976),
p. 40.
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In de Zuid-Preanger heette evenwel in diezelfde tijd ‘het gehalte van het
dessa-bestuur . . . aanmerkelijk verbeterd, in zoverre dat thans ca. 96% der
(/«^-hoofden lezen en schrijven kan. Ook onder de kampong-hoofden
enz. treft men thans meerderen aan die enige elementaire ontwikkeling
bezitten.’1
In de ogen der eenvoudige iewa-bewoners ontleenden de bestuurs
functionarissen op kampong- en dessa-niveau hun gezag niet zozeer aan
het in assistent-resident en resident gepersonifieerde Nederlandse be
stuur als wel aan de traditionele regionale heerser, de regent. Door hem
aanvaard en gesteund, hadden de (/«^-bestuurders een grote macht over
de dorpelingen. Maakten zij er vaak misbruik van? Vermoedelijk vaker
dan tot het Nederlands bestuur doordrong. In 1922 stelde de resident van
Cheribon op schrift dat in zijn residentie ‘in de laatste tijd gebleken (is)
dat ook hier weer in verschillende dessa’s geknoeid is . . . De bevolking
heeft, als altijd, ook hierbij haar mond gehouden. Ook hieruit blijkt weer
hoe buitengewoon corrupt het rfewa-bestuur hier over het algemeen is en
hoe afhankelijk de bevolking zich gevoelt’2 —het was een gevoel dat uit
de tijd van het feodalisme dateerde en van generatie op generatie over
gedragen was.

★

Eerder wezen wij er op dat de inheemse bevolking er in de Vorstenlanden
op Java in sociaal opzicht slechter aan toe was dan in de regentschappen
in de rest van Java. Was in die Vorstenlanden, waar op lager niveau geen
sprake was van effectief Nederlands toezicht, ook het inheems bestuur
van slechter gehalte? Wij beschikken slechts over één, uit 1921 daterend
gegeven. De resident van Soerakarta zond toen aan de procureur-generaal
bij het Hooggerechtshof te Batavia een lange nota over o.m. ‘het infe
rieure gehalte en de geringe politionele waarde van de Soerakartase
zelfbestuursambtenaren’ : de honderdzeventig (onder de sultan ressorte
rende) regenten en wedono’s. Van hen werd ‘42 % volkomen ongeschikt
voor hun taak’ geacht en ‘ongeveer 40 % slechts even geschikt’3 —op een

1 M em orie van overgave, sept. 1929, van de resident van Zuid-Preanger (a.v.,
p. 125). 2 M em orie van overgave, april 19 22, van de resident van Cheribon (a.v.,
p. 196). 3 Nota, 13 ju n i 19 2 1, van de resident van Soerakarta aan de procureurgeneraal in Kwantes, dl. I, p. 370.
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redelijk goede beoordeling mocht dus toen slechts ongeveer 18% van
deze hoge inheemse functionarissen aanspraak maken.
Is nadien, d.w.z. vóór de komst der Japanners, de toestand verbeterd?
Wij nemen aan van wèl omdat het gouvernement, gelijk eerder vermeld,
in de jaren '20 en '30 het feodalisme ging terugdringen. Met dat al bleek
aan het eind van de jaren '30 bij de toelatingsexamens voor de Bestuursacademie dat candidaten uit de Vorstenlanden gemiddeld nog steeds
beneden het normale niveau stonden.

★

Behalve de vier Vorstenlanden op Java waren er elders in de archipel nog
bijna driehonderd grote en kleine zogeheten zelfbesturende landschap
pen (sommige met slechts enkele honderden inwoners) welker heersers
aan het Nederlands oppergezag gehoorzaamheid hadden beloofd.'In ruil
daarvoor was aan die heersers bescherming toegezegd; velen hunner
ontvingen bovendien, evenals de vier vorsten op Java, jaargelden. De
bedragen varieerden naar de betekenis van het betrokken landschap. Voor
enkele van deze heersers bestond overigens de mogelijkheid tot het
ontvangen van veel hogere bedragen: dan namelijk wanneer zij, die zich
als eigenaren van de bodem van hun gebieden beschouwden, grote
gedeelten van die bodem aan Europese cultuur- dan wel aardoliemaatschappijen ter beschikking hadden gesteld.
Dat laatste was o.m. het geval op Oost-Sumatra waar de sultans van
de drie aaneengesloten gebieden Langkat, Deli en Serdang (zie kaart VI
op p. 62) hogelijk profiteerden van de werkzaamheid dier Europese
maatschappijen: zij kregen percentages van de opbrengst van de cultures
of, in het geval van de sultan van Langkat, van de aardoliewinning. Deze
laatste sultan had in het begin van de jaren '30 een jaarinkomen van bijna
een half miljoen gulden, de sultans van Deli en Serdang ontvingen toen
resp. bijna f 200 000 en ruim f 100000. Alle drie baadden in weelde: zij
hadden grote paleizen laten bouwen, bezaten een stal van renpaarden (om
deel te nemen aan de paardenraces te Medan) en de sultan van Langkat
kon dagelijks kiezen in welke van zijn dertien grote limousines hij zich
zou laten rijden. Hoeveel deze sultans echter ook verdienden, zij gaven
ten behoeve van henzelf, hun familieleden en hun hofhouding altijd nog
meer uit. De sultan van Serdang bleek in '35 een schuld te hebben van
ruim f 1 min, de sultan van Langkat een van f 1,3 min. Het gouvernement
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nam toen het beheer van hun financiën over en beperkte het deel van
hun inkomen waarover zij de beschikking hielden.
★

Inzake het gehalte van het inheemse bestuursapparaat in de andere zelfbesturende landschappen in de Buitengewesten beschikken wij nauwe
lijks over gegevens. Wij weten slechts dat in het zelfbestuursgebied van
Atjeh (een ander deel van Atjeh stond onder direct bestuur) het gezag in
handen was van ruim honderd zelfbestuurders, wier inkomen, aldus de
oud-BB-ambtenaar Piekaar, uiteenliep ‘van enkele tientallen guldens tot
bedragen van f 500 per maand en hoger, nog vermeerderd met inkomsten
uit ondernemingen van land- en mijnbouw, grootgrondbezit, eigen
handelsondernemingen, enz.’ Er was hier sprake van een Wö/-rechtelijke
kaste’ van erfelijke geslachten ‘die door onderlinge huwelijken op ve
lerlei wijze aan elkaar vermaagschapt waren’, een kaste die bovendien
niet alleen het bestuur maar ook de rechtspraak uitoefende.' In de jaren
'30 slaagde deze kaste er ook nog in, de gehele rijstpellerij in handen te
krijgen - sommige leden bezaten in hun zelfbestuursgebied een derde
o f zelfs de helft van alle sawahs.
De gehele situatie deed in Atjeh spanningen ontstaan die bij de
nadering en komst der Japanners tot dramatische ontwikkelingen zouden
leiden.
★

Wat in Atjeh na de verovering door Nederland gebeurde, mag men zien
als een typisch voorbeeld van het effect dat de vestiging van het Neder
landse gezag op de inheemse samenleving had: de positie van de inheem
se autoriteiten, op wie dat gezag ging steunen, werd versterkt. ‘Alleen al
de noodzaak’, schrijft Nooteboom,
‘ n ie u w e, aan het vo lk sle v en vre e m d e m aatregelen in te vo eren d o o r tussenkom st
en m et behulp van arfa/-hoofden en vorsten, d w o n g de W esterse bestuursam b
tenaren, de Indonesische am btsdragers m et hun prestige bij te staan en overal
w aar bespreking en zelfs o verred in g m et de stok achter de deur niet v o ld o e n d e
resultaat hadden, m achtsm iddelen te gebruiken. W aarbij het geen verschil maakt,

1 A. J. Piekaar: Atjeh en de oorlog met Japan (1949), p. 7-8.
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o f deze b esto n d en uit m ilitaire o f p o litiek e hulp dan w e l in d e rechtspraak w e rd en
g e v o n d en .
D o o r deze g e v o lg e n van het n ie u w e bestel nam d e m acht van het adat-g ez ag
som s b u iten proporties toe. G ezagdragers, die zich in het oud e bestel gerem d
w iste n d o o r co rrectie-m id d e len van d e adat (vaak d o o r hen p e rso o n lijk als onrecht
en in b re u k op hu n positie g ev o eld ), gebru ikten voo rtaan hun versterkt gezag,
b ed o e ld o m het ten gu nste van d e gem eenschap aan te w e n d e n , m ed e ten eigen
bate. D at deze v erh o u d in g en niet altijd d o o r de bestuursam btenaren w e rd en
d o o rz ien , is d u id elijk . Z ij k en d en daartoe som s d e o u d e v erh o u d in g en o n v o l
d o e n d e ; hun voo rn aam ste raadgevers op dit punt w a ren im m ers ju is t die In d o 
n esische am btsdragers, die als b elan gh eb b en d en v an m o g e lijk e o n k u n d e k o n d en
p ro fiteren .’ 1

Wie de werkelijkheid niet zag die schuilging achter de gewilligheid
en de in ceremoniële vormen gegoten hoffelijkheid van de meeste
inheemse gezagdragers, kon menen dat de inheemse samenleving voor
beeldig georganiseerd was en dat het Nederlands bestuur via de inheemse
gezagdragers een zuiver beeld kreeg van wat zich in die samenleving
afspeelde. ‘Men kan veilig zeggen’, aldus, in zijn herinneringen, Welter
over Java,
‘dat in d e dessa niets geb eu rd e o f het (fesa-bestuur w as ervan op d e hoogte. D e
(fewa-bestuurder rapporteerde alles w a t van belang w as aan het o nd erd istrictsh o o fd en deze w e e r aan het districtsho o fd. D e d istrictsh o o fd en rapporteerden
a lle b ela n g rijk e zaken aan de regent. D e z e had b o ven d ien n o g zijn eigen v e rb in 
d in g e n m et d e b e v o lk in g , aan gezien h ij als h o o fd van de go d sd ien st in zijn
regentschap de c h e f w a s v an d e h o o fd e n van de go d sd ien st in de onderdistricten
. . . die . . . v o lle d ig w e rd en in gelich t o ver alles w at in d e dessa g eb eu rd e . . . H ij
w e rd dus b ij v o o rtd u rin g van tw ee kanten in gelich t om tren t w at er o n d er de
b e v o lk in g o m gin g.
. . . D e assisten t-residen t w as niet d e c h e f van de regent m aar dien s ‘o ud ere
b ro e r’ en als zo d an ig had hij n a tu u rlijk grote in v lo e d op het bestuur. C h e f van
alles w as d e resident, in w ie het ganse bestuur w as gecentraliseerd en die w e e r
v ia zijn Eu rop ese am btenaren in v lo e d k o n u ito e fen en op het in h eem se bestuur
en v ia dat tot in de verste u ith o ek en v an zijn gew est.
D it alles o verzien d e, k o m ik tot het inzicht dat ons bestuur v o o rtre ffe lijk was
g eo rg an iseerd .’ 2

Zo oordeelden niet alle bestuursambtenaren. Misschien heeft menig
een hunner wel beseft dat zich in de inheemse samenleving veel afspeelde

1 C . N o oteb oo m in Gedenkboek . . . BB, p. 122.
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wat voor hem verborgen bleef. Een oud-controleur in een van de
afdelingen van West-Java stelde in ’6i op schrift dat hem
‘destijds gebleken (was) dat er o o k d o o r loerahs w e l een beetje gekn o eid w erd.
A ls landrechter k w a m ik overal en daarbij b leek m ij d u id elijk er dan op de
bestuursconferenties w a t er achter de scherm en vo o rv ie l. D o o r d e wedono's w erd
tegen o v e r ons vee la l co m ed ie gespeeld . . . (Z ij) w a re n o o k altijd p o e slie f tegen
m ij . . . V a n contact m et de b e vo lk in g k w a m niet ve e l terecht. H et is m ij trouw ens
n o o it d u id e lijk g ew eest, w a t m et dit contact zou kunnen w o rd e n bereikt . . .
R echtstreeks contact tussen een bestuursam btenaar en tw eeh o n d erd d u izen d
Soen d an ezen , belachelijk! H et contact liep via de inlandse bestuuram btenaren en
die ko n d en j e van alles voorsch otelen. E r k w am en w e l eens kn o eierijen aan het
licht d o o r a n o n iem e brieven, m aar als de ene knoeier er uit w as gew erk t, kw am
d e andere d aarvoo r terug.’ 1

Negatiever nog oordeelt Heather A. Sutherland op grondslag van haar
onderzoek naar het beleid van de Javaanse bestuursaristocratie, de prijaji,
in de laatste decennia van het Nederlandse regime:
‘ V o lg e n s Batavia w a re n de p r ija ji functionarissen die via de regeringskanalen
w erkten . In w e rk e lijk h e id w as dat niet zo. Iedere p r ija ji had zijn eigen w e b van
spionnen en betaalde in fo rm an ten .2 D e m eesten besch erm den o o k de plaatselijke
g ew eld p legers en m isdadigers, om dat ze bruikbaar ko n d en z ijn v a n w e g e de angst
en het respect dat ze in bo ezem den . W a n n e e r een m isdaad w as begaan en de p r ija ji
m o est d ie oplossen, dan deed hij een beroep op zijn spionnen en ‘ zw are jo n g e n s ’.
K o n d e sch u ld ige niet w o rd e n opgespoord, dan kreeg som s een onsch u ld ige de
schuld. D e p r ija ji gebruikten hun positie o m giften en gunsten in de w ach t te
slepen, o m d iegen en die w eerstand b o d en te straffen, o m carrières va n vrien d en
en cliënten te bevorderen . O p d ie m anier handhaafden ze hun in vlo ed . D at
speelde zich a f achter de fa^ade van de rationele ko lo n iale staat.
V o lg e n s de officiële N ed e rla n d se le zin g van het bestuur op het platteland w as
er sprake van een keurige hiërarchie . . . D e o nofficiële Javaan se w e rk elijk h eid
echter berustte als van o ud s op m anipulatie van verw an tsch ap s- en cliënt-relaties;
daarbij k w a m e n nu o o k de Eu ropese m eesters d ie gem anip uleerd m oesten
w o rd en . D e tw e e elem enten v o n d e n elkaar in een geco m p liceerd theaterstuk
w aarin ze w e l m et elkaar optraden m aar elkaar o o k uit de w e g gingen. H et w as
een spel: ied er besch erm de zijn eigen positie en hield de o naangenam e w e rk e 
lijkh eid ve rb o rg e n .’ 3

1 J. Bakker: ‘T ien bew ogen jaren’ (19 6 1), p. 6 (IC, 63 522). 2 D it kan slechts voor
de hoogste p rija ji gegolden hebben, die voldoende geld tot hun beschikking had
den.

3 Heather A . Sutherland in G e ld en Geweten, dl. II, p. 206.
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★

Gecompliceerder werd de zaak nog, toen zich van het begin van de
twintigste eeuw af in de inheemse samenleving groepen nationalisten
gingen vormen die zich tegen de Nederlandse suprematie keerden o f
zelfs actie gingen voeren voor een onafhankelijk Indonesisch gemene
best. Die actie hield het al o f niet uitgesproken verwijt jegens de inheem
se gezagdragers in dat zij het waren op wier steun de Nederlandse
koloniale macht berustte.
Er werd op dat verwijt verschillend gereageerd. Vele gezagdragers
zagen de nationalisten als gevaarlijke nieuwlichters die, het eeuwenoude
gezag van de prijaji en andere hoofden ondermijnend, op laakbare wijze
afweken van de adat en terecht door het gouvernement werden bestreden;
anderen meenden dat de nationalisten, al gingen zij in hun acties soms
te ver, een doel nastreefden dat aanspraak mocht maken op sympathie
—bij wie zich dan zelf zag als een radertje in de grote bestuursmachinerie
van het Nederlandse koloniale rijk, konden schuldgevoelens ontstaan.
De vader van de Indonesische journalist Mochtar Loebis was op Sumatra
hoofd van een van de districten aan de westkust tussen Benkoelen en
Padang — ‘vader ontving’, aldus later de zoon (hij had ook enkele
broers),
‘een aantal zilveren en g o u d e n m edailles v o o r zijn beleid en tro u w in dienst van
de ko n in gin der N ed erlan d en . E n toch adviseerde hij elk van ons, géén koloniaal
bestuursam btenaar te w o rd e n zoals hijzelf. ‘Ju llie , jo n g e n s ’ , zei hij tegen ons,
‘m o eten leren o n afhankelijk te le ve n .” 1

Waren er velen zo? Wij weten het niet. Een feit is dat aan de strijd
van de nationalisten in de eerste plaats werd deelgenomen door jongeren;
zij hadden veelal een Europese vorming ondergaan, zij volgden nauw
lettend wat zich elders in de wereld afspeelde en zij werden daar in sterke
mate door beïnvloed.

1 M ochtar Loebis in Tirade, J9 7 5 , p. 533.
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Indië ontwaakt
N og voor de Eerste Wereldoorlog ontstonden op het volkrijkste eiland
van de Indische archipel, Java, de eerste inheemse organisaties die ge
tuigden van een versterkt zelfbewustzijn en daarmee aantoonden dat in
de inheemse samenleving krachten tot ontwikkeling waren gekomen die,
al keerden zij zich niet onmiddellijk tegen het Nederlands oppergezag,
toch duidelijk maakten dat de bestendiging van dat gezag op de lange
duur een twijfelachtige aangelegenheid kon worden. Wat daarmee in
Indië gebeurde, was deel van een bredere ontwikkeling die zich in heel
Azië ging aftekenen. Generaties lang hadden de daar door blanken
overheerste volkeren die suprematie, waartegen alle verzet machteloos
was gebleken, aanvaard als een als het ware natuurlijk gegeven: blanken
waren blijkbaar sterker dan Aziaten, Christenen sterker dan Islamieten.
Op dat laatste punt ontstond een eerste twijfel in de jaren '50 van de
negentiende eeuw toen de legers van de Sultan van Turkije deelnamen
aan de Krimoorlog tegen Rusland (1854—'56). Die oorlog werd in de
gehele Islamietische wereld met spanning gevolgd —er werden berichten
over doorgegeven, ten dele ontleend aan de Europese pers, ten dele
afkomstig van pelgrims ryar de heilige plaatsen van de Islam in Arabië,
onder wie zich steeds talrijke Islamieten uit Nederlands-Indië bevonden,
‘any victory on the side of the Sultan’, aldus de Indonesische historicus
Sartono Kartodirdjo, 'was enthusiastically celebrated with prayers.''
Veel groter nog was, vijftig jaar later, het effect van de RussischJapanse oorlog (i904-’05): Rusland werd verslagen, een Aziatische mo
gendheid die in korte tijd een moderne industrie en moderne strijd
krachten had weten op te bouwen (wij komen er in hoofdstuk 8 op terug),
behaalde een klinkende overwinning; zij gaf de Japanners een zeker
prestige bij de andere Aziaten.
Voor de Islamieten onder hen was van betekenis wat vier jaar later,
in '09, in Turkije gebeurde: daar werd de Sultan ten val gebracht door
de meer modern denkende Jong-Turken, onder wie zich talrijke officie-

1 Sartono Kartodirdjo: The Peasants’ R evolt o f Banten o f 1888, p. 142.
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ren bevonden: een nieuw teken dat de historische ontwikkelingen niet
stilstonden.
Onder de volksmassa’s in de koloniale gebieden waren inmiddels hier
en daar al stromingen ontstaan die de eis gingen stellen dat de blanke
overheersers hun macht gedeeltelijk o f geheel zouden overdragen. In
Egypte, dat aan de top door de Britten werd bestuurd, werd in 1907 een
nationalistische partij opgericht. In Brits-Indië, waar zich in de negen
tiende eeuw een inheemse bourgeoisie was gaan vormen, was al in 1885
een grote federatie van nationalistische groeperingen tot stand gekomen,
het Indian National Congress, waarvan zeven jaar later de eerste leden
waren opgenomen in de wetgevende raad van deze grootste Britse
kolonie. Dat Congress, bedoeld om een vertegenwoordiging te zijn van
alle inheemsen, was in feite hoofdzakelijk een beweging van Hindoes
—Voor-Indische Islamieten, vrezend dat zij in een onafhankelijk Voorlndië onderdrukt zouden worden, vormden in 1906 de A ll India Moslem
League. E lf jaar later, in 1917, in de Eerste Wereldoorlog dus, kwam de
Britse regering tegemoet aan eisen die zowel door Hindoes als door
Islamieten waren gesteld: zij deed de toezegging dat Brits-Indië te zijner
tijd als deel van het Empire eeo zichzelf besturend gebied zou worden
welks regering verantwoordelijk zou zijn aan een eigen parlement.
Verder nog gingen de Verenigde Staten. Zij hadden in 1898 de Philippijnen in handen gekregen: de archipel welks bevolking in drie eeu
wen van Spaans koloniaal bewind goeddeels gewonnen was voor het
katholicisme en waar de meer ontwikkelden zich al jarenlang gekeerd
hadden tegen de Spaanse overheersing. Bij de verdrijving van de Span
jaarden kregen de Amerikanen belangrijke steun van de Philippijnse
nationalistische beweging; de radicale vleugel daarvan keerde zich tegen
het Amerikaans gezag, begon een guerrilla en werd verslagen. Met de
meer behoudende vleugel, uit welgestelden bestaande, gingen de Ame
rikanen in zee. Van hun ietwat bedremmeld beleid (bedremmeld omdat
de Verenigde Staten hun eigen nationaal bestaan in de strijd tegen een
koloniale overheerser hadden bevochten) was het uitgangspunt dat het
bestuur over de Philippijnen zoveel mogelijk door Philippino’s moest
worden uitgeoefend. Er kwam in 1907 een louter uit Philippino’s be
staande Wetgevende Vergadering, gekozen door kiezers die een zeker
bedrag aan belastingen betaalden (census-kiesrecht); van de sterkste frac
tie was Manuel Quezon een van de leiders. Hij streefde de onafhanke
lijkheid na en zag het als een belangrijke verdere stap in die richting dat
in ’ ió bepaald werd dat de Amerikaanse gouverneur-generaal een Executive Council naast zich zou krijgen waarin Philippino’s in de meerder-
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heid zouden zijn. Quezon was de man die de Amerikanen eens toevoeg
de: ‘ We would rather be governed like heil and do it ourselues than like heaven
and have it done for us.’ 1 Hij mocht vertrouwen dat hij zijn doel zou
bereiken: in ’ ió had de Amerikaanse regering verklaard dat zij er naar
zou streven de Philippijnen onafhankelijk te maken.

★

Bij Brits-Indië en de Philippijnen vergeleken vormde Nederlands-Indië
voor de Eerste Wereldoorlog een in politiek opzicht achtergebleven
gebied —achtergebleven óók bij de Antillen en Suriname die beide sinds
1865 een vertegenwoordigend lichaam kenden. In Nederlands-Indië was
sprake van een volledig autocratisch bestuur: bestuur door de gouver
neur-generaal. ‘Het is’, schreef in 1891 de toenmalige bekleder van die
hoge post aan de minister van koloniën, ‘een opvallend verschijnsel dat
deze gewesten nog altijd bestuurd worden op een wijze die in de Britse
koloniën reeds lang uitzondering is geworden’ ; hij wees daarbij op een
in De Gids gepubliceerde beschouwing van een hoogleraar in het vol
kenrecht die, meende hij, ‘terecht’ opgemerkt had, ‘dat het koloniaal
bestuur over deze bloeiende eilandenwereld nog de meeste overeen
komst toont met het Britse bestuur over de rotsen van Sint Helena.’2 Er
was repressief toezicht op de pers, politieke verenigingen en vergade
ringen waren verboden, althans tot 1915: toen werd het recht op ver
eniging en vergadering in beginsel erkend.
Die erkenning vloeide logisch voort uit een maatregel die tien jaar
eerder, in '05 (tijdens het bewind van gouverneur-generaal van Heutsz)
was genomen: drie plaatsen waar veel Europeanen woonden, nl. Batavia,
het daarbij gelegen Meester Cornelis en Buitenzorg, waren toen gemeen
ten geworden met een eigen burgemeester en een eigen gemeenteraad.
In die raden hadden Europeanen de meerderheid. Aanvankelijk werden
alle leden door het gouvernement benoemd maar van ’o8 af werd een

’ Aangehaald in J. M . Pluvier: O verzicht van de ontw ikkeling der nationalistische beweging
in Indonesië in de ja ren 19 3 0 tot 19 4 2 (19 53), p. 10 (verder aan te halen als: Pluvier:
Overzicht).
2 Brief, 16 april 18 9 1, aangehaald in (Historisch Genootschap, C o m m is
sie voor bronnenpublikatie betreffende de geschiedenis van Nederlands-Indië 19 0 0 1942) S. L. van der W al: D e Volksraad en de staatkundige ontw ikkeling van N ederlands-Indië
(verder aan te halen als: van der W al: Volksraad), dl. I (1964), p. 9—10.
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deel van de Europese leden gekozen en uit dat verkiezen kon slechts
voortvloeien dat zich groeperingen zouden vormen die de verkiezing
van bepaalde kandidaten zouden gaan bevorderen. Meer en meer ge
meenten kwamen er, vooral op Java, alle met een gemeenteraad. Die
raden en enkele andere, inmiddels ingestelde gewestelijke raden telden
in ’ i6 tezamen 682 leden; van die 682 waren toen 520 benoemd en 162
gekozen en hadden 313 een functie hetzij in het Nederlandse, hetzij in
het daaraan ondergeschikte inheemse bestuursapparaat; onder die 313
bevonden zich 88 BB-ambtenaren en 80 regenten en patihs. Men kon dus
bij die raden niet van een reële politieke onafhankelijkheid spreken; zij
hadden dan ook weinig aantrekkelijks voor de inheemse bevolking,
voorzover deze de behoefte had eigen doelstellingen na te streven.
Die behoefte was er. Er mochten dan op Java sinds de Java-oorlog
geen grote anti-Nederlandse uitbarstingen zijn voorgekomen, die rebel
lie was niet vergeten (de inheemse bevolking was de nagedachtenis van
prins Diponegoro blijven eren) en men moet wel aannemen dat de
plaatselijke, door het Knil hardhandig onderdrukte onlusten in de be
trokken streken in de geest van velen een residu hadden nagelaten van
afschuw zowel van de blanke overheerser als van zijn inheemse helpers,
van wie vooral de Ambonnezen met het koloniaal gezag werden geïden
tificeerd. Niet anders was, zo veronderstellen wij, het effect van de
Atjeh-oorlogen; tijdens de eerste, in 1873, werd, aldus van ’t Veer, ‘in
de moskee van Semarang openlijk voor de sultan van A tjeh. . . gebeden.’1
Alleen daar? Alleen toen? Wij hebben er geen gegevens over, maar het
kan moeilijk anders o f de jarenlange strijd op de noordpunt van Sumatra
moet elders door sommige inheemsen met aandacht zijn gevolgd en
wellicht niet zonder bewondering voor een militair verzet dat veertig
jaar lang werd volgehouden. Trouwens, in die Atjeh-oorlogen gingen,
zoals vermeld, ca. vijf-en-twintigduizend door de justitie veroordeelde
Javanen die als dwangarbeiders naar Atjeh waren overgebracht, te gronde
—waren al die slachtoffers zomaar vergeten? Had hun lot geen afschuw
en naast afschuw angst gewekt? In '23 in de Volksraad sprekend over het
beeld van de Europeaan dat zich in de laatste decennia van de negentiende
eeuw bij de eenvoudige Javaan had gevormd, zei een inheems bestuurs
ambtenaar, later een van de regenten in de Preanger:
‘ In d ie dagen go ld als d e natu urgetrouw e b esch rijvin g van een Europeaan dat

1 P. van ’t V eer: D e Atjeh-oorlog, p. 82.
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deze iem and is m et een zw are stem , een grote stok in de hand en van w ie m en
niets anders h o ord e dan ‘ P e rd o m V Z o w e rd algem een de Europeaan beschreven
en van ou d er tot ouder w e rd de (fo ja-b ew o n ers vrees v o o r hem ingeboezem d.
Z o zal het geen ve rw o n d e rin g baren dat m en v o o r d e o n verw ach te o f g e d w o n g e n
aanraking m et een Europeaan zich van toverfo rm u les o f bescherm ende am uletten
vo o rz ag o m de in v lo e d van zu lk een w e ze n terdege te kunnen w eren .’ 2

De meeste Europeanen verdiepten zich niet o f nauwelijks in de
gevoelens welke sommige, misschien wel vele inheemsen jegens hen
waren gaan koesteren. Een die dat wèl had gedaan, de Amsterdammer
P. C. C. Hansen, die jarenlang als koffieplanter op Midden-Java temidden
van inheemsen had geleefd, schreef in 1903 in De Gids dat dezen althans
in de hem bekende streek vervuld waren van ‘een gloeiende haat tegen
(hun) overheersers, ontstaan en gevoed door verbittering over het vele
onrecht, hun aangedaan.’3 Twaalf jaar later, in '15, leed het voor de
procureur-generaal te Batavia geen twijfel dat er in Indië geen sprake kon
zijn van volledige persvrijheid, want, waarschuwde hij de gouverneurgeneraal (dat was toen de anti-revolutionair A. W. E Idenburg), dan zou
men bijvoorbeeld niet kunnen
‘verh in d eren dat in de Inlandse pers de vraag besproken w o rd t h o e Indië zich
van het N e d e rla n d s gezag zal b e v r ijd e n . . . W a t in een auto n o m e staat g een gevaar
kan opleveren, o m dat regering en v o lk een geh eel vo rm e n , is in een kolonie,
w aar een gro o t deel van het v o lk in de regering de o verh eersing van vreem d en
ziet en de w e n s gaat koesteren zich daarvan te b evrijd en , een gevaarlijk m idd el
tot vo o rb e re id in g ener o m w e n te lin g .’ 4

‘Overheersing van vreemden’, en vreemde, van ver gekomen blanken
niet alleen maar ook belijders van een geheel ander geloof, die als zodanig
door de rechtgeaarde Islamiet beschouwd werden als kafirs, ongelovigen
—en als een gevaar voor de eigen religie.

1 Verdomme.

2 Wiranatakoesoema, aangehaald in B. J. Brouwer: D e houding van

Idenburg en C olijn tegenover de Indonesische beweging, p. 13. 3 Aangehaald in R. N ie u 
w enhuys: Oost-Indische spiegel, p. 278. 4 Nota, 30 maart 19 15 , aangehaald in (Histo
risch Genootschap, Com m issie vo o r bronnenpublikatie betreffende de geschiedenis
van N ederlands-Indië 19 0 0 -19 4 2 ) S. L. van der W al: D e opkomst van de nationalistische
beweging in N ederlands-Indië (1967), p. 3 7 5 - 7 6 (verder aan te halen als: van der W al:
Opkomst).
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Islamietisch reveil/ ‘ Wilde scholen’
Een van de verplichtingen welke de Islam de gelovigen oplegde, was,
gelijk in hoofdstuk 2 vermeld, die, om eenmaal in hun leven de heilige
plaatsen van de Islam in Arabië te bezoeken, met name Mekka. Die tocht,
de hadj, werd, aldus Sartono1, door drie soorten Mekkagangers (dat waren
bijna steeds mannen2) ondernomen: door personen die er op eigen kosten
en geheel vrijwillig heengingen, door personen die er op kosten van
familieleden o f andere verwanten naar toe werden gestuurd om theologie
te studeren, en door personen die zich hadden misdragen en voor wie
de hadj een vorm van boetedoening was. Wie dan als hadji terugkeerde,
genoot, zoals wij al in hoofdstuk 4 opmerkten, in de regel een bijzonder
aanzien en kon daar ook in het economisch leven gebruik van maken
—niet weinige hadji's slaagden er in, veel land te kopen, handelszaken te
beginnen, geldschieter te worden. In het midden van de negentiende
eeuw leverde Indië jaarlijks ca. zestienhonderd Mekkagangers op, maar
in de jaren ’8o (er waren in die decade drie jaren waarin de hadj op
geloofsgronden van bijzondere betekenis werd geacht) waren het er
gemiddeld bijna vijfduizend; zij vormden toen ca. een tiende van alle
Mekkagangers. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was het aantal Mekka
gangers uit Indië soms iets lager, soms iets hoger dan vijfduizend —deze
belangrijke vorm van geestelijk contact met de wereld van de Islam werd
in elk geval voortgezet en droeg er toe bij dat het Islamietisch geloof in
Indië een levende kracht bleef.
Kracht had het van meet af aan getoond, ook in zijn eerste contacten
met de Portugezen; dezen hadden slechts op eilanden waar de Islam niet
o f nauwelijks aanhangers had gevonden, het katholicisme kunnen ver
spreiden: in de Molukken en op Flores en Timor. Uit de Molukken (delen
van Flores bleven tot in het midden van de negentiende eeuw Portugees
bezit en de oostelijke helft van Timor bleef dat ook later) werden de
priesters door de Compagnie verdreven —op Ambon liet de bevolking,
voorzover katholiek geworden, zich winnen voor, zo heette het, ‘de ware
Gereformeerde religie’. In het door de Compagnie rechtstreeks bestuurd
gebied werd, zoals ook in de Zeven Verenigde Nederlanden het geval
was, de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst verboden

1 Sartono Kartodirdjo: The Peasants’ Revolt o f Banten, p. 59. 2 Er was op een eiland
in de M olukken een dorp waar de bevolking zo orthodox-Islam ietisch was dat niet
alleen veel mannen maar ook veel vrouw en en kinderen naar Mekka waren getogen,
bij elkaar m eer dan de helft van de bevolking.
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(hier en daar kwamen ‘schuilkerken’ tot stand), alleen predikanten wer
den officieel toegelaten.
In 1808 kwamen, uit Nederland, wederom missionarissen in Indië aan:
twee; in de decennia die volgden, kon de missie zich slechts langzaam
ontplooien. De zending daarentegen, bevorderd door het in 1795 opge
richt Nederlands Zendeling Genootschap, breidde zich snel uit. De
prediking van het Christendom nu wekte weerstanden bij de Islamieten
— wij herinneren er aan dat ook Diponegoro tenslotte tot de ‘heilige
oorlog’ tegen alle Christenen had opgeroepen; trouwens, wie op Java of
elders in verzet wilde komen tegen het Nederlands bewind, behoefde
maar de strijd tegen de kafirs in zijn vaandel te schrijven om een schare
volgelingen te vinden. Het gouvernement ging daar terdege rekening
mee houden: in navolging van eerdere instructies bevatte het Regerings
reglement van 1854, bij welks toelichting in de Tweede Kamer namens
de regering verklaard werd dat Nederland géén Christelijke staat was, de
bepaling dat de gouverneur-generaal de gebieden kon aanwijzen waar
zendelingen en missionarissen aan het werk konden gaan en dat hij het
verlof tot prediking van het Evangelie kon beperken o f zelfs intrekken.
Kuyper achtte die staatsinmenging onduldbaar; zoals men zag, had hij
aan het eind van de jaren '70 van de vorige eeuw geëist dat in Indië ‘elke
belemmering voor de vrije prediking van het Evangelie opgeheven’ zou
worden; de door hem geïnspireerde passage in de Troonrede van 1901
begon dan ook met de woorden: ‘Als Christelijke mogendheid is N e
derland verplicht, in de Indische archipel de rechtspositie der inlandse
Christenen beter te regelen [en] aan de Christelijke zending’ (de missie
werd niet genoemd) ‘op vaster voet steun te verlenen.’ Dat was gemak
kelijker in Den Haag geschreven dan in Batavia gedaan! Het kwam daar
niet tot een wettelijke gelijkstelling van inheemse Christenen aan Euro
peanen1, het gouvernement, ook dat van Kuypers volgeling Idenburg,
hield terdege rekening met de Islamietische weerstanden in de inheemse
wereld en van beëindiging van de staatsinmenging was geen sprake, ook
niet toen in '25 de Wet op de Indische staatsinrichting werd vastgesteld.
‘De Christenleraars, priesters en zendelingen moeten’, aldus een der
artikelen,
‘vo o rz ien zijn van een d o o r o f nam ens de gouvern eu r-gen eraal te verlenen ,
b ijzo n d ere toelating o m hun d ienstw erk in en ig bepaald gedeelte van N e d e r 

1 D ie gelijkstelling was afgekondigd in 1848, maar vrijw el onm iddellijk in feite
ongedaan gemaakt.
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lan d s-In d ië te m o ge n verrichten. W a n n e e r d ie toelating sch adelijk w o rd t b e v o n 
den o f d e vo o rw aa rd e n daarvan niet w o rd e n nageleefd , kan zij d o o r de g o u v er
n eu r-gen eraal w o rd e n ingetrokken.’ 1

Tegen dit wetsartikel hadden de confessionele partijen in Nederland
eigenlijk principiële bezwaren maar zij brachten die niet tot gelding
omdat het maar zeer zelden voorgekomen was2 (en van '30 af in het
geheel niet meer voorkwam) dat een aanvraag om het Christendom te
prediken werd afgewezen.
Een algemeen bezwaar dat gouvemeurs-generaal en BB-ambtenaren
tegen de Evangelie-prediking koesterden, was dat zij onrust wekte bij
Islamieten; daarnaast werd wel gevreesd dat gekerstende inheemsen zich
als het ware de gelijken zouden voelen van Europeanen. ‘Hoe meer de
propaganda van het Christendom in deze gewesten doordringt, des te
meer’, zo schreef in de jaren '30 van de negentiende eeuw de eerste
gouverneur-generaal die commissaris-generaal van den Bosch, de grond
legger van het Cultuurstelsel, opvolgde, aan een vertegenwoordiger der
katholieken, ‘zal de zelfstandigheid der inlanders toenemen. Laat u over
tuigen, het is een zaak van Nederlands belang, de missie zoveel mogelijk
te beperken.’3 Een eeuw later werden van Poll en Teulings, de twee
afgevaardigden van de Rooms-Katholieke Staatspartij, getroffen door de
nog steeds afwerende houding van althans een deel van het BB-apparaat.
‘Niet gering’, schreven zij in hun rapport,
‘ is in Ind ië het aantal bestuursam btenaren die m e n ig heidens v o lk m aar het liefst
in z ijn eigen cultuur zo ud en laten vo o rtle ve n , o m dat zij, van het C h risten d o m
en z ijn d iepe w e ze n w e in ig o f niets kennend en so m m ig e u iterlijke cultuurver
sch ijnselen van aesthetische aard v e e l te h o o g aanslaand, va n m e n in g zijn dat het
C h riste n d o m aan de vo lk e n , dragers d ezer cultuurverschijnselen, e ig e n lijk niets
te bren gen h e e f t . . . N o g talrijker is de kategorie bestuursam btenaren, w e lk e van
de k o m st o f de uitbreiding der M issie in het o n d er hen staande geb ied alleen
m aar de m eerd ere soesah zien en deze liefst m aar ve rm ijd en .’ 4

Zeker, het gouvernement als geheel verleende steun, ook financiële,
aan de Christelijke kerken, toch gingen deze hun eigen weg en op die

1 D eze bepaling gold ook vo o r inheemse ‘Christenleraars, priesters en zendelingen’,
niet v o o r protestantse o f katholieke onderwijzers die enig godsdienstonderwijs gaven
als deel van hun algemeen onderwijs. 2 In de periode 18 56 —19 29 was 2 % van de
aanvragen afgewezen. 3 Aangehaald door J. W ils in Balans van beleid, p. 3 1 7 .
4 Van
Poll/Teulings: Rapport, p. 85.

204

Z E N D I N G EN M I S S I E
weg kwamen zij (de hervormden vooral onder invloed van een afgezant
van het Nederlands Bijbelgenootschap, dr. H. Kraemer) wezenlijk verder
dan het gouvernement. Want waar dat laatste tot het einde toe gedeci
deerd op het standpunt stond dat Nederlands leiding in Indië moest
worden bestendigd, was in verscheidene kerken het besef gaan doorbre
ken dat het Christendom in Indië ten spoedigste de kerkelijke leiding
moest overdragen aan inheemse Christenen. Alle protestanten konden in
Indië tot één, door koning Willem I opgericht kerkgenootschap toetreden
maar naast dat ‘Nederlandse’ kerkgenootschap bestonden er ten tijde van
de Japanse bezetting al v ijf geheel zelfstandige protestantse kerkgenoot
schappen van inheemsen: op de Molukken, in de Minahassa, in de
Bataklanden op Sumatra, op het eiland Nias (zie kaart VI op pag. 62) en,
tenslotte, bij de Dajaks op Borneo. Een deel van de heidense bevolking
van de Minahassa was in de loop van de negentiende eeuw voor het
protestantisme gewonnen door zendelingen uit Nederland, in de Batak
landen en op Nias hadden zendelingen van de Rheinische Missionsgesellschajt uit Barmen onder de heidenen gewerkt en op Borneo Zwitserse en
Duitse zendelingen van de Evangelische Missionsgesellschaji uit Bazel.1 Ook
waren in '42 enkele Gereformeerde kerken van inheemsen en Chinezen
reeds geheel zelfstandig —de overige Gereformeerde kerken (dat waren
hoofdzakelijk kerken van Nederlanders en Indische Nederlanders)
vormden als Classis Batavia een aparte synode in het verband van de
Gereformeerde kerken in Nederland.
Als direct en indirect gevolg van de arbeid van Nederlandse, Duitse
en Zwitserse zendelingen waren er in '42 in Indië ruim een miljoen
protestanten, onder wie enkele grote groepen inheemsen: ca. vierhon
derdduizend in de Minahassa (dat gebied, waar ongeveer de helft van de
bevolking gekerstend was, noemde men wel ‘Nederlands twaalfde pro
vincie’), ca. driehonderdduizend in de Bataklanden en op Nias, ca. twee
honderdduizend op de Molukken, ca. honderdvijftigduizend op Timor
—op Java daarentegen niet meer dan ca. zestigduizend. Aan de Islam had
het protestantisme (voor het katholicisme gold hetzelfde) nauwelijks
afbreuk gedaan2 —de zending had in hoofdzaak succes gehad in gebieden
1 Z.g. ‘dubbele zending’ trachtte het gouvernem ent steeds te voorkom en: in bepaalde
gebieden werden meestal slechts dienaren van é é n zendings- o f missie-organisatie
toegelaten; aangezien de zending zich het eerst had kunnen uitbreiden, voelde de
missie zich door het tegengaan van de ‘dubbele zending’ lange tijd tegenge
werkt. 2 Evenm in aan het H indoeïsm e op Bali en W est-Flores; in de negentiende
eeuw kregen drie zendelingen hier geen voet aan de grond, d.w.z. de derde w ist één
Baliër Christen te maken en w erd vervolgens door deze vermoord.
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waar de Islam nog niet was doorgedrongen. De Bataks waren, toen hun
ca. 1860 de eerste zendelingen van de Rheinische Missionsgesellschaji het
Christendom kwamen prediken, heidenen — ook de Dajaks waren dat,
toen bij hen de eerste zendelingen van de Evangelische Missionsgesellschaji
verschenen. Al die zendelingen waren primitieve gebieden binnenge
trokken waar zich nog geen Nederlandse bestuursposten bevonden. Zij
traden er overigens niet alleen als predikers maar ook als onderwijzers
en heelkundigen op. Trouwens, ook elders in de archipel beijverden
zending en missie zich ten zeerste om scholen en hospitalen op te
richten.
Geheel zelfstandig was de katholieke kerk in Indië in 1942 nog niet:
Indië werd als missiegebied beschouwd en ressorteerde derhalve onder
een van de congregaties van het Vaticaan. Er waren zes Apostolische
Vicariaten en Prefecturen op Java, tien in de Buitengewesten. In die laatste
woonden de grote groepen inheemsen die voor het katholieke geloof
waren gewonnen, zulks in een nogal snel tempo waarbij wellicht niet
alleen sommige katholieke scholen en hospitalen een rol hebben ge
speeld1 maar ook de voor veel inheemsen aantrekkelijke, uiterlijke
aspecten van de katholieke liturgie.
Pas tegen het einde van de negentiende eeuw, vooral evenwel na de
Eerste Wereldoorlog, was de missie zich in Indië gaan ontplooien. Zij
had ca. 1900 een kleine dertigduizend inheemsen tot het katholiek geloof
bekeerd, in '39 daarentegen (er waren toen in Indië meer dan vijfhonderdvijftig priesters werkzaam) bijna een half miljoen, van wie ca. driehonderddertigduizend op het van ouds gedeeltelijk katholieke Flores
woonden.2 Onder de elf bisschoppen die aan het hoofd stonden van de
Apostolische Vicariaten, bevond zich ten tijde van de Japanse invasie één
inheemse bisschop: die van Semarang. In '39 waren er vijftien inheemse
priesters geweest, drie jaar later iets meer — op Flores waren in '41 de
eerste twee Florinezen tot priester gewijd.

★

1 J. Th. M . Bank heeft er overigens in zijn in '8 3 verschenen proefschrift Katholieken
en de Indonesische revolutie op gewezen dat ten tijde van de T w ee d e W ereldoorlog
7 0 % van alle ond erw ijs- en verpleegkrachten van de missie werkzaam was ten
behoeve van de Nederlanders, de Indische Nederlanders en de Chinezen. 2 Toen
dit eiland in 18 5 9 door Portugal aan Neflerland w erd afgestaan, had de Portugese
regering weten te bedingen dat de Portugese priester-missionarissen mochten blijven.
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Zo was dus het Christendom in Nederlands-Indië letterlijk, d.w.z. geo
grafisch, en figuurlijk een randverschijnsel gebleven: na vier generaties
zendings- en ruim één generatie missiewerk was van de ca. acht-en-zestig
miljoen inheemsen ca. anderhalf miljoen tot het Christendom bekeerd
en dat was hoofdzakelijk geschied in de eertijds heidense delen van de
Buitengewesten. De Islam had zich kunnen handhaven, ja hij was uit de
confrontatie met het Christendom en het door Christenen uitgeoefend
opper- en algemeen bestuur krachtiger te voorschijn gekomen. Dat had
te maken met twee factoren: de eerste (waar wij aanstonds over zullen
schrijven) was een inwendige versterking van de Islam als gevolg van
invloeden uit de rest van de Islamietische wereld, de tweede was de
omstandigheid dat juist het door Christenen uitgeoefend gezag veel
inheemsen ertoe had gebracht, bij hun eigen godsdienst steun te zoeken.
Die steun zochten zij dan niet bij de inheemse gezagdragers die, elk in
eigen ressort, formeel hoofd waren van de Islam, maar bij de veel bredere
groep van de Islamietische voorgangers, de kiaji, en de Islamietische
wetsgeleerden, de oelama’s; voorgangers en wetsgeleerden hadden in hun
jonge jaren een tijdlang in het Arabisch lessen gevolgd op een Islamietisch seminarium, een pesantrèn’ , waren veelal naar Mekka getogen,
leefden op alle gebieden waar zulks voorschrift was, volgens de wetten
van de Koran, beheersten de heilige taal van de Islam, het Arabisch, en
hadden, dat vooral, geen functie in het overheidsapparaat2 —anders dan
de inheemse bestuurders waren zij niet dienstbaar aan de blanke, met het
Christendom geïdentificeerde kolonisatoren; dat gaf hun bij veel in
heemsen een bijzonder gezag.
Door het gouvernement werd de Islamietische geloofsovertuiging
ontzien —bij menige Europeaan in de tropen was trouwens sprake van
angst dat het tot bloedige onlusten zou komen als men dat naliet. Het
was vooral Snouck Hurgronje, groot kenner van de negentiende-eeuwse
Islam, die er in zijn adviezen aan de gouvemeurs-generaal en, na zijn
terugkeer naar Nederland (1907), aan de minister van koloniën met klem
op aandrong, jegens de Islam neutraal te blijven3 en dus bijvoorbeeld
1 Buiten Java hadden die scholen andere namen; op Java heetten zij ook w el
pondokan. 2 W è l fungeerden op Java de hoofden van het moskeepersoneel, de
penghoeloes, als adviseurs van de landraden; zij ontvingen daarvoor een bescheiden
bezoldiging. 3 Zoals eerder verm eld, stond aan Snouck Indië’s integratie in de
W estelijke wereld als ideaal vo o r ogen; zijn m ening was dat de Islam niet tot de
m odernisering van Indië kon bijdragen - die Islam zou, meende hij, de schok van de
aanraking m et de W estelijke wereld niet kunnen doorstaan en dat zou, dacht hij,
eerder blijken naarmate men hem m inder moeilijkheden in de w e g legde.
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ook weerstand te bieden aan druk van confessionele zijde in Nederland
om de prediking van het Christendom belangrijk te bevorderen. Op
enkele uitzonderingen na (zij komen nog ter sprake1) handelde het
gouvernement in Batavia steeds in de lijn van Snoucks adviezen, waar
mee het overigens aan twee kanten wrevel wekte: wrevel bij die protes
tanten en katholieken in Nederland die van oordeel waren dat veel meer
kracht moest worden gezet achter de kerstening van Indië, en wrevel bij
de overtuigd-Islamieten in Indië die meenden dat het weinige wat het
gouvernement ten bate van de Christelijke kerken deed, al te veel was
en dat, gegeven het feit dat veruit het grootste deel van Indië’s bevolking
Islamietisch was, het jegens de Islam neutrale gedrag van het gouverne
ment afkeuring verdiende. De Christelijke kerken kregen ten laste van
Indië’s financiën (financiën die voor de helft door de inheemse samen
leving werden opgebracht) in de jaren '20 een bijdrage van ca. f 1V2 min;
zij was in de tweede helft van de jaren '30, toen een rigoureus bezuinigingsprogram was uitgevoerd, nog steeds bijna f 1 min2 — voor de
Islamietische eredienst was daarentegen in die tweede helft van de jaren
’30 slechts ca. f 7 500 op de begroting uitgetrokken. Dat verschil werd als
kwetsend ervaren.
Daar kwam dan nog bij dat uit Nederland soms uitlatingen in Indië
bekend werden die door de inheemsen beschouwd werden als grofbeledigend voor hun geloof. Zo in '13, toen door twee confessionele
Tweede Kamer-leden was betoogd dat de Javanen geen Islamieten waren
maar eigenlijk heidenen die louter een paar Arabische formules konden
herhalen — meteen begonnen op Java, aldus waarschuwde de adjunctadviseur voor inlandse zaken, dr. D. A. Rinkes, gouverneur-generaal
Idenburg,
‘ de zotste g e ru c h te n . . . de ro nd e te d oen, b ijv. dat het go u vern e m e n t de regenten
had gelast, het C h riste n d o m aan te nem en en dat de b e v o lk in g nu w e l vo lg e n
m oest, dat de geh ele b e vo lk in g g e d w o n g e n zou w o rd e n het C h risten d o m te
aanvaarden, dat de

hadj

spoedig ve rb o d e n zou w o rd e n . . .

en v e le andere

m eer.’3
1 H ier w illen w ij verm elden dat bij één gelegenheid, in 1930, op Java een inheemse
Christen tot regent werd benoem d - hij kreeg in de inheemse pers een koele ontvangst
maar het kw am niet tot ongeregeldheden. D eze regent w erd in '4.3 door de Japanners
ter dood gebracht. 2 U it dit bedrag werden o.m. de salarissen betaald van enkele
honderden protestantse en enkele tientallen katholieke ambtsdragers; de g o u vem em entsbijdrage aan de protestantse kerkgenootschappen was ca. tw e e-en -een -h alf maal
zo groot als die aan de katholieke kerk
3 N ota, 13 mei 1 9 1 3 , in van der W al:
Opkomst, p. 188.
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Soms werd in Indië in Europese dagbladen negatief geschreven over
de Islam o f over de Profeet —door de inheemse pers werd daar steeds
met geprikkeldheid op gereageerd. Van belang was daarbij dat door
inheemsen nogal eens werd aangenomen dat het Christendom in Indië
snellere vorderingen had gemaakt dan in werkelijkheid het geval was.
Zo werd begin '41 in Batavia tijdens een vergadering van een Islamietische jeugdorganisatie door de spreker beweerd dat, aldus een persverslag,
‘door de activiteit die het Christendom hier in Indonesië aan de dag heeft
gelegd . . ., twee-en-een-half miljoen Islamieten naar het Christendom
zijn overgelopen’ (in werkelijkheid waren er toen anderhalf miljoen
inheemse Christenen en de meesten hunner woonden in streken waar
de Islam geen o f weinig invloed had gehad). ‘Hij schatte de ware
Islambelijders hier op hoogstens 20 % van de bevolking. Gelukkig, aldus
spreker, dat er nog lieden zijn die de Islam hier tot zijn oorspronkelijke
staat willen terugbrengen.’1

★

Wie waren ‘de ware Islambelijders’ ?
Het ligt niet op onze weg, die vraag te beantwoorden, maar een feit
is het dat orthodoxe Islamieten zoals men ze vooral in Atjeh, op Sumatra’s
Westkust en op West-Java kon aantreffen, het geloof in de vorm waarin
het op Midden- en Oost-Java werd aangehangen, een vreemd mengsel
vonden van Voor-Hindoese, Hindoese en Islamietische opvattingen.
Heidens? Neen, in zijn synthetisch karakter typisch Javaans en in elk
geval door deze Javanen beschouwd als hun authentieke, Islamietische
godsdienst.2

' H ong Po, 3 1 maart 19 4 1, aangehaald in : Overzicht van de Indonesische en Chinees-M aleise
pers, 19 4 1, p. 526. D eze gedrukte overzichten, aanvankelijk samengesteld door het
Kantoor vo o r de Volkslectuur, verschenen van oktober '40 a f als een uitgave van de
eerder in '40 ingestelde Regeringspubliciteitsdienst; de titel w erd toen ook veranderd:
van Overzicht van de Inlandse en M aleis-C h inese pers tot Overzicht van de Indonesische en
M aleis-C hinesepers. In 19 4 1 begon de Regeringspubliciteitsdienst voorts m et de uitgave
van een gedrukt Persoverzicht dat zich ook tot de Europese bladen uitstrekte. 2 G o u vem eur-generaal Idenburg schreef in ’ i2 aan Kuyper: ‘ Natuurlijk is niet ieder inlander
goed mahomedaan: in M id d en -Java zijn er zelfs . .. betrekkelijk w ein ig die zich aan

209

INDIË ONTWAAKT
Al in de tweede helft van de negentiende eeuw kon men in Indië
spreken van een versterking van de Islam. Het aantal Mekkagangers
groeide, talrijke Islam-predikers gingen rondtrekken, er vormden zich
(soms geheime) Islamietische genootschappen en de aantallen simpele
dorpsschooltjes waarin jonge kinderen in een voor hen vreemde taal, het
Arabisch, enkele geloofsformules leerden herhalen, en Islamietische se
minaria, pesantrèns, namen toe. Wat met dit alles werd versterkt, was de
Islam in zijn traditionele vormen, nog daterend uit de Middeleeuwen.
In de laatste decennia van de negentiende eeuw begon zich evenwel in
Egypte onder de impuls vooral van de godsdienstleraar Mohammed
Abdoeh een hervormingsbeweging af te tekenen die, teruggaande op de
teksten van de Koran en hun eerste commentaren, de Islam wilde
zuiveren van latere toevoegsels en tegelijk het verbod wilde opheffen
om onderwijs te geven in moderne wetenschappen en in de geschiedenis
van de godsdiensten van Europa. ‘Het reformisme’, aldus de Nederlandse
historicus A. P. E. Korver,
‘w a s rationalistisch. H e t g e lo o fd e in vo o ru itg an g en wetenschap. E en le ve n van
naarstige arbeid w e rd p o sitie f gew aardeerd. Fatalism e en ascese w e rd en v e r w o r 
pen. R e fo rm isten streefden er naar, de godsdienst te ontdoen va n allerlei leer
stukken d ie er in de lo o p d er e eu w en w a re n b ijg e k o m e n en tot vaste ge lo o fsar
tikelen g e w o rd e n . Z ij eisten v o o r het in d ivid u het recht op, deze latere traditie
kritisch te o nd erzo eken in het licht va n de o orspronkelijke openbaring . . . O o k
streefd e m en in reform istisch e kring naar een m eer perso o n lijke go d sd ien stb e
le v in g in plaats van d e v o rm e lijk e g o d sd ien stb eo efen in g die g eb ru ik e lijk w as
g e w o rd e n . M e n trachtte dit o.a. te bereiken d o o r v e rva n g in g van het A rabisch als
liturgische taal d o o r de landstaal.’ ’

Abdoeh en de anderen die tot die hervorming het initiatief namen,
beseften dat de wereld van de Islam in zijn contact met de Christelijke
wereld steeds zwakker zou komen te staan indien de 'Islam de verwor
venheden van de moderne wetenschappen niet wist te integreren.
Rechtstreeks en via Arabië werden die nieuwe denkbeelden o.m. naar

hun godsdienst laten gelegen liggen; maar zeker is dat de mahomed. inlander m ahomedaan w il zijn . . . en ik d urf zonder vrees vo o r tegenspraak de stelling uitspreken
dat de inlander gem iddeld beter mahomedaan is dan de H ollander gem iddeld C hris
ten.’ (brief, 2 2 febr. 19 12 , in van der W al: Opkomst, p. 158)

1

A. R E. K orver: Sarekat Islam 1 9 1 2 —19 16 , p. 6.
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Indië overgebracht. Zij sloegen daar eerst aan in Padang en omgeving op
de westkust van Sumatra, d.w.z. bij de geestelijk steeds zeer actieve
Minangkabauers, en vervolgens in de Vorstenlanden op Java waar de
gemeenschap van de overtuigd-Islamieten zich bedreigd achtte, sterker
nog dan elders op dat eiland, door Chinese handelaren en Christelijke
zendelingen. Er werd daar in november 1912 in Djokjakarta door Achmed Dachlan, een vier-en-veertigjarige batik-koopman, die tweemaal op
hadj was geweest en in Batavia contact had gehad met Arabieren die
Abdoehs denkbeelden hadden overgenomen, een nieuwe organisatie
opgericht, de Mohammadijah (‘Mohammedaans’)1. Die organisatie ging de
modernere opvatting van de Islam verkondigen en bovendien een daarop
gebaseerde sociaal-culturele verheffing van de inheemse bevolking na
streven. In tegenstelling tot een tweede nieuwe beweging die eveneens
in 1912 in Djokjakarta werd opgericht: de Sarekat Islam, het Islamietisch
Verbond (straks meer daarover), ging de Mohammadijah geen politieke
eisen stellen —haar uitgangspunt was dat dergelijke eisen pas aan de orde
konden komen wanneer de inheemsen beter ontwikkeld waren en sociaal
sterker stonden; zij vertrouwde bovendien dat zij, een niet-politieke weg
inslaand, niet in botsing zou komen met het gouvernement. Dat gou
vernement stond niet zonder wantrouwen jegens de Mohammadijah: toen
de statuten in '14 goedgekeurd werden en de beweging daarmee rechts
persoonlijkheid kreeg, was haar verzoek, op heel Java en op Madoera
actie te mogen ontplooien, afgewezen —zij moest zich vooreerst tot het
vorstendom Djokjakarta beperken.
Achteraf gezien kwam die gouvernementele beperking wellicht de
Mohammadijah ten goede: de nieuwe denkbeelden stieten op weerstand
bij traditioneel denkende Islamieten, vooral bij veel dorpsvoorgangers,
kiaji, en dorpswetgeleerden, oelama’s, en de noodzaak zich tot Djokjakarta
te beperken droeg er toe bij dat Achmed Dachlan en de zijnen voor hun
verdere werk een solide grondslag hadden gelegd toen hun organisatie
in '21 verlof kreeg, heel Indië als haar werkterrein te beschouwen. Toen
Dachlan in '23 overleed, waren er op Java 15 afdelingen die tezamen ca.
drieduizend leden telden, en nadien verspreidde de nieuwe beweging
zich verder, zowel op Java als op andere eilanden. In '32 waren er in heel
Indië al bijna 500 afdelingen, eind '39 1 065, te weten: 430 op Java en

1 W at w ij over deze bew eging schrijven, is vooral gebaseerd op het in 1969 gepubli
ceerde w erk van de Indonesische historicus Alfian: Islamic M odernism in Indonesian
Politics: The M uham m adyah M ovem ent during the Dutch C olonial Period ( 1 9 1 2 —1942).
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Madoera, 472 op Sumatra1, 43 op Borneo, m op Celebes, 9 elders. In
'40 waren er meer dan honderdtienduizend leden.
Wat deed de Mohammadijah?
Wij dienen de beweging in de eerste plaats te zien als een tot het
oprichten en instandhouden van scholen en van de daarbij behorende
kweekscholen. Daar was geld voor nodig; dat geld werd in eerste instantie
opgebracht door inheemse handelaren, eigenaren van werkplaatsen en
andere meer ontwikkelden die tot de Mohammadijah waren toegetreden.2
In totaal waren in '40 niet minder dan 1500 scholen opgericht: 800
godsdienstscholen die op een moderne grondslag stonden, 400 ‘gewone’
scholen voor onderwijs op inheemse, 300 voor onderwijs op Westerse
grondslag; van die laatste werden er 140 door het gouvernement gesub
sidieerd. Daarnaast richtte de Mohammadijah bibliotheken op alsmede
enkele simpele ziekenhuizen, weeshuizen en tehuizen voor blinden, voor
ouden van dagen, en voor vrouwen en meisjes.3 De beweging verwierp
het door traditionele Islamieten gepredikte denkbeeld dat vrouwen bui
ten het gezin geen taak hadden: zij had niet alleen een grote eigen
jeugdorganisatie maar ook een vrouwenorganisatie; deze laatste telde
eind '39 meer dan 500 afdelingen.
Ten aanzien van haar effect op bredere massa’s was van belang dat de
Mohammadijah de Islam in zijn gezuiverde vorm dichter bij die massa’s
bracht: de Koran werd vertaald, de liturgie vond plaats in de landstaal,
en elke vrijdag (uit godsdienstig oogpunt de belangrijkste dag in de
Islamietische wereld) vonden godsdienstoefeningen plaats niet in de
moskeeën maar in de openlucht. Er waren trouwens plaatsen waar de
Mohammadijah ook op andere avonden openluchtbijeenkomsten hield;
daar werd dan niet alleen gebeden maar werden ook uiteenzettingen
gegeven over godsdienstige en sociale onderwerpen. De Mohammadijah
had aan het einde van de jaren '30 bijna vierduizend Islamietische
voorgangers en bezat toen ca. 700 eigen moskeeën.
Uiteraard stuitte deze Islamietische hervormingsbeweging, gelijk al
aangeduid, op sterke weerstanden in de inheemse samenleving: weer-

1 O p O ost-Sum atra en in het jegens van buiten kom ende invloeden nogal afgesloten
A tjeh vo n d M oham m adijah geen weerklank maar bij uitstek w è l bij de Minangkabauers
op Sumatra’ s W estkust waar de bew eging een vehikel w erd van politieke actie tegen
de door de inheemse hoofden beheerste en dus door het Nederlands gouvernem ent
beschermde adat-partij. 2 V an de ruim dertigduizend leden in 19 30 bestond 85 %
uit middenstanders, 10 % uit landbouwers, 5 % uit arbeiders. 3 Een plan tot oprich
ting van een eigen bank werd niet verwezenlijkt.
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standen bij inheemse bestuurders die in het gehele streven van Moham
madijah een aanslag zagen op de adat en dus op hun machtspositie,
weerstanden vooral bij talrijke kiaji’s en oelama’s die aan de traditionele
vormen van de Islam wilden vasthouden. Er ontstonden scherpe tegen
stellingen. ‘ Tension’, aldus de Amerikaanse socioloog ClifFord Geertz, die
in '53 en '54 een diepgaand onderzoek instelde in Paree (een plaats met
ca. twintigduizend inwoners, ca. 100 km ten zuid-westen van Soerabaja),
‘ rose to the p o in t w here conservative M oslem s w o u ld not go to the sam e mosque w ith the
M oh am m a dija h members, w here even opening a book by A bdoeh was considered to be a
m ortal sin which w o u ld lead to blindness, a n d w here an inform ant o f m ine who h ad fo u n d ed
the on ly villa g e branch o f M oh am m a dija h in the area (it soon fa ile d ) . ' .fo u n d that none
o f his old-tim e frie n d s w o u ld speak a w ord to him f o r over two years a n d w ou ld cross to
the other side o f the road w hen they sa w him coming.’ 1

Meer traditionele Islamieten, vooral dorps-wetsgeleerden uit OostJava, richtten in '26 een contra-organisatie op: de Nahdat’al Oelama
(‘Opgang der Godgeleerden’), die minder breed was in haar activiteit,
maar met dat al in de dorpen (de Mohammadijah was meer een stadsbeweging) zowel op Java als elders een aanzienlijke aanhang kreeg; zij telde
in '39 ca. honderdduizend leden en was toen, behalve in de dorpen van
Java, sterk vertegenwoordigd in de streek van Palembang op Sumatra en
op Zuidoost-Bomeo.

*

Wij vermeldden zojuist dat in '40 van de I 500 door de Mohammadijah
opgerichte scholen 140 door het gouvernement werden gesubsidieerd:
1 360 dus niet, en het zijn die 1 360 welke men in de officiële statistieken
niet tegenkomt. Er waren er meer, veel meer, die in die statistieken niet
werden vermeld. Wij denken in de eerste plaats aan de eerder door ons
genoemde pesantrèns van wie vele door hadji'%waren gesticht; jongeren
van zes tot vijf-en-twintig jaar namen daar hun intrek, reciteerden enkele
uren per dag gedeelten uit de Koran (in het Arabisch), kregen in het
Arabisch onderricht in de Islamietische ethiek en wetten en bewerkten

1 C liffo rd Geertz: The Religion o f Java (1956), p. 139.

213

INDIË ONTWAAKT
in voorkomende gevallen tevens de sawahs die de hadji bezat o f arbeid
den in zijn werkplaats. Wij hebben maar weinig gegevens over de
aantallen van die pesantrèns maar weten dat er in 1893 op heel Java 1 100
waren, in '25 alleen al in de residentie Bantam bijna 700 met tezamen
bijna twaalfduizend leerlingen en in '42 in de Preanger Regentschappen
750 (aantal leerlingen onbekend) — voor heel Indië moeten die cijfers
toen heel veel hoger zijn geweest; dat onderstreept hoezeer het onder
richt op grondslag van de Koran zich sinds ca. 1890 had uitgebreid. In
Bantam telde de gemiddelde pesantrèn in '25 maar zeventien leerlingen,
maar Java kende daarnaast heel veel grotere Islamietische seminaria; er
was er op Oost-Java één, bij uitstek befaamd, waar ten tijde van de
Japanse invasie ca. zesduizend leerlingen woonden.
Die pesantrèns boden geen aansluiting op de moderne samenleving;
eerder stak er een element van Islamietisch verzet in tegen die samenle
ving (en in zekere zin dus ook een element van geestelijk verzet tegen
het koloniaal regime en tegen het Christendom) —andere scholen waren
er die eveneens als een vorm van geestelijk verzet mochten worden
gezien maar die juist wèl de aansluiting op de moderne samenleving
beoogden: dat waren de z.g. wilde (d.w.z. door het gouvernement niet
gesubsidieerde) scholen, die, evenals vele Mohammadijah-schoïcn, onder
wijs boden in het lezen en schrijven, vaak ook van het Nederlands, en
het rekenen. Die ‘wilde scholen’ gingen uit van inheemse nationalisten
die meenden dat het voor de opbouw van een modern, onafhankelijk
Indonesië onontbeerlijk was dat het analfabetisme zo spoedig mogelijk
werd overwonnen en dat aan de leerlingen een nieuw gevoel van
nationale identiteit werd bijgebracht. Het beste voorbeeld van dit bewust-Indonesische onderwijs werd gevormd door de Taman Siswo (‘De
leerlingengaarde’)-scholen.
De oprichting van die scholen en trouwens ook de ontwikkeling van
de er aan ten grondslag liggende ideologie waren het werk van een telg
uit het Pakoe-Alamse vorstenhuis, Raden Mas Soewardi Soerianingrat.
Hij was in 19 12 een van de voormannen geworden van de (straks te
behandelen) hoofdzakelijk uit Indische Nederlanders bestaande Indische
Partij die de band met Nederland wilde verbreken en het bestuur over
Indië in handen wilde leggen van vertegenwoordigers van alle er wo
nende volksgroepen —in '13 was hij door het gouvernement naar Banka
verbannen; spoedig nadien was hem verlof verleend, naar Nederland te
gaan. Toen hij v ijf jaar later naar Java mocht terugkeren, besloot hij
directe politieke actie uit de weg te gaan maar zich aan de vorming van
de jeugd te wijden. Ten teken daarvan nam hij in '21 een nieuwe naam
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aan: K i1 Hadjar Dewantoro, ‘de verheven leraar van het bovenmenselij
ke.’ In ' 2 2 richtte hij zijn eerste school op die geheel geworteld was in
de inheemse cultuur. Zijn initiatief ondervond bestrijding, vooral ook
van inheemsen die meenden dat alleen de Westerse cultuur grondslag
van onderwijs kon zijn —hij zette door, gaf acht jaar lang geen antwoord
op de uitgeoefende kritiek en riep pas in '30 zijn volgelingen op een
eerste congres bijeen waarop hij de waarde van zijn aanpak onderstreepte.
Van wat hij in '38 had opgebouwd, kwamen van Poll en Teulings bepaald
onder de indruk. In Djokjakarta bezochten zij het centrale Taman Siswoinstituut, waar zij vernamen dat er in heel Indië al meer dan 200 (twee
jaar later waren het 250) daaronder ressorterende scholen (en kweekscho
len) waren.2 ‘De Taman Siswo’, rapporteerden zij,
‘verh eelt geenszins dat zij terug w il van het W esterse naar het nationale. Z ij w il
geen nagem aakte N ed erlan ders trachten te m aken van de Ja va n en , d och zij tracht,
m et de nationale taal als voertaal, d o o r een o n d erw ijs van eigen cachet de
inheem sen te o n tw ik k elen en vo o ral op te vo e d e n .’

Dat laatste geschiedde in internaten.
‘ D e leerlin gen (jongens en m eisjes) w o n e n er in, bij en sam en m et de g ezin n en
va n

degoeroeen alle andere o n d erw ijzers. In dat m ilieu

m o ge n jo n g e n s en m eisjes

v rij, d och o n d er vo o rtd u ren d toezicht, m et elkaar o m gaan . . . D e sfeer (is) er een
g eh eel andere dan in een W esterse kostschool . . . H e e l vaak bestaat er in het
g eh eel geen reglem en t doch w o rd t alles als in een gezin ‘g e re g e ld ’ : de gezinssfeer
is steeds aanw ezig.
V o o r de goeroe en de andere leraren en o n d erw ijzers geld t de onaantastbare
r e g e l. . . ‘ achteraan staan d och steeds b e ïn v lo e d e n .’ Z e d e lijk e v o rm in g en training
staan vo o ro p , intellectuele v o rm in g is een ond erd eel daarvan.’ 3

Onderwijs in de Islam werd op de Taman S/wo-scholen op Java niet
gegeven (dat onderscheidde ze van de Mohammadijah-scholen), op Su
matra, waar orthodoxe Islamieten meer invloed hadden (de eerste Taman
Swwo-school werd er in '29 geopend) was het een verplicht vak. Het
onderwijs werd in de streektaal gegeven, d.w.z. in het Javaans, het

1 Afkorting van K iaji. 2 Driekwart daarvan bevond zich op Java, maar er waren ook
ruim 50 Taman StsH'o-scholen op Sumatra’ s Oostkust (ten behoeve van de kinderen
van uit Java overgebrachte koelies) en enkele op Borneo, Celebes, de M olukken en
Bali. 3 Van Poll/Teulings: Rapport, p. 3 6 -3 7 .

2 15

INDIË ONTWAAKT
Madoerees, het Soendanees, enz. Er werden ook Chinese en Arabische
jongeren als leerling aangenomen.
Jegens de Taman Swtw-scholen koesterden het gouvernement en het
Europese deel van de bevolking in den beginne een ruime mate van
argwaan. Niet ten onrechte! Dewantoro had als doel van het door hem
geïnspireerde onderwijs gesteld: ‘een mens te bouwen die vrij is in zijn
denken, vrij in zijn daden, een vrij mens in alle opzichten’1 — nu, dat
was een duidelijk anti-koloniale doelstelling.2 Trouwens, hij had aan
vankelijk financiële hulp van het gouvernement op principiële gronden
geweigerd. De Taman Siwo-scholen werden in de jaren ’zo door het
gouvernement en het Europees bedrijfsleven tegengewerkt. ‘Men noem
de’, aldus in '41 een in Batavia verschijnend Indonesisch dagblad,
‘dit o n d e rw ijs ‘ ro o d ’ en b e sch o u w d e het als een o n d erb o u w van de nationalis
tische politieke partijen d ie gevaar ko n opleveren v o o r de regering. D aaro m w e rd
het g e b o yco t, te rw ijl z ijn abituriënten overal w e rd en gew ee rd . D e inh eem se
landsdienaren durfden niet m et Tam an Sw u'o -o n d erw ijzers o m te gaan o m dat zij
bang w a re n , dan o o k v o o r co m m u nisten te w o rd e n g eh o u d en ’ 3 —

pas in de loop van de jaren '30 ging het gouvernement gunstiger over de
Taman S/Wo-beweging oordelen; een deel van haar scholen werd toen
gesubsidieerd.4
Naast de Taman S«u>0-scholen kwamen er in het begin van de jaren
'20 scholen, ook al weer buiten alle gouvemementsbemoeienis om, die
nauw met de Sarekat Islam, sommige met een door communisten geïn
spireerde beweging, de Sarekat Rakjat, het Volksverbond (meer daarover
in het volgende hoofdstuk), verbonden waren. Aan die Sarekat Rakjatscholen werd in '23 het voortbestaan onmogelijk gemaakt doordat een
ordonnantie werd uitgevaardigd die vergde dat van de oprichting o f van
het bestaan van scholen kennis werd gegeven aan het gouvernement en
die het gouvernement het recht gaf, scholen op te heffen. Dat laatste

1 In de simpele ruimten waar les w erd gegeven, hing veelal een portret van prins
D iponegoro.
2 Aangehaald in A n th on y Reid: The Blood o f the People, p. 63. 3 Berita
Oemoem, 15 okt. 19 4 1, aangehaald in: Overzicht van de Indonesische en Chinees-M aleise
pers, 19 4 1, p. 15 10 .
4 D e Taman S/w o-scholen leverden toen leerlingen a f die heel
w e l geschikt waren voor het volgen van voortgezet onderwijs maar vo o r een deel van
die leerlingen was op de bestaande (Europese) scholen v o o r voortgezet onderwijs geen
plaats - die werden toen door de Taman Sisw o -bew eging naar scholen vo o r voortgezet
onderw ijs in Brits-Indië, op de Philippijnen en in Japan gezonden.
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geschiedde toen met de Sarekat Rakjat-scholen. Er bestonden daarentegen
in '24 nog 2 1 scholen van de Sarekat Islam —latere gegevens ontbreken.
In de loop van de jaren '20 nu kwam tevens een geheel andere type
school tot ontwikkeling —eigenlijk moeten wij van ‘schooltjes’ spreken:
inheemsen die zelf Nederlands lager onderwijs hadden gehad, richtten
een schooltje op en maakten bekend dat zij les gaven in het lezen en
schrijven van het Nederlands, soms ook in het rekenen. Wanneer onze
veronderstelling juist is dat vele van de oprichters van die primitieve
‘wilde scholen’ inheemsen waren die na het doorlopen van een HollandsInlandse school geen emplooi hadden kunnen vinden, dan spreekt het
vanzelf dat het aantal van die ‘wilde scholen’ toenam in de tweede helft
van de jaren '20, toen de Hollands-Inlandse scholen meer abituriënten
kregen en de behoefte aan onderwijs toenam. Sommige oprichters van
die ‘wilde scholen’ vroegen lage schoolgelden, andere veel hogere —er
waren er onder hen ook die het Nederlands onvoldoende meester waren
om er les in te geven en de oprichters hadden over het algemeen geen
enkele kwalificatie om als onderwijzer op te treden. Hoeveel van die
primitieve ‘wilde scholen’ ontstonden, weten wij niet —er zijn er in totaal
misschien wel enkele duizenden geweest.
Al in '29 overwogen gouverneur-generaal de Graeff en de Raad van
Nederlands-Indië om tegen die wildgroei maatregelen te nemen. Er werd
toen besloten, aan de Hollands-Inlandse Onderwijscommissie (een com
missie welke o.m. diende na te gaan o f er meer Hollands-Inlandse scholen
moesten worden opgericht) advies te vragen, maar dat was nog niet
opgesteld toen de commissie (over de ‘wilde scholen’ zweeg zij) haar
algemeen eindrapport uitbracht: zij meende dat het maatschappelijk niet
verantwoord was, nieuwe Hollands-Inlandse scholen op te richten —bo
vendien was daar geen geld voor. Daarmee werd achter de uitbreiding
van het Europese onderwijs een punt gezet. In de kringen van inheemsen,
Indische Nederlanders en Vreemde Oosterlingen leidde dit tot grote
ontevredenheid —een symptoom daarvan was dat de onderwijs-begroting-’33 eind augustus '32 door de Volksraad werd verworpen: de eerste
(en enige) maal dat de Volksraad zich tegen een geheel begrotingshoofd
stuk uitsprak. Kort nadien nu moest de Volksraad stemmen over een
ontwerp-'wilde scholen’-ordonnantie; de gebeurtenissen die op die
stemming zouden volgen, zouden het gouvernement nopen, zijn koers
te wijzigen waarmee het in de ogen van veel politiek-bewuste inheemsen
een gevoelige nederlaag zou lijden.
Eigenlijk was dat al de tweede keer dat het gouvernement zich genoopt
zag zijn beleid te wijzigen.
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De eerste had betrekking gehad op het gouvernementeel toezicht
op de dorpsvoorgangers en alle overigen die als leraren, goeroe’s, gods
dienstonderwijs gaven. In 1905, toen het gouvernement bevreesd was
geweest dat zich in Indië een Pan-Islamisme zou ontwikkelen hetwelk
zich tegen het Nederlands gezag kon keren, was in de eerste z.g. goeroeordonnantie bepaald dat zWtgoeroe’s een schriftelijke vergunning moesten
hebben van het bestuur (op Java de regenten, in de zelfbestuursgebieden
in de Buitengewesten de sultans en andere volkshoofden, elders in de
Buitengewesten de BB-ambtenaren) en dat het bestuur er bovendien op
moest toezien dat de goeroe’s met hun onderwijs geen verzet predikten
—bestuurders waren dat jegens wie menige goeroe een zekere animositeit
koesterde: jegens de BB-ambtenaren omdat zij Nederlanders waren,
jegens de inheemse bestuurders omdat zij hun beleid op de adat, niet op
de Koran baseerden. Twintig jaar later, in 1925, werd een tweede goeroeordonnantie uitgevaardigd die in zoverre een verzachting van de eerste
inhield dat de goeroe v oortaan geen vergunning diende aan te vragen —hij
moest zich echter wèl bij de bestuurders laten registreren en hij bleef aan
hun controle onderworpen. Op Java en elders in de archipel werd die
nieuwe ordonnantie met sterke wrevel ontvangen, maar toen zij in '28
ook op West-Sumatra van kracht werd verklaard, rees onder de Islamietische Minangkabauers een zo algemeen verzet, vooral ook gesteund uit
kringen van de Mohammadijah-beweging, dat het gouvernement bakzeil
moest halen: West-Sumatra viel nadien buiten de nieuwe regeling.
Hoeveel sterker het geestelijk verzet van de inheemse wereld was
geworden, bleek overtuigend na de behandeling van de ontwerp-‘wilde
scholen’-ordonnantie.
Dat ontwerp hield in dat alle ‘wilde scholen’ (scholen zowel voor
jongeren als voor volwassenen) voortaan een vergunning moesten heb
ben van de hoofden van gewestelijk bestuur die zich zouden laten
voorlichten door de onderwijsinspectie welke deel was van het gouver
nementsapparaat —het ontwerp ging dus wezenlijk verder dan de ordon
nantie uit '23 die slechts had voorgeschreven dat de ‘wilde scholen’ ter
kennis moesten worden gebracht aan de hoofden van gewestelijk bestuur.
In de Volksraad werd van verscheidene kanten, ook van inheemse zijde,
betoogd dat er alle reden was om de ‘wilde scholen’ onder controle te
stellen (er waren er die zich bedriegelijk ‘Hollands-Inlandse school’
noemden, een van de inheemse Volksraadsleden sprak van ‘ten hemel
schreiende toestanden’ 1), maar andere inheemse leden spraken zich met
1 Aangehaald in van der W al: Onderwijsbeleid, p. 522.
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kracht tegen het ontwerp uit omdat het het gouvernement het recht gaf,
bij bonafide ‘wilde scholen’, zoals die van de Taman 5 /wo-richting, in
te grijpen. Het gouvernement deed belangrijke concessies: amendemen
ten van de Volksraad aanvaardend, wijzigde het zijn ontwerp in dier
voege dat alleen vergunning zou moeten worden aangevraagd door
‘wilde scholen’ welke pretendeerden gelijkwaardig te zijn aan gouvernementsscholen, dat men tegen een weigering o f intrekking van de
vergunning door de hoofden van gewestelijk bestuur in beroep kon gaan
bij de gouverneur-generaal en dat die weigering o f intrekking, hangende
dat beroep, opgeschort zou worden. De ontwerp-ordonnantie werd op
9 september door de Volksraad goedgekeurd met 32 tegen 13 stemmen;
tegen stemden een aantal gematigde nationalisten en de fractie van de
lagere inheemse bestuursambtenaren. Na de stemming werd bekendge
maakt dat de ordonnantie op 1 oktober '32 van kracht zou worden.
In de inheemse wereld rees een storm van protesten. Dewantoro eiste
in het orgaan van zijn groepering dat de ordonnantie onmiddellijk zou
worden ingetrokken (hij noemde haar totstandkoming ‘een nederlaag
voor de politieke beweging’ 1) en hij zond op I oktober aan gouverneurgeneraal de Jonge het volgende telegram:
‘ Excellen tie. D ictatorische d o o rvo e rin g cultureel-m aatschappelijk d ie p -in g rijpende overhaastig vo o rb ere id e ordonnantie na a fstem m in g o n d erw ijsb eg ro tin g
geeft indru k zen u w ach tige v e rw a rd h e id bij regering die b ed en k elijk inzake vitale
vo lk sb e la n g e n m isgreep stop ik m o g e w aarsch u w en [dat] zelfs o nw eerb aren
in stin ctie f uit zelfbeh ou d zich ve rw e re n g e lijk e rw ijs w ij m o g e lijk uit noodzaak
overgaan [tot] h ardnekkig lijd e lijk verzet.’2

De Jonge zond zijn belangrijkste woordvoerder in de Volksraad, de
regeringsgemachtigde voor algemene zaken, naar Dewantoro teneinde
deze er van te overtuigen dat bonafide ‘wilde scholen’ geen gevaar te
duchten hadden, maar Dewantoro was onwrikbaar: dit was voor zijn
groepering een zaak van beginsel, het aanvragen van vergunningen werd
afgewezen.
Van inheemse zijde stroomden bij de stichter van de Taman Siswoscholen de betuigingen van instemming binnen en tussen oktober '32 en
februari '33 werden op Java en Sumatra duizenden demonstratieve protestvergaderingen gehouden (in Djokjakarta waren er tienduizend de
monstranten); dit onderwijsverzet kreeg de steun van praktisch alle

1 Aangehaald a.v., p. 526.

2 Tekst: a.v.
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inheemse organisaties, ook van verscheidene die door het gouvernement
als bij uitstek loyaal waren beschouwd. Het gouvernement en de meer
derheid van de Volksraad hadden al die reacties niet voorzien.
Beide redden zich aldus uit de moeilijkheden dat de Volksraad een
van inheemse zijde ingediend initiatiefvoorstel aannam waarbij de ‘wilde
scholen’-ordonnantie tijdelijk buiten werking werd gesteld, dat het
gouvernement, hiermee accoord gaande, een gewijzigde ontwerp-ordonnantie aan de Volksraad voorlegde welke niet meer was dan een
herhaling van de in '23 getroffen regeling, dat de Volksraad het nieuwe
ontwerp goedkeurde nadat er nog de aanvullende wijziging in was
aangebracht dat de nieuwe ordonnantie niet op onderwijs aan volwasse
nen van toepassing zou zijn, en dat het gouvernement de nieuwe ordon
nantie op 1 januari '34 van kracht liet worden.
Op deze gebeurtenissen terugziende sprak de Australische historicus
John Ingleson in '79 van ‘a crucial victory’ voor de inheemse nationalis
tische beweging. Eind '33 werden namelijk alle inheemse politieke
partijen die voor de onafhankelijkheid van Indonesië waren opgekomen,
onderdrukt en nadien waren het, aldus Ingleson, ‘ the thousands of national
schools that kept alive andpromoted the national idealsfor which these parties had
stood
Dit lijkt ons niet juist gezien: het is twijfelachtig of de oorspronkelijke
‘wilde scholen’-ordonnantie zou hebben geleid tot ingrijpen tegen de
‘ nationalschools’ welke Ingleson op het oog had, en als die 'nationalschools'
al te duidelijk de politieke idealen van de non-coöperatoren beleden, dan
werden zij, omdat zij ‘rust en orde’ in gevaar brachten, wel degelijk
gesloten. Dat evenwel de inheemse beweging voor haar gevoel een
overwinning had behaald, beamen w ij: een overwinning dan zowel op
de meerderheid van de Volksraad als op het gouvernement —er was een
ordonnantie uitgevaardigd en breed verzet in de inheemse wereld had
er toe geleid dat zij door een gewijzigde was vervangen waartegen geen
bezwaar was gemaakt.
★

Het kwam in de jaren '30 tot nog een tweede ontwerp-ordonnantie
waarmee het gouvernement zich grote moeilijkheden op de hals haalde.
1 Jo h n Ingleson: Road to exile. The Indonesian Nationalist M ovem ent 19 2 7 —19 3 4 (1979),

p. 207.
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Dat was in '37, onder het bewind van gouverneur-generaal van Starken
borgh. Het gouvernement had toen het voornemen, nadere regels te
geven voor het sluiten en ontbinden van de huwelijken van inheemsen,
Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen. Een voorlopig ontwerp voor
de desbetreffende ordonnantie die, op basis van vrijwilligheid, inschrij
ving van het huwelijk bij de burgerlijke stand mogelijk zou maken en
voorts inhield dat een echtscheiding dan slechts door de rechter zou
kunnen worden uitgesproken, werd aan de Volksraad voorgelegd —een
van de inheemse leden voorspelde dat het ontwerp, tot ordonnantie
verheven, tot een ontzaglijke beroering zou leiden. Er vonden terstond
al vergaderingen van inheemsen plaats waar felle protesten werden geuit.
Niet dat voor die ordonnantie niet veel te zeggen was! Krachtens de adat
en volgens de regels van de Islam hadden gehuwde vrouwen vrijwel
geen bescherming (wij herinneren er aan dat zij op grote schaal door hun
partners werden verstoten) —het gouvernement had dan ook gehandeld
conform de wensen die al enkele jaren lang door modern denkende,
ontwikkelde inheemse vrouwen waren geuit. Die vrouwen bleken even
wel slechts een kleine minderheid van de inheemse wereld te vertegen
woordigen. Het overgrote deel wenste niet dat het Nederlands gouver
nement ingreep in zaken die door de adat en het Islamietisch recht
geregeld waren. Van Starkenborgh moest inbinden: het voorlopig ont
werp voor de huwelijksordonnantie leidde niet tot een stuk dat aan de
Volksraad werd voorgelegd.
Aan de actie tegen het voorlopig ontwerp had de Mohammadijah
deelgenomen naast de Nahdat ’al Oelama — de voormannen van beide
richtingen meenden dat het zin had, hun contacten te bestendigen, en zo
kwam als gevolg van de geslaagde actie tegen de mogelijke huwelijksor
donnantie in september '37 in Soerabaja een nieuw lichaam tot stand: de
Madjilisoel Islamil a’laa Indonesia (de Hoge Islamietische Raad van Indo
nesië) oftewel de Miai. Talrijke kleinere Islamietische organisaties sloten
er zich spoedig bij aan.1 Het gecombineerd ledental van alle tot de Miai
behorende groeperingen overschreed in '41 de vierhonderdduizend.
De oprichting van de Miai betekende niet dat de disputen tussen
‘moderne’ en traditioneel-denkende Islamieten ophielden en de Miai

1 Eén daarvan, de Achmadijah (‘Achm adiaans’), was in haar optreden en doelstellingen
met de M oham m adijah te vergelijken. O o k de Achmadijah, uitgegaan van leerlingen
van de Brits-Indische Islamiet M irza Shoelam Achm ed (18 4 5 -19 0 8 ) die beweerd had,
de M a h d i te zijn, bepleitte een m odernisering van de Islam. Z ij ontplooide van 19 24
a f op Ja va een zekere activiteit.
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zelf was niet veel meer dan een los federatief verband, maar dat verband
was er nu: was er in de vorm van een Raad die als woordvoerder kon
optreden van de Islam in heel Nederlands-Indië. De Raad zou ook in de
Japanse tijd van zich doen spreken.

★

Wij memoreerden al dat in 1912 de Indische Partij en de Sarekat Islam,
het Islamietisch Verbond, werden opgericht. De Indische Partij was
uitdrukkelijk van politieke aard en de Sarekat Islam, een heel veel bredere
beweging, was dat in wezen eveneens. Trouwens, ook aan het Islamietisch réveil dat wij in deze paragraaf beschreven, zat een politieke kant
vast, zoals bleek bij de bestrijding van de ‘wilde scholen’-ordonnantie
en van het voorontwerp-huwelijksordonnantie. De Mohammadijah had
bovendien bindingen met de Sarekat Islam en steunde deze beweging
actief tot het in 1927 tot een breuk kwam doordat aan de Mohammadijah
verweten werd dat zij voor haar onderwijs gouvernementssubsidies
aanvaardde. Toen nadien in de jaren '30 aan de politieke groeperingen
die op het standpunt van de non-coöperatie stonden, het voortbestaan
onmogelijk werd gemaakt, kreeg de Mohammadijah de steun van velen
die uit het politieke verzet als het ware vluchtten in het geestelijke.
Niettemin moet men constateren dat de beweging als zodanig tot het
einde toe een politieke confrontatie met het koloniaal regime uit de weg
is gegaan.
Dat andere groeperingen die politieke confrontatie juist wèl zochten,
had niet alleen te maken met hun andere doelstelling maar ook met het
feit dat de voormannen van de meeste van die groeperingen, de Sarekat
Islam uitgezonderd, van een wereldlijke ideologie uitgingen en zich niet
op de Islam oriënteerden o f daar zelfs vijandig tegenover stonden. Uit
ons relaas nu zal blijken dat diegenen die hun acties voerden op een basis
die dwars tegen de Islam inging, het Marxisme bijvoorbeeld, door dat
enkele feit al weerstanden wekten bij een deel van de inheemse bevol
king.

Eerste politieke beroering
De eerste inheemse vereniging die duidelijke algemene wensen aan het
gouvernement kenbaar ging maken, werd in mei 1908 opgericht, zulks
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vooral als gevolg van het feit dat de Indische Chinezen begonnen waren,
op Java een organisatie op te bouwen die zich toelegde op de oprichting
van eigen scholen. Het initiatief tot de oprichting van die inheemse
organisatie, Boedi Oetomo (‘Het schone streven’), werd in Batavia geno
men door leerlingen van enkele scholen, vooral van de Dokter-Djawaschool, onder wie de twintigjarige Javaan Raden Soetomo; zij werkten
daarbij o.m. samen met een onderwijzerszoon uit Semarang die als
dokter-Djawa grote naam zou maken: Tjipto Mangoenkoesoemo; hij
zou zich in 1 9 1 1 bij de bestrijding van pestgevallen op Oost-Java zo
verdienstelijk gedragen dat hem de onderscheiding van ridder in de orde
van Oranje-Nassau werd verleend.1
Boedi Oetomo kreeg spoedig afdelingen op enkele kweekscholen en
Opleidingsscholen voor Inlandse Ambtenaren, Osvia’s —in Djokjakarta
kwam evenwel een afdeling tot stand die hoofdzakelijk bestond uit
inheemse gezagdragers en leden van de vorstelijke families, vooral uit
het Huis van de Pakoe-Alam. In oktober, toen de vereniging al meer dan
zeshonderd leden telde, hield zij in Djokjakarta een eerste congres
waarvoor ca. driehonderd inheemsen bijeengekomen waren, onder wie
de Pakoe-Alam, vier regenten en twintig vrouwen (op zichzelf een
symptoom van vrouwen-emancipatie2). Het congres uitte als wensen dat
het gouvernement het onderwijs aan inheemsen zou bevorderen, Boedi

1 H ij had een bloeiende praktijk in Soerakarta opgegeven teneinde in M alang, waar
de pest w oedde, als bescheiden bezoldigd gouvernementsarts werkzaam te zijn; de
hem verleende onderscheiding zond hij in ’ i2 terug uit protest tegen het koloniaal
regime. 2 A ls voorloopster van die vrouwen-em ancipatie kan men de in 18 79
geboren regentendochter Raden A djen g Kartini beschouwen. Haar vader was een
verlicht regent, ‘die’ , aldus N ieu w enh uys, ‘zelfs zijn dochters (iets ongehoords!) naar
de Hollandse school’ (een school vo o r Europees lager onderwijs) ‘stuurde. H ij voelde
echter niet zó m odem (maar hier legde ook zijn plicht als regent hem beperkingen
op) o f de meisjes moesten na hun twaalfde jaar ‘ de doos’ in, d.w.z. ze mochten zich
niet eerder buiten de muren van de regentswoning vertonen dan op huwbare leeftijd
en dan alleen als de echtgenote van de man die de ouders intussen vo o r haar hadden
uitgezocht’. (R. N ieu w en h u ys: Oost-Indische Spiegel, p. 3 1 5 - 1 6 ) O p vier-en -tw in tigjarige leeftijd w érd Kartini uitgehuwelijkt aan een collega van haar vader, een veel
oudere weduwnaar. Z ij stierf nog geen tien maanden later na de geboorte van een
kind.
Een deel van de brieven waarin zij uitdrukking gegeven had aan haar opstandigheid,
w erd in 1 9 1 1 in Nederland gepubliceerd onder de titel D oor duisternis tot licht.
T w e e jaar later richtten mr. van Deventer, de man van het in D e G ids verschenen
artikel ‘ Een ereschuld’ , met zijn echtgenote in Nederland de ‘V ereniging Kartinifonds’ op, die in Indië een aantal door de inheemse leerlingen zeer gewaardeerde
kostscholen in stand hield.
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Oetomo verlof zou geven tot het oprichten van eigen dessa-scholen (naast
die tot welker oprichting van Heutsz de stoot had gegeven), tehuizen zou
openen voor het opvangen van bedelaars, de woeker beter zou tegengaan
en volksbibliotheken in het leven zou roepen. Ten congresse betoogde
evenwel de hofarts van de vorst, de Soesoehoenan, van Soerakarta, ‘dat’,
aldus een in Den Haag voor de minister van koloniën opgestelde nota,
‘de Javaan niet alleen geen Hollandse o f Westerse beschaving nodig
heeft, maar daarvoor zelfs niet vatbaar is’ ; dat betoog ‘lokte kreten van
ontstemming en zelfs gefluit uit’ —de meeste aanwezigen waren voor
standers van modernisering (maar met mate! Een voorstel van Tjipto om
zich tegen de adat uit te spreken werd verworpen) en wensten kennelijk
dat het gouvernement ernst zou maken met het beleid van de ‘zedelijke
roeping’, ‘de vereniging’, aldus de Haagse nota, ‘wil dus het gouverne
ment slechts in de hand werken.’1
Het naar voren treden van Boedi Oetomo kwam voor veel Nederlanders
in Indië als een verrassing. Aan dr. G. A. J. Hazeu, Idenburgs adviseur
voor inlandse zaken, was niet ontgaan dat de inheemse samenleving in
beweging was gekomen, maar anderen (‘vele Europeanen’, schreef hij
aan van Heutsz) hadden daar niets van gezien. ‘De Inlander’, aldus Hazeu,
‘was, zo meenden dezen, nu eenmaal indolent en tot geen enkele zelf
standige, initiatief en energie eisende werkzaamheden in staat, en men
had geen reden te geloven dat het ooit anders zou worden. Voor dezulken
nu was het congres te Djokjakarta een openbaring.’2
Een jaar later, in 1909, werd aan Boedi Oetomo door het gouvernement
rechtspersoonlijkheid verleend. In de vereniging, die toen ca. tienduizend
leden telde, was zich inmiddels een belangrijke ontwikkeling gaan afte
kenen: de leerlingen van de dokter D/aw'a-school, de Osvia’s en de
kweekscholen die allen nog midden in hun opleiding zaten, verloren aan
invloed en de inheemse gezagdragers uit Djokjakarta die de aloude
Javaanse cultuur wilden handhaven en afkerig waren van het uiten van
vérgaande, laat staan extreme wensen, gingen de toon aangeven. In
september '09 liepen Tjipto en een andere radicaal denkende uit het
bestuur weg - er werden in hun plaats twee regenten gekozen.
Tjipto had gewild dat Boedi Oetomo haar actie tot de hele archipel zou
uitbreiden, maar ook dat denkbeeld was afgewezen. Boedi Oetomo werd
een van alle radicalisme afkerige organisatie; zij kreeg vooral in de

1 N o ta, 17 dec. 1908, van de afd. A van het dep. van koloniën in van der W a l: Opkomst,
p. 39, 4 2.
2 N ota, 30 dec. 1908, van G. A . J. Hazeu aan van Heutsz in a.v., p. 43.
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Vorstenlanden een sterke aanhang. Eind 1909 had zij omstreeks tiendui
zend leden, onder hen meer dan duizend Javanen die militairen van het
Knil waren. Veel leden waren lagere inheemse bestuursambtenaren die
hun salaris ontvingen van het gouvernement; trouwens, enkele door de
beweging opgerichte scholen werden door het gouvernement gesubsi
dieerd en van de oplaag van het door haar in de ‘handelstaal van de
archipel’, het Maleis1, uitgegeven maandblad werd drie-kwart door het
gouvernement afgenomen. ‘In the eyes of native society therefore the Budi
Utomo was widely thought to be govemment controlled', aldus de Japanse
historicus Akira Nagazumi, die de eerste tien jaar van Boedi Oetomo's
geschiedenis nauwkeurig heeft onderzocht.2 Het ledental daalde in enkele
jaren tot ca. twee-vijfde. Andere organisaties hadden zich toen ontplooid
die niet geaarzeld hadden zich tegen het gouvernement te keren. Dat
bleef op Boedi Oetomo niet zonder effect: in juli '15, tijdens de Eerste
Wereldoorlog dus, nam de groepering een meer politiek beginselpro
gram aan dat zich uitsprak voor de vorming van een inheemse militie en
de oprichting van een volksvertegenwoordiging. Toen die laatste in de
vorm van de Volksraad tot stand kwam, nam Boedi Oetomo aan de
werkzaamheden van het college deel. Het karakter van de organisatie had
zich toen in zoverre gewijzigd daf in het centrale bestuur en de plaatse
lijke besturen lagere inheemse bestuursambtenaren de plaatsen van de
hogere hadden ingenomen. Als organisatie van bestuursambtenaren had
Boedi Oetomo evenwel geen aantrekkingskracht op nationalisten die zich
anti-gouvernementeel wensten op te stellen, vooral niet op de jeugdigen
onder hen — ruim twintig jaar na de oprichting, begin 1930, karakteri
seerde de toenmalige waarnemend-adviseur voor inlandse zaken E. Gobée het kort tevoren gehouden congres als ‘aristocratisch-intellectualistisch’, ‘een Javaans congres voor Javanen en wel voor de Javaanse hogere
standen.’3
Zoals uit ons volgend hoofdstuk zal blijken, ging Boedi Oetomo in '35
in een bredere, overigens in sociaal opzicht nogal conservatieve beweging
op.
*
' V o o r die ‘ handelstaal’ werd meestal de vorm van het Maleis gebruikt (er waren
verschillende vorm en) die inheems was op O ost-Sum atra en de R iouw -arch ipel. 2 Akira Nagazum i: The D aw n o f Indonesiati Nationalism. The E a rly Years o f the
B u d i Utomo 1 9 0 8 - 1 9 1 8 (19 72), p. 92. 3 N ota, 11 jan. 1930, van E. Gobée aan de
gouverneur-generaal in Kwantes, dl. III (19 8 1), p. 335.
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Tjipto, teleurgesteld door de ontwikkeling van Boedi Oetomo in conser
vatieve richting, werd in september ’ i2 in Bandoeng mede-oprichter en
vice-voorzitter van een politieke partij welke, ongeacht het feit dat het
recht van politieke vereniging en -vergadering nog niet eens was erkend,
de leuze ‘Een vrij en souverein Indië voor de Indiërs’ aanhief (daarmee
de lijn doortrekkend die Brooshooft en de zijnen vijf-en-twintig jaar
eerder hadden uitgestippeld) en welke dus duidelijk anti-gouvernementeel was: de Indische Partij.
De belangrijkste figuur onder de overige oprichters was de voorzitter,
E. F. E. Douwes Dekker’ , zoon van een van Multatuli’s broers die ge
trouwd was met een vrouw van gemengd Duits-Javaanse afkomst.
E. E E. Douwes Dekker, geboren in 1879, had dus een Javaanse groot
moeder —hij kon zich van zijn jonge jaren af de gevoelens van gegriefd
heid die bij de Indische Nederlanders waren ontstaan, ten volle indenken,
trouwens ook die van de inheemse arbeiders bijvoorbeeld op de koffie
plantages en in de suikerfabrieken. Hij werd, na de hbs in Batavia
doorlopen te hebben, eerst employé op zulk een plantage, daarna in zulk
een fabriek; in beide gevallen werd hij spoedig ontslagen omdat hij voor
de inheemse arbeiders opkwam. Ten tijde van de Boerenoorlog trok hij
naar Zuid-Afrika om aan de zijde van de Boeren te vechten tegen de
Engelsen. Die maakten hem krijgsgevangen en interneerden hem twee
jaar op Ceylon. In 1903 kwam hij op Java terug. Hij werd er journalist,
laatstelijk aan het Bataviaas Nieuwsblad, en het is waarschijnlijk dat hij in
Batavia de jeugdige inheemsen stimuleerde, die tot de oprichting van
Boedi Oetomo overgingen. Hij bleef met hen, vooral ook met Tjipto, in
contact.
Na een reis naar Europa vestigde hij zich in 1910 in Bandoeng waar
hij een blad ging uitgeven, De Expres. Over de inhoud daarvan was dr.
D. A. Rinkes, adjunct-adviseur voor inlandse zaken, allerminst te spreken.
‘Het gevoel van eigenwaarde’, rapporteerde hij aan gouverneur-generaal
Idenburg,
‘tracht d e heer D .D . op te w ek k en , enerzijds d o o r de ‘ Indiërs’ te vle ie n en hun
g o e d e eigenschappen in allerlei variaties ten ton ele te vo eren , anderzijds d o o r de
Europeanen (v o lb lo e d -) neer te halen d o o r u itvo e rig e verh alen nopens hun
lich tzin n ige en gedepraveerde leven in alle vo rm e n , de m o ord en , diefstallen,

1 W at w ij over hem schrijven, is hoofdzakelijk gebaseerd op de studie van P. W . van
der V eu r: 'E . F . E . D ouwes D ekker. Evangelist fo r Indonesian Political Nationalism’,
opgenom en in de in 1980 verschenen, door prof. dr. C . Fasseur samengestelde bundel
G e ld en geweten, dl. II, pag. 78—95.

226

DE IN D I S C H E

PARTIJ

souteneursstreken en andere w e e rz in w e k k e n d e m isdaden, w a a rvo o r hij het fe i
tenm ateriaal aan de schandaal-reportage van de Europese grote steden ontleent.’ 1

Er waren in die tijd reeds enige organisaties die uitsluitend o f voor
een deel uit Indische Nederlanders bestonden: de niet-politieke Indische
Bond, in 1898 opgericht, de Vereniging Insulinde, opgericht in 1907, en
de Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, opgericht in 1908.
Douwes Dekker werd lid van Insulinde, maar hij vond haar leiding en
die van de Indische Bond veel te behoudend - begin september 1912
richtte hij in Bandoeng de Indische Partij op; hijzelf werd voorzitter,
Tjipto vice-voorzitter, Raden Mas Soewardi Soerianingrat (later de man
van het Taman Sisiw-onderwijs) een der bestuursleden. Artikel 2 van de
statuten luidde:
‘ H et d oel d er Indische Partij is het patriottism e aller Indiërs v o o r de b o d em ,
w e lk e hen vo ed t, w ak k er te roepen teneinde hen te nopen tot sam en w erk in g op
de gro n d slag van staatkundige g e lijk stellin g o m dit Indische vaderland tot bloei
te b ren gen en het v o o r een o n afh an kelijk volksbestaan v o o r te bereiden.’

In die geest werd actie gevoerd, zulks met gebruikmaking van partijvlaggen waarvan, als teken van rouw over de Nederlandse overheersing,
zwart de hoofdkleur was.
Spoedig vormden Douwes Dekker, Tjipto en Soewardi een drieman
schap dat de Indische Partij ging leiden - zij werden in de inheemse
wereld aangeduid als ‘Klavertje Drie’, Tiga Serengkai.
Naast inheemsen traden ook Indische Chinezen en vooral Indische
Nederlanders als lid toe; de nieuwe partij ging dan ook bepleiten dat die
Chinezen en Indische Nederlanders landbouwgronden in eigendom
zouden kunnen verwerven. Sommige inheemsen werden daardoor afge
schrikt maar andere zagen in Douwes Dekker, die openlijk het einde van
het koloniaal bewind predikte, een afgezant des hemels; in Semarang, in
Soerakarta en elders op Midden-Java deed de mare de ronde dat hij een
reïncarnatie van Mohammed was. Toen afgevaardigden van de afdelin
gen in december '12 in Bandoeng bijeenkwamen, had de Indische Partij
meer dan vijfduizend leden —drie maanden later waren het er meer dan
zevenduizend: afgezien van een onbekend aantal Indische Chinezen ca.
vijf-en-vijftighonderd Indische Nederlanders en ca. vijftienhonderd in
heemsen; de meesten van die laatsten hadden Westers onderwijs geno-

1 N ota 16 jan. 19x3, in van der W al: Opkomst, p. 107.
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ten. ‘Met verbijstering’, aldus later de oud-joumalist W. Ch. J. Bastiaans
(zelf Indische Nederlander),
‘onderging men destijds met welk een tevoren nooit gekende geestdrift de
Indo-Europeaan samen met de Indonesiër optrok met vaandels en muziekkorp
sen. Demonstraties zoals Indië nooit eerder had gezien . . . Het enthousiasme
onder de Indo-Europeanen, in het bijzonder de weinig-bemiddelden die zich
hulpeloos voelden en voor wie Douwes Dekker een redder was die hen . . . uit
de misère waarin zij zich verzonken voelden, ophefifen zou, was enorm. Men
moet dit persoonlijk hebben waargenomen om er een indruk van te hebben. Hij
werd op handen gedragen en was voor velen letterlijk een Godsgezant.’1
In de zomer van '13 besloot gouverneur-generaal Idenburg met kracht
tegen de Indische Partij op te treden. De doorslag gaf daarbij het feit dat
Soewardi in een op 28 ju li in De Expres opgenomen ingezonden stuk
geschreven had over de wajang-mythen, eindigend met enkele passages
in het Javaans die vertaald luidden: ‘Het heilige zwaard zij ons’ en ‘Alles
wat ons in de weg komt, wordt neergehouwen’. Op I augustus (Douwes
Dekker zou die dag van een tweede reis naar Europa in Batavia terugke
ren) werden Tjipto, Soewardi en twee anderen in Bandoeng gearresteerd
—Douwes Dekker, daarvan in kennis gesteld, huldigde hen in De Expres
als strijders voor de vrijheid van Indië en werd vervolgens zelf ook
opgepakt. Eerst werd besloten Douwes Dekker, Tjipto en Soewardi naar
drie verschillende, afgelegen eilanden te verbannen, maar vervolgens
werd hun verzoek Indië te mogen verlaten, ingewilligd; zij vertrokken
naar Nederland. Tjipto en Soewardi kregen respectievelijk in '14 en in
de zomer van ’ i8 verlof, naar Indië terug te keren. De latere activiteit van
Tjipto (zijn verbanning was om gezondheidsredenen zo spoedig beëin
digd) zal nog ter sprake komen —die van Soewardi (Ki Hadjar Dewan
toro) beschreven wij reeds.
En Douwes Dekker?
Hij ging in de Eerste Wereldoorlog eerst een tijdlang in Zürich
studeren, nam toen contact op met de Duitse geheime dienst en raakte
betrokken bij een Duitse geheime organisatie die via San Francisco
Amerikaanse wapens wilde smokkelen naar extremistische elementen
onder de Brits-Indische nationalisten. Hij werd in ’ i6 door de Engelsen
in Hongkong gearresteerd en in Singapore opgesloten en in '17 naar San
Francisco overgebracht om er als getuige a charge op te treden in een

1 W . Ch. J. Bastiaans: Figuren uit de Indische journalistiek, p. 50, 56.

228

E. F. E. D O U W E S D E K K E R
Amerikaans proces tegen de staf van het Duitse consulaat aldaar en tegen
een aantal Brits-Indiërs. Toen evenwel in de aan het proces voorafgaande
verhoren bleek dat hij zich Duits geld voor zijn persoonlijke behoeften
had toegeëigend en gehoopt had strafvermindering te krijgen als hij de
hem bekende geheime Duitse code aan de Engelsen bekend zou maken,
besloot de Amerikaanse justitie, er van uitgaande dat hij door de jury als
een onbetrouwbare getuige zou worden beschouwd, van zijn diensten
geen gebruik te maken. Hij werd naar Singapore teruggevoerd en daar
opnieuw opgesloten. In maart ’ i8 verzocht hij het gouvernement in
Batavia om verlof, naar Indië terug te keren. In zijn advies aan de
gouverneur-generaal, mr. J. P. graaf van Limburg Stirum, noemde de
directeur van justitie hem een ‘imitatie-Mirabeau.’ ‘Mijn indruk van hem
doet m ij’, schreef deze directeur,
‘h em b esch o u w en als het type van de Indo in de on gu n stige betekenis van het
w o o rd , d.w.z. dat ijd elh eid en achterdocht de grondtrekken zijn van zijn karakter
m et daarnaast een ingekankerde haat tegen al w at W esters is in het algem een en
het N ed e rla n d se totok-re g im e 1 in het b ijzo n d e r.’2

De gouverneur-generaal willigde Douwes Dekkers verzoek in en deze
werd weer journalist. Noch de inheemse organisaties noch de meeste
Indische Nederlanders (van wie velen toetraden tot het in '19 opgericht
pro-gouvernementeel Indo-Europees Verbond) wilden meer met hem
te maken hebben, slechts een kleine groep Indische Nederlanders die zich
na het verdwijnen van de Indische Partij meester had gemaakt van de
Vereniging Insulinde, voelde zich nog met hem verbonden. De vereni
ging, tot Nationaal-Indische Partij (Sarekat Hirtdia) herdoopt, nam in de
loop van ’ i9 een revolutionair karakter aan en Douwes Dekker zat het
gehele jaar '20 in preventieve hechtenis. Na zijn vrijlating trok hij zich
uit de politiek terug en richtte in Bandoeng een grote onderwijsinstelling
op, bestaande uit v ijf scholen voor lager en vier voor diverse soorten
voortgezet onderwijs. In '37 werd hem door het gouvernement verboden,
persoonlijk als leraar op te treden —drie jaar later, in de zomer van '40,
ging hij de Japanners diensten bewijzen. Die komen nog ter sprake.

★

1 D.w.z. regime door Nederlanders uit Nederland.
tes, dl. I, p. 89.
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Douwes Dekker richtte, gelijk vermeld, in september ’ i2 in Bandoeng
de Indische Partij op en deze hield aldaar haar eerste congres in december.
Omstreeks diezelfde tijd nu kwam een geheel andere beweging, die wij
reeds enkele malen noemden, tot ontwikkeling: de Sarekat Islam (het
Islamietisch Verbond). Zij werd eind ’ n o f begin '12 in Soerakarta
opgericht maar hield haar eerste congres pas een jaar o f ruim een jaar
later, nl. in januari '13 .1
Eerste voorzitter van het verbond werd een in Soerakarta wonende
hadji, Mas Samanhoedi, die eigenaar was van een batikwerkplaats. Het
kan zijn dat de oprichters reageerden op het optreden van in het vorsten
dom Soerakarta wonende Indische Chinezen. Onder hen was eind ’ n —
begin ’ i2 grote beroering ontstaan doordat het vermolmde keizerlijk
bewind in China ten val was gebracht — China was een republiek
geworden en ‘al spoedig na dit grote voorval’, aldus later in '12 de resident
van Soerakarta, ‘begonnen de Chinezen hooghartig tegen de inlander op
te treden, zij ontzagen zich niet hem te vertellen dat de nieuwe republiek
de Hollanders wel spoedig van Java zou verjagen en dat zij hier dan heer
en meester zouden zijn.’2 Maar ook elders op Midden-Java was, zo
schreef de resident van Rembang (zie kaart V op pag. 47), ‘de arrogantie
van de Chinezen, wien een republiek-kolder in het hoofd was geslagen,
méér dan hinderlijk . . . Overal werd verteld dat binnen drie maanden
de Chinese vloot voor Java zou liggen.’3
Die nieuwe beduchtheid voor wat men wellicht van de Chinezen te
verwachten had, entte zich als het ware op de bestaande afkeer jegens de
handelaren onder hen. In de begintijd was de Sarekat Islam (aanvankelijk
heette zij Sarekat Dagang Islam, Verbond van Islamietische Handelaren)
dan ook eerder anti-Chinees dan anti-gouvernementeel. Zij riep op tot
het stichten van eigen handelsondernemingen en coöperaties, wilde de
scholing van de inheemsen bevorderen en de Islam verbreiden, d.w.z. de
Islam in zijn orthodoxe vorm die verschilde zowel van de vrije opvat
tingen die men er op Midden- en Oost-Java op nahield als van de
moderne vorm, die van november '12 afin Djokjakarta werd verkondigd
door de Mohammadijah. Dat de actie in het teken van de Islam werd

1 W at w ij over de Sarekat Islam in de eerste jaren van haar bestaan schrijven, is
hoofdzakelijk gebaseerd op het uit 19 82 daterend proefschrift van A . P. E. Korver:
Sarekat Islam 1 9 1 2 —1 9 1 6 . Opkomst, bloei en structuur van Indonesië’s eerste massabewe
ging. 2 Brief, 1 1 nov. 19 12 , van de resident van Soerakarta aan de gouverneurgeneraal in van der W al: Opkomst, p. 97. 3 Brief, z.d., van de resident van Rembang
a.v. in a.v„ p. 333.
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geplaatst, bleef niet zonder effect bij de streng-gelovigen onder de
inheemsen, met name bij talrijke wetsgeleerden en dorpsvoorgangers:
zij bevorderden dat de Sarekat Islam, anders dan de Mohammadijah, van
meet af aan positief werd ontvangen door de eenvoudige dorpelingen.
In de loop van ’ i 2 breidde de nieuwe beweging zich dan ook snel over
Java uit en toen zij in januari '13 in Soerabaja (in die grote handelsplaats
was de wrok van de inheemsen tegen de Chinese handelaren nog groter
dan elders) haar eerste congres hield, werd Samanhoedi aan de vooravond
daarvan aan het station door een muziekkorps en een menigte van naar
schatting vijfduizend inheemsen opgewacht, ‘het gedrang’, aldus Korver,
‘was zo groot dat (hij) meer naar de gereedstaande auto werd gedragen
dan dat hij er heen liep.’1
Bij het congres, dat in de openlucht plaatsvond, waren acht- tot
tienduizend inheemsen aanwezig. Daar trad overigens niet Samanhoedi
als de belangrijkste spreker op maar de voorzitter van de Soerabajase
afdeling, een andere hadji v an een iets hogere adellijke rang: de dertig
jarige Raden Mas Oemar Said Tjokroaminoto, kleinzoon van een regent,
zoon van een wedono (inheems districtshoofd), gediplomeerde van een
Osvia —hij had evenwel maar kort een ondergeschikte functie gehad in
het inheems bestuursapparaat; nadien was hij successievelijk kantoorbe
diende, journalist, leerling-machinist en chemisch analist geworden. Hij
was gehuwd met de dochter van een inheems bestuursambtenaar; zij
dreef in Soerabaja een kosthuis voor leerlingen van middelbare scholen.
Tjokroaminoto oftewel Tjokro (in de inheemse wereld werd hij
meestal ‘Pak Tjokro’, ‘Vadertje Tjokro’, genoemd) was een begaafd
spreker. In zijn openingsrede van het congres te Soerabaja uitte hij zich
gematigd. ‘De Sarekat Islam is’, zei hij,
‘geen politieke partij, geen partij d ie de revolu tie w il, zoals d o o r ve le n w o rd t
g em een d . . . W ij zijn loyaal te ge n o ve r het g o u v ern e m e n t en w ij zijn tevreden
o n d er de H o llan d se regering. H e t is niet w aar . . . dat w ij w ille n vechten. W ie
dat zegt o f denkt, is niet g o e d bij het h o ofd . D at w ille n w ij niet, duizendm aal
n e e n !’ 2

Die gematigdheid beVorderde, dat toen twee maanden later, in maart
19 13, in Soerakarta een tweede congres van de Sarekat Islam plaatsvond,
de Soesoehoenan er zijn paleistuin voor ter beschikking stelde. Ook hier

1 A. P. E. Korver: Sarekat Islam 1 9 1 2 - 1 9 1 6 , p. 23.
van Nederlands Oost-Indië, dl. III, p. 695—96.
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waren weer duizenden inheemsen aanwezig, zevenduizend volgens één,
twintigduizend volgens een andere schatting. Een trein uit Oost-Java had
een deel van die duizenden naar Soerakarta gebracht, ‘aan de stations
langs de route werden dezen’, aldus Korver, ‘geestdriftig door medele
den’ (die geen geld o f geen tijd hadden om mee te reizen) ‘toegejuicht
en met muziek ontvangen.’ 1
Er werd in Soerakarta een Centraal Comité, een hoofdbestuur, geko
zen; Samanhoedi werd voorzitter, Tjokro vice-voorzitter. Ook hier even
wel was het Tjokro die de vergaderingen leidde —niet Samanhoedi maar
hij werd in de ogen van de inheemse volksmassa’s op Java de man die
het waagde, publiekelijk wensen aan het gouvernement kenbaar te ma
ken, en op hèm concentreerden zich nu prompt de Messiaanse verwach
tingen die sinds de Voor-Hindoe-tijd van generatie op generatie waren
overgedragen: sommigen zeiden dat niet Douwes Dekker maar hij de
reïncarnatie van Mohammed was, anderen dat hij als Mohammeds zoon
uit de hemel was afgedaald, weer anderen dat de Mahdi, de vernieuwer
en verlosser van de Islam, komende was o f dat de voorspelling van vorst
D jojobojo spoedig werkelijkheid zou worden. Overal waar Tjokro op
trad, trachtten duizenden inheemsen naar voren te dringen om hem van
nabij te zien en, zo mogelijk, zijn kleren aan te raken.
Veel propagandisten van de Sarekat Islam knoopten bij die Messiaanse
verwachtingen aan: ja, de Ratoe Adil, de Rechtvaardige Heerser, was
komende —'selbst die Aufnahme neuer Mitglieder wurde', aldus een van de
biografen van Soekamo (de eerste president van de Republik Indonesia),
Bemard Dahm,
'in verschiedenen A b teilu n g en nach den traditionellen Begrüssungsform eln des 'R a t u A d i t
durchgeführt. G eh eim n isv o lle H a n d lu n g en w urden p ra k tiz iert, z . B . T rin k en v o n g e w e ih tem W asser, A u sg a b e von verschiedenfarbigen M itgliedsk arten , geh eim e E id e u s w ., um so
die letzten Z w e ife l an dem A usbru ch eines 'n eu en R eich es' z u nehm en.’ 2

Had de Indische Partij een zwarte vlag in gebruik genomen, de Sarekat
Islam koos er een die veel meer tot de verbeelding van de inheemsen
sprak: eerst een geel-groene (groen was de kleur van de Islam), later een
rood-witte —rood en wit waren de traditionele kleuren geweest van het
rijk Modjopahit.3 Die vlag was belangrijk: een eigen symbool, duidelijk

1 A . P. E. K orver: Sarekat Islam, 1 9 1 2 —19 1 6 , p. 24. 2 B. D ahm : Sukarnos K a m p f um
Indonesiens Unabhangigkeit (1964), p. 17. 3 V o o r de keuze van die kleuren werden in
die tijd oo k w e l andere verklaringen gegeven. Rinkes, later H azeu’s opvolger als
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afwijkend van het rood-wit-blauw van het koloniaal gezag. Duizenden,
tienduizenden schaarden er zich achter. ‘Toen de naam Sarekat Islam in
deze gewesten voor het eerst werd gehoord’, aldus in '27 de Algemene
Secretarie in een terugblik op de beweging,
‘w e rd hij m et o n geken d e geestdrift begroet, o ve rg e n o m e n en d o o rg eg ev en van
m o n d tot m o n d , va n dessa tot dessa, van stad tot stad, zodat hij alras geh eel Indië
v e rvu ld e als de kreet van een v o lk dat zich zijn nod en en te ge lijk zijn kracht
b ew u st w e r d ’ 1 -

het was o f zich uit de diepte van de inheemse samenleving een reusach
tige go lf begon te verheffen die het Nederlandse gezag dreigde te
overspoelen. In april '14, ruim een jaar na het eerste congres in Soerabaja
(Tjokro had inmiddels Samanhoedi’s plaats als voorzitter van het Centraal
Comité ingenomen), had de Sarekat Islam al meer dan tachtig afdelingen
die over heel Indië waren verspreid en bedroeg haar ledental (alleen
Islamieten van achttien jaar en ouder hadden lid kunnen worden) bijna
vierhonderdvijftigduizend. Zulk een massabeweging van inheemsen had
Indië nimmer te aanschouwen gegeven.

★

Als opvolger van van Heutsz was in 1909 de anti-revolutionair A. W. F.
Idenburg tot gouverneur-generaal benoemd.2 Hij kende Indië goed: hij
had er bijna twintig jaar als beroepsofficier gediend.
Idenburg, in 1861 in Rotterdam geboren (zijn vader was er scheepsen huisarts), doorliep in Utrecht een hbs, volgde aan de Koninklijke
Militaire Academie te Breda een opleiding als genie-officier en vertrok

Adviseur vo o r inlandse zaken, schreef in '1 5 dat rood en w it ‘ de kleuren (waren) van
roodbruine suiker en w it klappervlees, uit w elke beide ingrediënten een aantal
smakelijke gerechten te vorm en is, als sym bool, naar m ij werd m eegedeeld, van de
verbinding van twee verschillende elementen tot één geheel.’ (Nota, 30 nov. 19 15 ,
aan de gouverneur-generaal in van der W al: Opkomst, p. 4 16 )
1 A lgem ene Secretarie: N o ta inzake de Partij Sarekat Islam, sept. 19 27, in Kwantes:
dl. II (1978), p. 589. 2 V o o r het nu volgende ontleenden w ij enkele gegevens aan
Idenburgs levensschets door prof. dr. C . Fasseur in het Biografisch Woordenboek van
Nederland, dl. I (1979), pag. 2 6 5 -6 8 .
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in '82 als tweede luitenant naar Indië. Hij was overtuigd gereformeerd
en stak die overtuiging niet onder stoelen o f banken; zo weigerde hij
principieel bij de zondagse recepties van meerderen aanwezig te zijn. In
het midden van de jaren '90 met verlof in Nederland vertoevend,
ontmoette hij daar Kuyper. Die ontmoeting bepaalde zijn latere carrière:
toen hij in 1901 (hij was toen chef van het kabinet van de legercomman
dant) om gezondheidsredenen Indië en de militaire dienst verliet, droeg
de anti-revolutionaire leider er zorg voor dat hij prompt in de Tweede
Kamer werd gekozen. Een jaar later werd hij minister van koloniën in
Kuypers kabinet en na vervolgens ook nog een kleine drie jaar gouver
neur van Suriname te zijn geweest, kreeg hij in 1908 als lid van het
kabinet-Heemskerk voor de tweede maal de portefeuille van koloniën
toebedeeld —hij was het, die na de beruchte expeditie in het achterland
van Atjeh het Knil verdedigde, toen, gelijk eerder vermeld, in de Tweede
Kamer van ‘beulenwerk’ was gesproken. Van ganser harte was hij aan
hanger van de politiek van de ‘zedelijke roeping’. Die politiek zag hij
niet als in strijd met de handhaving en de consolidatie van het Nederlands
gezag, integendeel: onder zijn bewind als gouverneur-generaal vond de
verdere ‘pacificatie’ van Atjeh plaats, twee sultans die het het gouverne
ment lastig maakten (die van een eiland in de Riouw-archipel en die van
Ternate in de Molukken) zette hij af, aan de voor Indië’s onafhankelijk
heid opkomende Indische Partij onthield hij rechtspersoonlijkheid en
toen hij in maart 1916, na zes-en-een-half jaar gouverneur-generaal
geweest te zijn, zijn ambt aan zijn opvolger, graaf van Limburg Stirum,
overdroeg, uitte hij als wens, ‘dat Nederland en Indië, waarlijk één en
daardoor krachtig, door Gods zegen voortgaan te bloeien onder de scepter
van Oranje.’ 1
‘Nederland en Indië waarlijk één’ —maar dan toch niet een ongewij
zigd Indië! Idenburg droeg er toe bij dat het verbod van politieke
vereniging en politieke vergadering opgeheven werd en hij wenste dat
in Indië zo spoedig mogelijk een soort parlement zou worden ingesteld
met vérgaande bevoegdheden2, hij wenste ook dat inheemsen maatschap-

1 Aangehaald in de Encyclopaedie van Nederlands Oost-Indië, dl. VIII, p. 1624.
2 In 1909,
toen hij m inister van koloniën was, had Idenburg in een brief aan van Heutsz ‘een
college dat, toegerust m et de bevoegdheden van een vertegenwoordigend lichaam,
zijn m edew erking moet verlenen aan alle regelingen van w etgevende aard’, ‘op den
duur volstrekt onmisbaar’ genoem d; hij m eende toen dat ‘voorlop ig’ alle leden door
de K roon zouden moeten w orden benoemd. (Brief, 13 m ei 1909, van Idenburg aan
van Heutsz, in van der W al: Volksraad, dl. I, p. 1 3 1 e.v.)
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pelijk dezelfde kansen zouden krijgen als Europeanen. Hij bepaalde dat
inheemsen die in dienst van het gouvernement o f van gouvernementsbedrijven waren, evenveel zouden verdienen als Europeanen van gelijke
rang en hij weigerde op Java de poenale sanctie in te voeren. Ten aanzien
van de inheemse samenleving deed hij één keer een ernstige misgreep:
in 1910 vroeg hij in een rondschrijven aan het BB-apparaat, te bevorderen
dat er op zondagen geen inheemse markten gehouden zouden worden
- ruim twee weken later moest hij die instructie, die grote weerstand
had gewekt in de inheemse wereld, intrekken.
Idenburg stond in beginsel met sympathie en begrip jegens het nieuwe
dat zich in die wereld ging aftekenen. ‘Het is niet te loochenen’, schreef
hij in maart '13 (enkele maanden dus na het eerste congres van de Sarekat
Islam) aan de minister van koloniën, ‘dat in de laatste jaren een geest van
ontwaking, van zichzelf bewust worden door het oosten gaat. Die geest,
in Japan begonnen, grijpt sterk om zich heen, vooral na de RussischJapanse oorlog’ 1 —drie maanden later, in juni, ging hij in een brief aan
Kuyper dieper op de Sarekat Islam in.2 ‘U weet even goed als ik’, schreef
hij,
‘dat de geestelijk e b o d em hier sinds jaren geprepareerd is, o f m en dat nu n o em t:
‘o n tw ak en van A z ië ’ o f iets anders, doet er w e in ig toe. D e inlander b egint zich
rekenschap van z ijn bestaan te g e v e n ; h em is vo o rg erek en d dat hij zijn grond en
v e r bened en de w aard e v o o r de suikercultuur verh uu rt; dat hij te w e in ig arbeids
lo o n o n tva n g t; hij geeft er zich rekenschap van dat m en h em in de dessa en bij
de lagere inlandse h o o fd e n m et zijn klachten vaak als quantité négligeable be
sch ouw t. H ij heeft ge h o o rd w at er in Japan en in C h in a en in T u rk ije is geschied.
H ij heeft de m etam orph ose d er In d o -C h in e z e n gezien d ie zeer parm antig optre
den. H ij is gaan vrag e n : w a a ro m ?
O p d ie aldus sinds lan g geprepareerde b o d em heeft zich m et reuzensnelheid
een v e re n ig in g g e v o rm d , w ie r d oel zich v o o r de Ja va an aldus vertaalt: ‘ laat ons
d o o r sa m e n w e rk in g onze positie sterken’ , ‘ laat ons on ze go dsdien st beter nale
v e n ’. D e Islam ko m t er natuurlijk altijd bij. H et is de band d ie de versch illen de
b e vo lk in g sd e le n sam enbind t.’

Wat, schreef hij, ‘het belanghebbend Europees publiek vurig (wenste)’,
was hem bekend. Europese bladen hadden hem herhaaldelijk verweten
dat het Nederlands gezag door hem in gevaar werd gebracht, doordat hij,
aldus het Soerabaiaas Handelsblad in mei, de Javaan alleen zag ‘in de

1 B rief, 16 maart 19 12 , in van der W al: Opkomst, p. 158.
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belichting die de heren van de huilerige ethiek op hem projecteren’.1
Suikerondernemingen waren er in mei en juni toe overgegaan, hun
plantages en fabrieken extra te beveiligen, angst voor een algemene
opstand had er toe geleid dat wapenhandels uitverkocht raakten —talrijke
Europeanen wensten dat de gouverneur-generaal zou besluiten de Sarekat
Islam ‘met geweld (te) onderdrukken. Dat zou ik doen’, schreef hij, ‘als
die beweging wortel was en niet vrucht. Als ik nu de beweging onder
druk, blijft de wortel en op die wortel groeit geheime actie.’ Hij was tot
een tussenoplossing gekomen: niet de landelijke vereniging Sarekat Islam
zou hij als rechtspersoon erkennen maar louter haar regionale organisa
ties, dat laatste op Java per regentschap. ‘M ijn opvatting over deze zaak’,
schreef hij verder,
‘ is vru ch t van n au w k eu rig o n d e rz o e k Z ij w o rd t d o o r ve le n niet gedeeld. A lle r
m in st d o o r hen die eigen belan g v o o r algem een belan g achten. N a tu u rlijk oo k
n iet d o o r hen d ie de Ja va an v o o r een b e w e g in g als deze niet ‘ rijp ’ achten. D ezen
ve rg ete n dat g een v o lk s b e w e g in g in de geschiedenis g ew ach t heeft tot in d ie zin
het v o lk ‘ rijp ’ w a s (Japan w as eve n m in ‘ rijp ’ als C h ina). D e rg e lijk e b e w e g in g e n
z ijn altijd het w e r k van en ige m eer o n tw ik k eld en en het v o lk is in hun handen
een b e w e e g b a re m assa.’

V ijf weken later, in juli, vloeide Idenburg wéér een brief aan Kuyper
uit de pen.2 Hij had, schreef hij nu, ‘wèl bewust’ zijn beleid laten bepalen
door het anti-revolutionaire beginselprogram en tevens het Indische
regeringsreglement in het oog gehouden dat hem als ‘een der gewich
tigste plichten’ ‘de bescherming van de inlandse bevolking tegen wille
keur van wie ook’ had opgelegd. ‘En daardoor’, ging hij verder,
‘ ben ik in conflict g e k o m en m et conservatieve o vertu igin gen en n eig in gen , m et
kapitaalbelangen en perso o n lijke g e vo eligh ed en . M e n heeft w e l geroepen dat
m en de eco n o m isch e verh effing van de inlander w il: dat m en h em intellectueel
en m aterieel op h o g er peil w il bren gen — m aar als dat heel eventjes b egin t te
gesch ied en , dan huilt m e n : ‘Z ó niet, w an t dan verm in d ert zijn g e d w e eh e id en
m o et ik m e er betalen.’
D it laatste zeg t m en natu urlijk zó n iet; m en fluistert het en z e g t : ‘ de b e vo lk in g
v e rw ild e rt.’

1 Een oude planter had aan Idenburg gezegd: ‘ D at blad o f liever zijn redacteur . . .
staat in dienst niet van de suiker-administrateurs, want die komen m et de bevolking
in aanraking en hebben over het algemeen w el hart vo o r haar: maar het staat in dienst
van de suiker en die heeft geen hart. Dat zijn de mensen in Nederland die alleen maar
dividenden en procenten vragen.’ (a.v., p. 245)
2 A.v., p. 295 e.v.
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W a t m e n zo n o em t is niet anders dan een g e v o lg van het feit dat de inlander
o v e r zich ze lve en o v e r zijn o m g e v in g gaat nadenken. H e t is het begin van zijn
‘ o n tw a k e n ’. E n dit beh oeft volstrekt geen ‘v e rw ild e rin g ’ te zijn (en is het tot nu
toe n i e t . . .) m aar het is het einde van het taillable et corvéable a merci. W e m oeten
ons d aaro ver verheugen al geeft het ons en ige m oeite. W e h ebben het aldus g e w ild
(althans het gezegd) en d o o r ons o n d erw ijs bevorderd. E n er zou niets dan
ve rh eu g in g z ijn in d ien tevens het C h riste n d o m vrije r en dieper kon inw erken.
M a a r daartegen h ebben o nze liberalen en vo o ral de pers h ier w e l gew aakt.’

‘Voor slap en futloos’ werd hij uitgemaakt. ‘Dat krenkt’. En er was
geen reden voor:
‘ Ik zeg het zo n d er en ige verh effing m aar m et dank aan G o d en uit diepe
o ve rtu ig in g : er is heel w a t m eer kracht en m o ed v o o r n o d ig o m m aandenlang
w eerstan d te b ied en aan de dagelijkse drang o m te d oen w a t het ‘ kapitaal’
aangenaam en ve le bestuursam btenaren niet o n w e lg e v a llig zou zijn. M aa r ik zou
d aardoor tegen m ijn g e w e te n gehandeld h ebben.’

Later in juli '13 werd het Centraal Comité van de Sarekat Islam er van
in kennis gesteld dat de regionale organisaties van het verbond rechts
persoonlijkheid konden krijgen. Alvorens die beslissing te nemen, had
Idenburg de leden van het Centraal Comité in audiëntie ontvangen. Toen
zij in Buitenzorg tot zijn werkvertrek werden toegelaten, wilden zij op
hun hurken gaan zitten — zó was de adat die inheemsen jegens alle
hooggeplaatsten in acht plachten te nemen, maar Idenburg wees op de
stoelen die klaargezet waren en zei: ‘Wij zijn allen mensen.’1
Het bericht dat de Sarekat Islam niet werd verboden, werd door vele
Europeanen met wrevel ontvangen — er waren er onder hen die het
verbond, de SI, gingen aanduiden als ‘Salah Idenburg’, ‘Idenburgs fout’.2
In augustus ontstond plotseling een paniek waarbij talloze Europeanen
en Chinezen uit vrees voor massamoorden en massale roofpartijen waar
toe het, zo werd rondverteld, in de nacht van de 24ste op de 25ste zou
komen, uit de binnenlanden naar de steden trokken. Het bleef rustig. Een
week later, 31 augustus, vond in het paleis te Batavia het grote jaarlijkse
‘openbaar gehoor’ plaats, waarbij tal van zorgvuldig onderscheiden groe
pen uit de gehele Indische samenleving in een protocollair voorgeschre
ven volgorde (de vice-voorzitter en de leden van de Raad van Neder

1 D . M . G. Koch: Batig slot. Figuren uit het oude In d ië ( 1960), p. 14.
Modernism in Indonesian Politics, p. 64.
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lands-Indië vormden uiteraard de eerste groep) aan de gouverneurgeneraal werden gepresenteerd, elk met een officiële vertegenwoordiger,
tegelijk zegsman namens de groep, aan het hoofd. ‘De elite der ambte
narij, militair en civiel, was’, aldus een ooggetuige, de socialist D. M. G.
Koch,
‘a an w e zig en d e ‘dertiende g ro e p ’ , de n iet-am b telijk e bu rgerij, w a s verte g en 
w o o rd ig d d o o r de vo o rzitte r van de K am er van K o o ph an del en N ijv e r h e id te
B a ta v ia . . . D e z e hield een rede, w aarin hij de regering ernstig w aarsch u w d e tegen
het ge va ar dat va n d e zijd e der ‘inlandse b e w e g in g ’ heette te d reigen. Idenburg
a n tw o o rd d e m et een vo o rtreffe lijk e , sterke rede, w aarin hij dit gevaar ontkende,
een rede d ie zo ve e l in d ru k m aakte dat zijn g e h o o r na afloop applaudisseerde’ 1

—menigeen onder de bij het openbaar gehoor aanwezige hoge ambte
naren deelde dus in '13 Idenburgs visie dat het geenszins riskant was om
het inheemse deel van de Indische samenleving via de associatie-politiek
(de politiek van Snouck Hurgronje, tegelijk de politiek van de ‘zedelijke
roeping’) tot groter zelfbewustzijn op te tillen.
Die visie leefde niet bij het ambtenarenkorps als geheel. Dat verbaasde
Idenburg niet: ‘Wat de ambtenaren hier ontbreekt’, schreef hij later in
het jaar aan zijn voorganger van Heutsz, ‘is alle staatsmangevoel en -besef.
Het zijn voor het merendeel administratieve machines, die vrij nauw
keurig lopen, maar een geest die boven de gewoonte uitgaat, vindt men
bij zéér weinigen.’2
Tot die weinigen rekende Idenburg zijn twee adviseurs voor inlandse
zaken, Hazeu en Rinkes, beiden overtuigd voorstander van Snouck
Hurgronje’s associatie-politiek.3 Rinkes was het die het Centraal Comité
van de Sarekat Islam hielp bij het formuleren van voor het gouvernement
aanvaardbare statuten van de regionale organisaties en die in de herfst
van '13 met Tjokro op Java en Madoera ging rondreizen teneinde te
bevorderen dat weerstrevende BB-ambtenaren de erkenning van die
regionale organisaties niet zouden saboteren. Helemaal gerust op de
ontwikkeling was Rinkes overigens niet; hij had gehoord, schreef hij aan
Tjokro, dat er door het Centraal Comité aangestelde, officiële propagan
disten van de Sarekat Islam waren die zeiden, ‘dat men over twee jaren

' D. M . G. Koch: B atig slot, p. 15. 2 Brief, 13 nov. 1 9 13 , in van der W al: Opkomst,
p. 358.
3 Hazeu had in 1898, kort na zijn aankomst in Indië, een Javaanse jongem an
van lage adel, M a s Alim in Prawirodirdjo (meer over deze in het volgend hoofdstuk),
als pleegzoon aangenomen.
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de Hollanders moest verjagen.’1
Dat laatste was niet Tjokro’s wens. Hij was, aldus Korver,
‘geen vo o rstan d er van de leus ‘ Indië los van H o lla n d ’ . A ls d oel zag hij een ‘ Staat
In d ië’ d ie zelfbestuu r g e n o o t m aar dan w e l in één verban d m et N ed erla n d , d.w.z.
als deel van ‘ G ro te r N e d e rla n d ’ , een term die hij w e l gebruikte.’ 2

Ook de Sarekat Islam stond, schrijft Korver,
‘ o ver het algem een lo yaal . . . te ge n o ve r het N e d e rla n d se gezag . . . O p de
congressen (w erd) o n veran d erlijk het W ilh e lm u s gespeeld [en] m et de N e d e r
landse v la g g ezw aaid en d o o r de sprekers w e rd n o o it nagelaten, h ulde te brengen
aan de k o n in g in en aan de N e d e rla n d s-In d isch e regering.’ 3

Er was dus bij Tjokro en de zijnen vertrouwen in de bedoelingen van
Nederlanders als Idenburg, Hazeu en Rinkes —zij hadden vertrouwen
in de bedoelingen van Tjokro. Evenmin evenwel als Idenburg en diege
nen die dachten als hij, representatief waren voor de Europese groep als
geheel, evenmin waren Tjokro en de andere leden van het Centraal
Comité na enige tijd nog representatief voor de honderdduizenden die
tot de Sarekat Islam waren toegetreden. Zij bleven hem, waar hij zich
vertoonde, opwachten en begroeten uit al de kracht van hun Messiaanse
verwachtingen —verwachtingen, hog versterkt door de in ’ 14 uitgebroken
Eerste Wereldoorlog die in de ogen van vele inheemsen een zware slag
toebracht aan de naam en het gezag van de Europese mogendheden. Zo
in de zomer van '15, toen Tjokro met een ander lid van het Centraal
Comité en met een tweede vooraanstaande uit de beweging, hadji Agoes
Salim, aangekomen was in een plaatsje op Oost-Java waar op een om
heind erf, dat met een erepoort versierd was, een openbare bijeenkomst
van de Sarekat Islam zou worden gehouden. Ca. zevenduizend leden
waren er heengestroomd, maar er verdrongen zich buiten nog wel
dertienduizend anderen. Tjokro sprak — ‘daarna’, aldus Agoes Salims
verslag,
‘w erd de vergad erd en verzo ch t o m heen te gaan, m aar nu w ild e n ze en m oesten
ze T jo k ro de hand kussen. O m ons ontstond een gedrang. V a n alle kanten w erd
T jo k ro aangegrepen en m en kuste zijn handen, zijn schouders, de rand van zijn

1 Brief, 2 5 okt. 1 9 1 3 , in van der W al: Opkomst, p. 348.
Islam 1 9 1 2 - 1 9 1 6 , p. 6 1 - 6 2 .
3 A.v., p. 64.
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ja s. H ij k re eg het b en au w d en sprong op een stoel m aar nu o m vatten d e lied en
z ijn b en e n en kusten z ijn voeten . W ie niet bij T jo k ro k o n d e n k o m en , pakten
óns beet. E n het h ielp n iet o f w e al b ew eerd en n iet de le id e r te zijn , w a n t ze
zeid en : ‘ H et d o et er niets toe, u is toch zijn patih' W e vlu ch tten b in n en in het
g e b o u w en het [plaatselijk] SZ-bestuur verzoch t de lied e n u iteen te gaan. M aar
nu w e ig e rd e het v o lk beslist en verk laard e bij m o n d e van en ig e sprekers: ‘ W ij
z ijn v an v e rre plaatsen g ek o m en n iet o m te h oren spreken m aar o m Raden Mas
te zien en h em d e hand te kussen. W e gaan n iet heen zo n d er h em te z ie n ’ ; en
k alm hu rkten zij neer. T o e n w e rd hu n aan het verstand gebracht, dat T jo k ro zou
b e z w ijk e n , zo ze hem allen de hand drukten. A ls ze b e lo o fd e n , rustig te b lijv e n
zitten, zo u T jo k ro buiten k o m en en dan k o n d en ze h em zien. M e n verga t echter,
de lie d e n b in n en in het g e b o u w h etzelfd e te zeggen. T o e n w e dan o o k buiten
k w a m en , d ro n g en d e lie d e n v an b in n en op, te r w ijl d e lied e n bu iten b le v e n zitten.
M aar to e n steeds m eer m en sen u it het g e b o u w ons o m d ro n g en , begrepen de lu i
b u iten dat ze zó niets te zien k o n d en k rijg en en stond en allen op o m naar hem
te d rin gen . H e t w as een v e rsc h rik k elijk gedrang. B ij het verlaten v an het e r f w e rd
de erepo ort o m v e r ged ro n g en en m et d e grootste m o eite alleen g elu k te het ons,
h et ge d ran g te ontsnappen en naar het aan d e overkan t van de w e g g ele g e n hotel
te vlu ch ten , w a ar w e ons in een kam er opsloten. N o g lan ge tijd b le e f het v o lk
op de w e g w achten.
In het h o tel v erteld e T jo k ro dat op zijn reis naar M ad o era m et d e h eer R in kes
n o g g ro te r vo lk sm a ssa’s hem h u ld igd en en zo in d ru k m ak en d w as het optreden
van d ie m assa, dat d e h eer R in k es hem m eerm alen zeid e: ‘T jo k ro , w o rd niet
o v e rm o e d ig .’ ‘ H e t is zw aar’, zei h ij, ‘ de leid e r te zijn van zo ’n fan atiek v o l k . . .
Z ij zu lle n alles d o en w a t ik hén vraag. En dat geeft m ij zo ’n zw are v e ra n tw o o r
d elijk h eid . V a a k d en k ik er o v e r m e terug te trekken, m aar ik d u r f niet, om dat
ik n iet w e e t w a t het v o lk dan d o en zal.’ ’ ’

Niet voor de vorming van een ‘Groter Nederland’ was dat volk in
beweging gekomen maar voor de komst van de Ratoe Adil, voor de
verwezenlijking van Djojobojo’s voorspelling. Doeleinden waren dat die
Tjokro en de overige leden van zijn Centraal Comité niet alleen afwezen
maar ook volslagen irreëel achtten.
★

De Sarekat Islam ging haar best doen, de betrekkelijk bescheiden concrete
punten uit haar eerste program te verwezenlijken. Ouders werden aan-

' Agoes Salim : ‘Rapport’, 12 ju li 19 15 , aangehaald in a.v., p. 83-84.
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gemoedigd, hun kinderen de vereiste tijd op de bestaande scholen te
laten gaan; ook werden eigen scholen opgericht, alsook coöperatieve
winkels, landbouwcoöperaties en hier en daar handelsondernemingen.
Aan die coöperaties en handelsondernemingen was geen lang leven
beschoren, zulks als gevolg van, aldus Korver1, ‘het gebrek aan econo
mische kennis bij de leiders, slecht beheer van de ondernemingen, het
lichtvaardig verstrekken van kredieten, gebrek aan kapitaal en te geringe
omzetten, een enkele m aal. . . corruptie en knoeierij.’2 Hier en daar ging
de Sarekat Islam ook de criminaliteit bestrijden; in Soerakarta werkte zij
daartoe met de politie samen maar ‘bij verschillende 5 /-verenigingen op
Java was’, schrijft Korver, ‘het vertrouwen in de politie en in de lagere
ambtenaren zo gering’ (Idenburg zou zich dat kunnen indenken) ‘dat men
deze passeerde en zelf allerlei politietaken ter hand nam.’3 In sommige
streken van Midden- en Oost-Java gingen Sarekat Zi/am-bestuurders nog
verder: zij namen taken over die het BB-apparaat placht uit te voeren.
‘Zo ontstond’, schrijft Korver,
'v o lg e n s de resident van Soerakarta bij de grote massa de o ve rtu ig in g dat de

5/-besturen b o ve n de am btenaren verh even w aren. Z ijn collega in Soerabaja
vreesd e dat bij 5/-led e n de o ve rtu ig in g gro eid e dat m en niet m eer o n d erw o rp en
w a s aan het gezag d er autoriteiten. H ij w e e s in dit verban d op uitroepen van

5/-le d e n als: ‘ W ij h ebben residenten van o n s z e lf!” 4

De Sarekat Islam bracht verder de grieven der bevolking onder de
aandacht van het BB-apparaat: inzake de machtspositie van de dessahoofden, de politierechtspraak door Nederlandse bestuursambtenaren,
het tekort aan scholen, het ontbreken van de leerplicht, de te hoge
belastingen, de te zware herendiensten, de wantoestanden op de parti
culiere landerijen, de bevoorrechte positie van de suikerondernemingen
bij de waterverdeling, enz. Daarbij werden, aldus weer Korver, ‘belang
rijke resultaten geboekt. . . in de vorm van een toegenomen zelfbewust
zijn bij de brede massa der bevolking en een voorzichtiger, en minder
willekeurig optreden van de kant van vele ambtenaren.’5

1 A.v., p. 98. 2 ‘In zeer vele gevallen’, aldus Korver, geschiedde het dat functiona
rissen van de Sarekat Islam zich contributiegelden toeeigenden - volgens Rinkes was
het evenw el in de inheemse sam enleving ‘heel gebruikelijk dat diegene die in het
algem een belang iets ondernam, ook een deel van de opgebrachte gelden ten eigen
bate aanwendde, mits het daarbij maar niet de spuigaten uitliep.’ (a.v., p. 178). 3 A,v.,
p. 100. 4 A.v., p. 10 1. 5 A.v., p. 1 2 1 .
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De Sarekat Islam kreeg ook een eigen tijdschrift: Al-Islam (‘De Islam’).
Het werd geheel gevuld met godsdienstige beschouwingen. Het begrip
‘Islam’ in de naam van het verbond was geen frase. Het verbond maakte
ernst met de prediking van een orthodox Islamietisch geloof en had daar
ook enig succes mee: de moskeeën werden drukker bezocht, zulks niet
alleen op de vrijdagen maar ook op andere dagen. Anderzijds leidde die
verstrakking van de Islam er toe dat er in verschillende plaatsen op Java
spanning kwam tussen orthodoxe Islamieten en leden van de Sarekat Islam
enerzijds (er waren er onder dezen die tegen het bezoek aan wajangvoorstellingen ageerden) en anderzijds inheemsen die de orthodoxie
afwezen. Korver citeert met betrekking tot een van de districten van
West-Java een rapport,
‘ (dat) versch eid en e fa m ilie s . . . elkaar niet lan ger (w ild en ) kennen als verw an ten
en v rie n d e n ; (zelfs lieten) tw e e a drie echtgenoten zich . . . scheiden van hun
v r o u w e n o m d at hun vaders n o g geen lid w aren van de S I\ m e n ken d e niet m eer
buren o f v rie n d en die n o g niet als lid w aren toegetreden.’ 1

Volgens de op de jaarlijkse congressen gedane mededelingen bleef het
aantal leden van de Sarekat Islam ook na '14 groeien: er zouden in '15
zes-, in ’ ió zelfs achthonderdduizend leden zijn geweest. Korver meent
dat het werkelijk ledental geringer was; zijn onderzoek bracht hem tot
de conclusie dat er in de jaren ’ 12 tot ’ 16 in totaal ca. zevenhonderddui
zend inheemsen zijn geweest die gedurende die gehele periode o f een
deel daarvan lid waren van de organisatie: ca. vijfhonderdduizend op
Java, ca. tweehonderdduizend in de Buitengewesten. Op delen van
Zuid-Sumatra waar veel wrevel was tegen het koloniaal gezag, was het
ledental naar verhouding het hoogst: daar waren gebieden waar een derde
tot twee-derde van de volwassen mannelijke bevolking tot de Sarekat
Islam toetrad en hier werd een Sumatraans leider van de beweging,
Goenawan, volgens een der Nederlandse controleurs ‘als heilige vereerd’,
‘zowel vrouwen als mannen verdrongen zich om zijn kleren en zijn
handen te vatten en te kussen.’2
Op Java onthield de Sarekat Islam zich van vijandig optreden tegen de
regenten en zodanig optreden tegen de BB-ambtenaren kwam ook maar
weinig voor —wèl werd soms aggressief opgetreden tegen personen die
geweigerd hadden lid te worden o f die met een lid in conflict waren
geraakt, tegen lagere inheemse functionarissen als politie-agenten, op
' A.v., p. 147.

2 A.v., p. 90.
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zichters, kampong- en i«M-hoofden en inheemse ambtenaren van de
Dienst voor het Boswezen, hier en daar ook tegen Chinese handelaren
en geldschieters.
De leiding van de Sarekat Islam lag over het algemeen in handen van
ontwikkelden. Van het Centraal Comité maakten veel zonen van de
hogere en de lagere aristocratie deel uit (ook een kleinzoon van de vorst
uit het Pakoe-Alamse Huis) alsmede verscheidene journalisten; Korver
vermeldt dat van de bijna tweeduizend bestuursleden van afdelingen die
rechtspersoonlijkheid hadden gekregen, 40%, de grootste groep, bestond
uit handelaren (die ‘praktisch allen de titel van hadji droegen’), 16% uit
lagere ambtenaren, 14 % uit personen zonder beroep (dat konden zowel
jongeren zijn als vermogende inheemsen), 10% uit landbouwers (‘de
meer gegoede elementen onder de dorpsbevolking’) en 8 % uit beoefe
naren van religieuze beroepen; van die bijna tweeduizend bestuursleden
bezat 33% een adellijke titel (op Java en Madoera alleen zelfs 48%) en
35 % een religieuze.1 De leiding van de Sarekat Islam lag dus duidelijk in
handen van inheemsen die boven o f zelfs ver boven het niveau leefden
van de volksmassa’s. Dat werd niet als bezwaarlijk gezien. Van primair
belang leek dat de Sarekat Islam in een belangrijk opzicht iets nieuws
bracht: alle taalmoeilijkheden ten spijt (het Maleis was verre van alge
meen bekend) werd zij, aldus Korver, ‘de eerste sociale beweging in
Indonesië waarvan de leiders serieuze pogingen hebben gedaan om de
bevolking van praktisch heel Indonesië in één verbond te organiseren.’2
Een sociale beweging dus, en daarmee ook een politieke, maar een
beweging die de sociale tegenstellingen in de samenleving nergens
ingrijpend kon wijzigen, en een beweging bovendien die in geen enkel
staatkundig orgaan haar stem kon verheffen en invloed uitoefenen. Haar
oprichting was met uitbundig enthousiasme begroet en diegenen die er
lid van werden, konden een tijdlang kracht putten uit het besef dat zij
behoorden tot een groot, heel Indië omvattend verbond, als welks leden
zij zich in veel afdelingen aan elkaar kenbaar maakten met afgesproken
geheime tekens3 —de resultaten evenwel, waar al die activiteit toe leidde,
kwamen geenszins tegemoet aan de gekoesterde Messiaanse verwachtin
gen. Hieruit vloeiden twee gevolgen voort: dat enerzijds sommige leden

1 A.v., p. 2 4 4 - 5 1 .
2 A. P. E. Korver: Sarekat Islam 1 9 1 2 - 1 9 1 6 , p. 184. 3 Korver
verm eldt ‘het opsteken van de hand met gesloten vingers o f het met de hand op een
bepaalde manier over het gezicht w rijven bij een begroeting; het op een bepaalde
manier knopen van de hoofddoek o f een ander kledingstuk; het stellen van bepaalde
vragen waarop bepaalde antwoorden gegeven moesten w orden.’ (a.v., p. 187)
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vagelijk gingen denken over gewelddadig optreden en dat zich anderzijds
bij een groter deel van de aanhang moedeloosheid ging aftekenen. Het
algemeen élan begon al in '15 te verslappen, vooral in de dessa’s —Tjokro
kreeg het gevoel, dat hij bezig was, vast te lopen.
In die omstandigheden nu werd aan de Sarekat Islam, althans aan haar
leiding, een geheel nieuwe impuls gegeven door in Indië werkzame,
sinds kort in de Indische Sociaal-Democratische Vereniging georgani
seerde, Nederlandse socialisten die meenden dat er voor de Sarekat Islam
slechts een toekomst was indien de beweging aan haar acties een meer
revolutionair karakter gaf en deze concentreerde op de klasse van welke
Marx geleerd had dat zij een nieuwe samenleving zou scheppen: de
loonarbeiders. De eerste gecombineerde vergadering van de Indische
Sociaal-Democratische Vereniging en de Sarekat Islam vond in februari
’ ió in Soerabaja plaats.

★

De Indische Sociaal-Democratische Vereniging was in mei '14 opgericht
en die oprichting was vooral het werk geweest van de socialistische
agitator H. J. F. M. Sneevliet, een man die zich onderscheidde door (wij
citeren een rapport uit '14 van de resident van Semarang) ‘een buitenge
wone strijdvaardigheid, handigheid, welbespraaktheid en zeldzame de
magogische overredingskracht. . . Een dominerende persoonlijkheid met
buitengewoon veel werk-, stuw- en overredingskracht.’ 1 Toen dit werd
geschreven, was Sneevliet een-en-dertig.
Hij was in 1883 in Rotterdam geboren. Na een hbs doorlopen te
hebben, werd hij employé van de Staatsspoorwegen. Hij trad toe tot de
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Daarvan
werd hij, jong als hij was (acht-en-twintig), in 19 11 voorzitter. Toen hij
een jaar later lid werd van de linkse afsplitsing van de SDAP, de
Sociaal-Democratische Partij, werd hij genoopt het voorzitterschap van
zijn vakbond neer te leggen en ‘koos hij’, aldus zijn biograaf F. Tichel
man, ‘de weg van zovelen die vastgelopen waren in het moederland: naar
Indië!’2 Wat hem daar vooral trof, was de passiviteit waarmee de inheem

1 Aangehaald in Kwantes, dl. I, p. 3 6 -3 7 .
E en politieke biografie (1974), p. 22.

2 F. Tichelm an: H en k Sneevliet 1 8 8 3 - 1 9 4 2 .
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sen de koloniale verhoudingen aanvaardden; dat een grote beweging als
de Sarekat Islam op haar congressen van loyaliteit jegens het gouverne
ment getuigde, was hem een gruwel. Hij zag het als zijn voornaamste
taak, in Indië het revolutionair sentiment te wekken en wat daar aan
organisaties zou ontstaan, in Marxistische richting te stuwen. In Semarang
vond hij werk als secretaris van de Handelsvereniging, een soort Kamer
van Koophandel, en de eerste organisatie waarop hij invloed ging uit
oefenen, was de Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, die
hoofdzakelijk geschoolde Indische Nederlanders en inheemsen als leden
had; een van de inheemsen die sterk onder Sneevliets invloed kwamen,
was de twintigjarige Semaoen, voorzitter van de Sarekat Islam-afdeling
te Semarang. In mei '14 richtte Sneevliet met enkele geestverwanten,
onder wie J. A. Brandsteder en ir. A. Baars, de Indische Sociaal-Demo
cratische Vereniging op. Brandsteder was voorzitter van de Indische
afdeling van de (in Nederland gevestigde) Bond van Minder Marineper
soneel en beheerder van het bondsgebouw in de stad die de belangrijkste
marinebasis had, Soerabaja, Baars was in '14 als gouvemementsingenieur
in Indië aangekomen; hij was van de oprichters van de ISDV de enige
die het Maleis goed meester was.
Toen de ISDV ontstond, was de Indische Partij reeds verdwenen, maar
Sneevliet en Baars hadden nog contact gehad met haar voormannen
Douwes Dekker, Tjipto en Soewardi. Na hun verwijdering uit de Indi
sche samenleving werd verbinding opgenomen met de Vereniging In
sulinde maar deze was als organisatie van hoofdzakelijk Indische Neder
landers voor Sneevliet weinig interessant — het kwam hem op de in
heemse volksmassa’s aan en hij beschouwde het dan ook als een succes
dat hij in aanraking kwam met het Centraal Comité van de Sarekat Islam.
Die verbinding kwam tot stand doordat Sneevliet in Soerabaja af en toe
deelnam aan besprekingen welke Tjokro te zijnen huize belegde. Trou
wens, de ISDV gaf zich in het algemeen veel moeite, contact te krijgen
met inheemsen; zij gaf een orgaan in het Maleis uit en inheemsen konden
als lid toetreden. Dat deden o.m. Semaoen, de jeugdige Raden Darsono
en, na terugkeer uit zijn ballingschap in Nederland, Tjipto. Uitvloeisel
van al deze contacten maar vooral van het contact met Tjokro was dat de
ISDV en de Sarekat Islam in februari ’ ió de al gememoreerde eerste
gemeenschappelijke vergadering hielden. Wat Sneevliet daar betoogde
is niet bekend maar zal wel niet wezenlijk hebben verschild van wat hij
in die tijd elders naar voren bracht en waaromtrent in een gouvernemen
teel rapport het volgende werd opgemerkt:
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‘ B e k e n d z ijn d e re d ev o e rin g e n van de heer S n e e v lie t die ‘sp u w t’ op o ud e
slaafse v o rm e n , die ‘ sp u w t’ op het ‘ja , m eester’ der g e d w e e ë in lan d se knechten,
d ie de in la n d e r v o o rh o u d t dat h ij geen rechten heeft, alleen plichten. W at heeft
d e Ja v a a n ? Is z ijn huis n iet g e lijk aan de stal zijn e r ge ite n ? W o rd t h ij niet
g ek n e ch t d o o r v re e m d e lin g e n d ie z ijn b o d em exp lo iteren en hem ben utten als
w e rk k rach t, alleen gesch ikt o m te arbeiden v o o r d e m en sen van o verzee d ie ginds
v an v erk re g e n rijk d o m m e n le v e n , kruim k en s achterlatende v o o r d e n ed erige
Ja v a a n ? Intellectu elen , roept h ij, g ij zijt d e h o o p des vaderlan ds. O p u rust de
plicht o m het d o m m e v o lk , w aaruit g ij zijt v o o rtg ek o m en , v o o r te lichten en het
aan te v o e re n ter v e ro v e rin g v an m en senrechten. G ij en u w v o lk w o rd en
geknecht. Sch u d t dan a f d e o u d e v o rm e n die u tot slaafsh eid d o em en , m aakt u
lo s v a n d e ban den w aarin d e o verh eerser u gev an g en houdt. R ich t u op, staat
o v e re in d in het b e s e f v an u w m e n sz ijn !’ 1

Betogen als deze hadden op Tjokro en de zijnen het effect dat zij, al
keerden zij zich nog steeds niet tegen het gouvernement, toch scherper
kritiek gingen uitoefenen op de koloniale suprematie. ‘Men gevoelt hoe
langer hoe meer’, aldus Tjokro in zijn eerste toespraak op het congres
van de Sarekat Islam dat in juni ’ ió in Bandoeng werd gehouden2,
‘ dat het niet m e er past dat In d ië geregeerd w o rd t d o o r H o lla n d g e lijk een lan dh eer
z ijn percelen beheert. H et is n iet b etam elijk , In d ië te b esch o u w en als een m elk k o e
d ie slechts eten k rijg t ter w ille van haar m elk . . . T han s is het o o k n iet passend
m e er dat d e ingezeten en, v o o rn a m e lijk inland ers, geen recht h eb b en v an m e d e 
zeggenschap in regerin gsaan gelegen h ed en die het lo t van hen reg elen . . . G e e n s
zins w ille n w ij uitroepen ‘W è g m et het g o u v ern em en t’, in teg en d eel o n ze leu ze
is: ‘ M è t het g o u v ern em en t, sam en m et het g o u v ern em en t en to t steun v an het
g o u v e rn e m e n t o m een g o ed e richtin g uit te sturen.’ ’ 3

Men kan zich niet anders voorstellen dan dat Sneevliet jegens Tjokro
betoogde dat het slot van zijn redevoering, als geciteerd, illusie-politiek
was: wat was de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië anders dan
zaakwaarnemer van Nederlandse kapitalistische belangen? Die argumen
tatie van Sneevliet en de zijnen bleef niet zonder effect op het Centraal
Comité van de Sarekat Islam. Toen deze ruim een jaar later, nl. in oktober
'17 , op het volgend congres een nieuwe beginselverklaring vaststelde4,

1 Aangehaald in van der W al: Opkomst, p. 4 6 5 -6 6 . 2 Kort tevoren had Idenburg
rechtspersoonlijkheid verleend aan de Sarekat Islam als een heel Indië bestrijkende
organisatie. 3 Aangehaald in de nota, 29 sept. 19 16 , van G. A. J. Hazeu aan de
gouverneur-generaal, in van der W al: Opkomst, p. 1 7 1 —72, 17 5.
4 Tekst in Kwantes,
dl. I, p. 44.
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werd daarin niets gezegd over samenwerking met het gouvernement: er
werd ‘zelfbestuur’ geëist, geen volk had, zo werd gesteld, het recht over
een ander te heersen, de Sarekat Islam zou strijd gaan voeren tegen ‘het
zondig kapitalisme’ (hiermee werd vooral het Westers kapitalisme be
doeld) en wel zag zij de Islam als ‘de godsdienst bij uitnemendheid voor
de zedelijke opvoeding van het volk’, maar (en daarmee keerde de
beweging zich tegen alle Islamieten die in Indië een louter op de Koran
gebaseerde samenleving wilden opbouwen) ‘de staat blijve buiten in
vloed van elke godsdienst-inmenging doch behandele alle godsdiensten
op gelijke voet.’

★

In maart '17 werd het tsaristisch regime in Rusland ten val gebracht.
Sneevliet verheerlijkte dat gebeuren in een Semarangs dagblad en stelde
het aan de inheemse volksmassa’s ten voorbeeld. De plaatselijke Han
delsvereniging ontsloeg hem —hij werd toen als secretaris en bezoldigd
propagandist aangesteld door de Vereniging van Spoor- en Tramweg
personeel. In wat hij verder over de ontwikkelingen in Rusland schreef,
getuigde hij van grote instemming met het beleid van Lenin en de
bolsjewiki die op een dictatuur van de communistische partij aanstuur
den; dat leidde tot verdeeldheid binnen de ISDV en deze werd vervol
gens in september '17 verlaten door een groep socialisten die de lijn van
de Nederlandse sociaal-democratie wilden blijven volgen; als deel van
de Nederlandse SDAP richtten zij de Indische Sociaal-Democratische
Partij op. Hun vertrek deed de ISDV verder naar links opschuiven en na
de Russische november-revolutie waarin Lenin en de zijnen de macht
grepen, werd Sneevliets toon nog j uichender. Het gouvernement meende
dat zijn invloed in de in wezen politieke organisaties welke in de
inheemse wereld waren ontstaan, allerwege te bespeuren was. Eind
oktober ’ i8 sprak gouverneur-generaal van Limburg Stirum er zijn be
zorgdheid over uit in een particuliere brief aan mr. Th. B. Pleyte, die
minister van koloniën was geweest in het pas afgetreden kabinet-Cort
van der Linden en die Indië, waar hij van 1892 tot 1908 als advocaat
fortuin had gemaakt, goed had gekend:
‘ W an n eer gij h ier terugkeert, m ijn w aarde, dan zult ge u w In d ië tern au w er
n o o d herkenn en. U ite r lijk is ’t alleen ten g o ed e veran derd , m aar in n e rlijk ? H et
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is o nru stb arend zoals d e anarchistische leerstellin gen van S n e e v lie t c.s. in vreten ,
zelfs in Boedi Oe/omo-kringen . . . T o ch acht ik in grijp en m et zgn. exo rb itan te
m aatregelen n iet v era n tw o o rd zo lan g zij m ij daartoe niet d w in g e n , en w e l om dat
er w e r k e lijk n o g zu lk e sch ro m elijk e m isstanden bestaan ten plattelan de en het
gro o t-k ap itaal zo go ed als niets d o et o m daarin v erb eterin g te bren gen , ’t geen
ik m in d e r aan d e v e rteg en w o o rd ig ers [hier te lande] dan aan d e m achthebbers in
H o lla n d w ijt .’ 1

Dat waren gedachtengangen die volledig aansloten bij de visie van
Idenburg die geweigerd had, de exorbitante rechten op de voormannen
van de Sarekat Islam toe te passen omdat hij die beweging gezien had als
‘vrucht’ van de bestaande ontevredenheid, niet als de ‘wortel’, en die met
instemming het woord van een planter had aangehaald dat de admioistrateurs van de suikerondernemingen over het algemeen hart voor de
bevolking hadden, maar niet ‘de suiker . . . die heeft geen hart. Dat zijn
de mensen in Nederland die alleen maar dividenden en procenten
vragen.’ Ook voor van Limburg Stirum was de ‘zedelijke roeping’ geen
frase —eerder was hij geneigd, met de staatkundige verheffing van Indië
haast te maken.
Dat leidde in de bewogen novembermaand van 1918, nog geen vier
weken nadat hij zijn particuliere brief aan Pleyte had geschreven, tot een
vertrouwenscrisis tussen hem en de nieuwe minister van koloniën:
Idenburg, zijn voorganger, aan wie voor de derde maal de portefeuille
van koloniën was toevertrouwd.

De schok van 1 9 1 8
In augustus '14 had het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in Indië
grote bezorgdheid gewekt: bezorgdheid bij de Nederlanders en alle
anderen die zich met het moederland verbonden voelden, dat het oor
logsgeweld niet halt zou houden voor de Nederlandse grenzen, bezorgd
heid ook in nog wijder kring dat Indië betrokken kon worden in een
strijd waaraan in '14, op Italië na, alle grote Europese mogendheden
alsook Japan waren gaan deelnemen. Er was vooral vrees dat laatstge
noemd land op den duur tot aggressie kon overgaan —duidelijk was dat
de Nederlandse marine en het Knil niet bij machte waren, de moderne
1 B rief, 26 okt. 19 18 , van van Lim burg Stirum aan Th. B. Pleyte in a.v., p. 37.
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strijdkrachten van zulk een grote mogendheid te weerstaan. Van tal van
kanten gingen dan ook, mede in de inheemse samenleving en daar in
eerste instantie bij Boedi Oetomo, stemmen op die betoogden dat Indië’s
defensie moest worden versterkt; daarbij werd vooral bepleit dat men
naast het Knil een militieleger in het leven zou roepen, te bemannen uit
het haast onuitputtelijk reservoir van de tientallen miljoenen inheemsen.
Er was terzake nog geen enkele beslissing genomen toen Idenburg in
maart ’ ió als gouverneur-generaal werd opgevolgd door de man die wij
reeds enkele keren noemden: mr. J. P. graaf van Limburg Stirum.
Pleyte, de minister die voor van Limburg Stirums benoeming verant
woordelijkheid droeg, was een overtuigd voorstander van Indië’s ont
voogding. Begin ’ 1 8 verklaarde de memorie van toelichting bij een
wetsontwerp tot hervorming van de grondslagen van het bestuursstelsel
op Java (een wetsontwerp dat nadien werd ingetrokken, waarna het in
'25 tot de al behandelde Wet op de Indische staatsinrichting kwam),
‘ dat het d o e l der N e d e rla n d se staatkunde in N e d e rla n d s-In d ië g een an der kan
z ijn dan In d ië ’ s hu lpb ro n n en z o ve el m o g e lijk d o o r Indisch e v olksk rach t te
o n tslu iten , d e b e v o lk in g gesch ikt te m aken tot het behartigen van eigen b elan gen
en het bestu u r van eigen land, en daarm ee d e gron d slagen te leg g en v o o r
z elfb e stu u r’ 1 —

zelfbestuur als deel van het koninkrijk.
Zo dacht ook van Limburg Stirum er over.2 Hij was, na in Leiden
rechten gestudeerd te hebben, in 1896 op drie-en-twintigjarige leeftijd
verbonden geworden aan Buitenlandse Zaken en had zowel ten departemente als in de diplomatieke dienst verantwoordelijke functies be
kleed. Turkije, China en Japan had hij goed leren kennen. In '14 werd
hij gezant in Stockholm. Vermoedelijk was het vooral op grond van zijn
kennis van de internationale verhoudingen dat deze ervaren diplomaat,
al wist hij van Indië weinig af (hij had er in '13 als toerist rondgereisd),
midden in de Eerste Wereldoorlog tot gouverneur-generaal benoemd
werd.
Wat zijn opvattingen aanging: bij van Limburg Stirum stond, als bij
Idenburg, voorop dat de eenheid van het koninkrijk moest worden
gehandhaafd; wie deze zou aantasten en, publiekelijk de onafhankelijk

1 Aangehaald door W . H. van H elsdingen in Balans van beleid, p. 189. 2 In het nu
volgend e gebruiken w ij enkele gegevens uit van Lim burg Stirums levensschets door
E. B. Locher-Scholten in het Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. I, pag. 336—39.
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heid van Indië bepleitend, de wettelijke weg zou verlaten, zou, zei hij
in '20, ‘op ijzer bijten’. Hij nam dat deel van zijn taak ernstig.
Teneinde het bijeenbrengen van gegevens op grond waarvan hij tot
ex- o f internering kon besluiten te verbeteren en in het algemeen alle
oppositionele stromingen beter te observeren, richtte hij in mei ’ ió, twee
maanden nadat hij zijn ambt had aanvaard, een Politieke Inlichtingen
dienst op1 die onder leiding kwam te staan van een gewezen kapitein van
het Knil, een gematigd man, die er met ernst naar ging streven, zo
nauwkeurig mogelijk te weten te komen wat er in de inheemse samen
leving leefde en die, conform de opvattingen van de gouvemeur-generaal, afkerig was van al te fors ingrijpen - van Limburg Stirum werd dan
ook spoedig in een van de in Indië verschijnende Europese dagbladen
voor ‘bolsjewiek’ uitgemaakt.2
Hier en daar werd het in de oorlogsjaren in Indië onrustig. In de
tweede helft van '15 gingen de inheemse landbouwers die particuliere
landerijen bij Soerabaja bewerkten, met klem protesteren toen hun bleek
dat die landerijen ten behoeve van de stadsuitbreiding van Soerabaja
waren verkocht waardoor zij zonder enige schadeloosstelling brodeloos
zouden worden; die protesten, door de Sarekat Islam, de Vereniging
Insulinde en Sneevliets ISDV ondersteund, brachten anderhalf jaar lang
deining teweeg. Tot gelijke protesten kwam het bij Semarang. Ernstiger
was wat op Zuid-Sumatra in het gebied van Djambi gebeurde. De
bevolking had er zich na 1900 onder leiding van haar inheemse hoofden
enkele jaren lang verzet tegen de consolidatie van het Nederlands gezag;
die hoofden waren in ’ i 2 afgezet en door uit Java overgebrachte inheemse
gezagdragers vervangen. Dat had al ontevredenheid gewekt; deze was
sterker geworden toen de nieuwe hoofden hoge belastingen en zware
herendiensten waren gaan opleggen en toen zich tot overmaat van ramp
van '14 af misoogst had voorgedaan. Eind augustus ’ ió brak een gewa
pende opstand uit welke door de opstandelingen gezien werd als deel
van de ‘heilige oorlog’ die, zo heette het, door Duitslands bondgenoot
Turkije werd gevoerd. Het duurde meer dan twee maanden voordat het
Knil de opstand had gedempt; hij werd in zijn laatste fase volgehouden
door een kleine schare die beweerde namens de Sarekat Islam op te treden
en welker leider zich ‘vorst’ noemde. Geschat werd dat de opstand aan
vijfhonderd opstandelingen het leven had gekost; zij op hun beurt

' Een tw eede taak van de PID was, spionage door agenten van de oorlogvoerende
m ogendheden tegen te gaan. 2 D. M . G. Koch: Batig slot, p. 2 1.
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hadden aan het Knil verliezen toegebracht en enkele tientallen inheemse
gezagdragers gedood.
Die Djambi’se opstand wekte in heel Indië angst bij een deel van de
Europeanen. In '13 was in enkele van hun bladen al op een verbod van
de Sarekat Islam aangedrongen - dat geschiedde nu opnieuw, waarbij
sommige kranten, aldus Hazeu, het gouvernement een ‘misdadig-welwillende’ houding jegens dat verbond verweten.’
Wie zo over het gouvernement oordeelde, kon zich slechts nieuwe
zorgen maken toen Indië als uitvloeisel van de ontvoogdingspolitiek een
eerste centraal-vertegenwoordigend lichaam kreeg: de Volksraad.
★

Tot de oprichting van die Volksraad was in december ’ ió door het
Nederlandse parlement bij de wet besloten. Hij zou een adviesorgaan
zijn met betrekking tot alle onderwerpen die bij ordonnantie vastgesteld
moesten worden en hij zou medewetgevend worden op begrotingsgebied. Hij miste een aantal wezenlijke parlementaire bevoegdheden: het
recht van initiatief, het recht van interpellatie, het recht van enquête. Wat
kon hij wèl doen? ’s Lands zaken in het openbaar bespreken (voor Indië
iets volslagen nieuws); dat doende, zouden de leden immuniteit genie
ten. Het nieuwe lichaam, dat zijn beraadslagingen krachtens het bij
koninklijk besluit goedgekeurde reglement van orde in het Nederlands
diende te voeren, zou bestaan uit een door de Kroon benoemde voor
zitter, tevens lid, en acht-en-dertig andere leden, van wie negentien door
de gouverneur-generaal benoemd en negentien door de bestaande ge
westelijke en gemeenteraden gekozen zouden worden.
Over de gemeenteraden (in het voetspoor van Idenburg had van
Limburg Stirum hun aantal belangrijk uitgebreid) schreven wij in de
aanhef van dit hoofdstuk. Wij herinneren er aan dat de eerste in 1905
waren opgericht en dat in ’ ió alle gemeente- en gewestelijke raden
tezamen 682 leden telden: 520 benoemden, 162 gekozenen. Die gekoze
nen waren allen Europeanen, want pas in '17 werd bepaald dat ook een
deel van de inheemse leden en van de leden-Vreemde Oosterlingen
gekozen kon worden. Het actief kiesrecht, slechts door mannen uit te
oefenen, werd toen aan voorwaarden gebonden: kiezers moesten drie1 Nota, 2 1 ju li 19 17 , van G. A. J. Hazeu aan van Lim burg Stirum in Kwantes, dl. I,
p. 20.
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en-twintig zijn, Nederlands kunnen lezen en schrijven en een zuiver
inkomen hebben van minstens f 600 per jaar' —die laatste twee bepalin
gen betekenden dat een deel van de Indische Nederlanders, een groot
deel van de Chinezen en Arabieren en het overgrote deel van de inheem
sen geen stemrecht hadden. Al dezulken konden dus ook op geen enkele
wijze invloed uitoefenen op de samenstelling van de Volksraad, voor
zover deze uit gekozen leden zou bestaan.
Het recht van de gouverneur-generaal om negentien leden te benoe
men, gaf hem de gelegenheid tot het aanbrengen van correcties: bij de
Europese leden van de raden zouden voormannen van de met de SDAP
verbonden Indische Sociaal-Democratische Partij, bij de inheemse leden,
die in overwegende mate inheemse gezagdragers waren, voormannen
van nationalistische groeperingen maar weinig sympathie ontmoeten
—achtte een gouverneur-generaal zulks van belang, dan kon hij enkelen
van die voormannen onder de benoemden opnemen.
Van Limburg Stirum maakte van die correctie-mogelijkheid gebruik.
Er waren in '17 behalve de Indische Sociaal-Democratische Partij nog
twee andere politieke groeperingen ontstaan: de Christelijk-Ethische
Partij en de Nederlands-Indische Vrijzinnigen-Bond. Van beide groepe
ringen konden ook inheemsen lid worden —de associatie-politiek had
een zekere aanhang gevonden onder de Europeanen, althans onder die
genen die zich voor politieke zaken interesseerden. Die interesse was
verre van algemeen. Veruit de meeste Europeanen, ca. 80%, lieten zich
aan de uitoefening van het stemrecht niets gelegen liggen, maar dat gold
in de jaren ’ 10 niet voor diegenen die voor de associatie-politiek voelden.
Juist zij waren in grote getale in de raden vertegenwoordigd, althans:
onder de negen Europeanen en Vreemde Oosterlingen die in ’ i8 tot
Volksraadslid gekozen werden, waren zes candidaten van de Vrijzinni
gen-Bond en onder de tien inheemsen die gekozen werden, v ijf die door
diezelfde bond naar voren waren geschoven; van die v ijf waren twee
tevens lid van Boedi Oetomo en was één tevens lid van de Sarekat Islam.
Gouverneur-generaal van Limburg Stirum mocht veertien Europeanen
en v ijf inheemsen benoemen. Onder de Europeanen nam hij twee
voormannen van de Indische Sociaal-Democratische Partij op, ir. Ch. G.
Cramer, een gouvernementsingenieur, en Z. Stokvis, inspecteur van het
middelbaar onderwijs, en onder de inheemsen zowel Tjipto als Tjokro,
voorzitter van het Centraal Comité van de Sarekat Islam —van Limburg
Stirum had overigens in september '17 aan Pleyte geschreven dat het hem
1 N ederlandse kiezers: f 900.
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bleef ‘benauwen’ dat hij ‘slechts zo weinig’ inheemsen kon benoemen.1
Zijn vrees was dat een lichaam van negen-en-dertig leden waarvan slechts
vijftien zouden behoren tot de inheemsen die in de samenleving als
geheel een overweldigende meerderheid vormden, de inheemse wereld
niet in het minst zou aanspreken.
Op 18 mei ’ i8 werd de Volksraad door van Limburg Stirum geïnstal
leerd. ‘Het nieuwe orgaan’, aldus in '41 de Commissie-Visman, ‘kwam
uit Nederland als een geschenk waarvan men aanvankelijk in Europese
en inheemse kringen’ (over de reacties onder de Indische Chinezen zullen
wij in het volgende hoofdstuk schrijven)
‘ de w aard e n iet go e d schatten kon. Er was naast w re v e lig h e id o v e r d it ‘p a rlem en tje
sp elen ’ v o o ra l v rie n d e lijk e b ela n gstellin g, m aar w e in ig geestdrift. D e d ag van

18

m ei

1918

. . . is v o o r de tijd gen o ten v r ijw e l o n o p gem erk t v o o rb ijge gaan .

V o lg e n s d e o o gg etu ig e n v ersla g en in de B atavia’ se b laden w o e i er op de dag van
installatie slechts één en k ele v la g langs d e route w e lk e de la n d v o o g d e lijk e stoet
v o lg d e .. . O p het v o o rp le in v an de V o lk sraad begroette een groep A m b o n n ez en ,
dankbaar v o o r hun v e rte g e n w o o rd ig in g in het n ie u w e c o lle g e 2, de la n d v o o g d
echter m et h o era’s. D e en ig e w arm te k w am dus van in h eem se z ijd e ’3 —

ja, maar van een zijde die zich goeddeels met Nederland had geïdenti
ficeerd en in zoverre niet representatief was voor wat onder de inheemsen
als geheel leefde.
Van Limburg Stirum hield een hooggestemde toespraak.4 ‘Er is een
Volksraad’, zo haalde hij de eerste woorden uit artikel I van de desbe
treffende wet aan. ‘In dit sobere wetgevend woord’, zei hij, ‘ligt de
mogelijkheid ener gulden toekomst.’ Dat lichtte hij o.m. als volgt toe:
‘ D o o r d e b e m o e iin g van d e V o lk sraad m et de b egro tin g zal zich een o n g e 
schreven staatsrecht o n tw ik k e le n dat verp laatsin g van het zw aartepunt naar Indië
m ed eb ren gt. D e k o m e n d e ja re n zu llen ons doen zien een d o o r zo eken en tasten
langzam erh and zich aftek en en d e g ren slijn tussen de b em o eien is der Staten G en eraal en die v an d e V o lksraad . D o ch betreden o m n iet verlaten te w o rd e n is
d e w e g naar het d o e l w aarnaar gestreefd w o rd t. D at is: een v e ra n tw o o rd e lijk e
regerin g in N e d e rla n d s-In d ië zelf, d ie in sam en w erk in g m et de V o lksraad
gerech tigd zij to t het n em en van ein d b eslissin gen o v e r alle aan gelegen h ed en die
n iet van algem een rijk sb ela n g zijn.

1 Brief, 12 sept. 19 17 , van van Lim burg Stirum aan Pleyte in van der W al: Volksraad,
dl. I, p. 206. 2 Dat lid was door de gouverneur-generaal benoem d. 3 Verslag
Commissie-Visman, dl. I, p. 78. 4 Tekst in van der W al: Volksraad, dl. I, p. 599 e.v.
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. . . H e t is v an zelfsp reken d dat in d ie ged ach ten gan g slechts past een V o lksraad
m et een ledenaantal dat een v e e lv o u d is v an het te g e n w o o rd ig e en w e lk s
m ee rd e rh eid w o rd t g e v o rm d d o o r d e in h eem se b e v o lk in g , d ie dan op m an nen
zal m o eten b o g e n in het b ezit d er k en n is en ervarin g die n o d ig zijn v o o r
b e k le d in g der h o o g ste am bten.’

De wijze waarop van Limburg Stirum hier de ‘gulden toekomst’
invulde, gaf op de duidelijkste wijze en geheel in overeenstemming met
Pleyte’s gedachtengangen (deze had goedgekeurd wat van Limburg Sti
rum wilde betogen) de doelstellingen van de ontvoogdingspolitiek weer.
Zeker, uit de inheemse samenleving moesten eerst ‘mannen’ voortkomen
‘in het bezit der kennis en ervaring die nodig zijn voor bekleding der
hoogste ambten’, maar was dat eenmaal geschied, dan zou Indië binnen
het koninkrijk autonoom worden onder een ‘verantwoordelijke rege
ring’ (dat kon moeilijk iets anders betekenen dan: verantwoordelijk aan
de Volksraad) en met een vergrote Volksraad waarin de inheemsen in de
meerderheid zouden zijn. Opzien baarde de toespraak van de landvoogd
niet, noch in Indië, noch in Nederland. De aangegeven doelstellingen
waren immers doelstellingen op lange termijn en in de nabije toekomst
zou kennelijk niets veranderen.
Het eerste dat de nieuwe Volksraad deed, was de koningin verzoeken
het reglement van orde in die zin te wijzigen dat zijn beraadslagingen
ook in het Maleis mochten worden gevoerd. Van Limburg Stirum legde
dat denkbeeld aan de Raad van Nederlands-Indië voor; deze was met
hem van mening dat het bezwaarlijk kon worden afgewezen. Pleyte werd
ingelicht en deed de landvoogd vervolgens telegrafisch weten (in het
Engels: het was nog oorlog en de gedachtenwisseling tussen Batavia en
Den Haag vond plaats via Engelse telegraafkabels die onder censuur
stonden) dat hij bezwaar had tegen Ju li legal equalization of Dutch and
Malay languages’, maar kon goedvinden dat het reglement van orde aldus
zou worden gewijzigd, 'that members feeling themselves not speaking Dutch
with Jluency havefreedom to use Malay stop can you agree?’ ‘Splendid I agree’,
antwoordde van Limburg Stirum.'
Wat in de Volksraad in de eerste zittingsperiode verder te berde werd
gebracht, vond de gouverneur-generaal minder ‘splendid.’ ‘Het grote
bezwaar dat ik’, schreef hij eind juni aan Pleyte,

1 T elegram , 4 ju n i 19 18 , van van Lim burg Stirum aan Pleyte en 6 ju n i 19 18 van Pleyte
aan van Lim burg Stirum in a.v., p. 229—30.
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‘tegen d e b eh an d elin g van zaken heb, is dat het co lleg e zich in ’ t geh eel niet
b ew u st too n t te zijn van zijn ve ran tw o o rd e lijk h e id v o o r ’ s Lands m idd elen en
stem t v o o r o ve rg ro te u itgaven zo n d er zich één o g e n b lik bezig te h oud en m et de
vraag va n w a a r het geld m o et k o m en . . . E r m o et ve e l veranderen v o o r Indië v o o r
zelfbestuu r rijp is, dat staat nu w e l vast, als de V [o lk s] R[aad] het v o o r ’t zeggen
had, w aren w ij w e ld ra failliet.’ 1

Negatiever nog, ja met onverholen minachting oordeelden de hoofd
ambtenaren van de departementen die op de publieke tribune het beraad
in de Volksraad volgden. De gouverneur-generaal lichtte er de minister
over in. ‘ ‘Ze moesten ze alle negen-en-dertig de zaal uittrappen’. ‘De
vent moet oneervol ontslagen worden.’ ‘Hoe is ’t mogelijk dat zoiets
geduld wordt’, ziedaar een drietal exclamaties van evenzovele hoofd
ambtenaren van goede naam.’2 De reacties in het grootste deel van de
Europese pers waren navenant en spoedig werd door die pers in het geheel
geen aandacht meer besteed aan wat in de Volksraad werd verhandeld.

★

In '14 was, na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in Indië veel
gesproken en geschreven over de vorming van een inheemse militie en
daarop was, wij wezen er eerder op, ook in inheemse kring positief
gereageerd. In de zomer van ’ ió werd met medewerking van Boedi
Oetomo, de Sarekat Islam, de in 1909 opgerichte Regentenbond en de
heersers van de Vorstenlanden een Comité Indië Weerbaar opgericht dat
een delegatie naar Nederland zond —het delegatielid van de Sarekat Islam
wekte daar enige weerstand toen hij er in een toespraak betoogde dat
Indië zelfstandig moest worden. Meer weerstand kwam er, nu bij de
Europeanen in Indië, toen het delegatielid van Boedi Oetomo, na zijn
terugkeer, in oktober '17 in Djokjakarta een toepraak hield waarin hij de
Nederlandse macht als de rechter- en de inheemse als de linkerhand
aanduidde, waarop hij liet volgen: ‘Als er een inheemse militie is van
een half miljoen man, zal de rechterhand de verlangens van de linker
moeten respecteren.’3 Sprak hieruit nog een zekere principiële bereidheid

1 Brief, 29 ju n i 19 18 , van van Lim burg Stirum aan Pleyte in a.v., p. 235.
2 A.v.,
2 2 ju n i 19 18 in a.v., p. 2 33 .
3 Aangehaald in A. Nagazum i: The D aw n o f Indonesian
Nationalism, p. 115 .
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tot medewerking aan de oprichting van een inheemse militie, een klein
jaar later, zo lichtte Hazeu begin september ’ i8 van Limburg Stirum in,
was de stemming omgeslagen, zulks als gevolg van ‘vooral de felle
tegenactie van de ISD V’, d.w.z. van Sneevliet en de zijnen. Zij hadden
betoogd, ‘dat een krachtig leger ook hier te lande slechts zou dienen ter
verdediging van het kapitalistische uitbuitingssysteem’, en die betogen
hadden ‘niet nagelaten in wijde kringen indruk te maken’ 1 —trouwens,
de Eerste Wereldoorlog liep ten einde.2
Eind september kwam het derde nationale congres van de Sarekat Islam
bijeen. Voorzitter Tjokro uitte zich scherper dan ooit tevoren: hij eiste
zelfbestuur voor Indië. ‘Ons lot’, betoogde hij,
‘w o rd t b eslist in het v era fg e le g e n N ed erla n d . In d ië w o rd t b esch o u w d als een
b ezittin g daarvan en h eeft in d e b epalin g v an z ijn b estem m in g g een zeggenschap.
W ij w ille n een zelfd e stel van rechten als de burgers in N ed erla n d , kortom
v o lle d ig zelfb estu u r . . . W ij h eb b en als h iergeb o ren en recht op een aan deel in
het b estu u r; o o k onze g o d sd ien st eist m ed ezeggen schap v an e lk v o lk : het bestuur
o v e r z ijn land . . . H et recht v an zelfb estu u r is een recht v an d e eerste rang . . .
W ij m o eten b in n en zeer korte tijd zelfb estu u r hebben. ( applaus) . . . O p v rijg e 
v ig h e id der regerin g m ag niet w o rd e n gerek en d : geen reg erin g geeft uit eigen
b e w e g in g rechten aan het v o lk . D e regerin g kan w e ig e re n aan d e w e n sen van het
v o lk te v o ld o e n , m aar een regerin g die niet rechtvaardig is, stort ten slo tte ineen.
O n z e reg e rin g b egrijp t en beseft dat. Z ij h eeft ons versch illen d e ‘ sch o len ’ g eg ev en
w aar w ij ons k u n n en v o o rb e re id e n v o o r zelfb estu u r (gem eenteraad, V olksraad),
m aar d ie ‘ sch o len ’ zijn n o g v erre van volm aakt. Eén daarvan, d e V o lksraad , staat
v e e l te v e r van het v o lk a f o m dit de beteken is ervan v o o r o n ze p o litiek e
o p v o e d in g te d o e n b eg rijp en .’

Tjokro stelde aan het congres voor, de gouverneur-generaal, de Volks
raad, de minister van koloniën en de Tweede Kamer een motie toe te
zenden waarin aangedrongen werd op ‘spoedige invoering van zelfbe
stuur’, toekenning van het kiesrecht aan alle mannelijke ingezetenen van
een-en-twintig jaar en ouder die konden schrijven (hetzij met Latijnse,
hetzij met Arabische o f Javaanse letters), toekenning van het recht van
interpellatie en van enquête aan de Volksraad en evenredige vertegen
woordiging van de bevolkingsgroepen (hetgeen de inheemsen een over
weldigende meerderheid zou hebben gegeven in alle vertegenwoordi
1 G. A. J . H azeu: Nota, 5 sept. 19 18 , aan van Lim burg Stirum in Kwantes, dl. I,
p. 95. 2 In gouvernem entskringen werd het pro en contra van de vorm ing van een
inheem se m ilitie nog geruim e tijd overw ogen ; in de zom er van '23 werd daar een
punt achter gezet: men liet het project vallen.
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gende colleges). ‘Gejuich’ en ‘herhaalde fanfares’ volgden en Tjokro’s
motie werd met algemene stemmen aangenomen.1
Terecht constateerde Hazeu in een nabeschouwing over het congres
dat Sneevliets denkbeelden belangrijk aan invloed hadden gewonnen in
de Sarekat Islam. Men wilde nu, schreef hij, ‘m acht. . . vormen door de
kracht van goede organisatie tegen de ‘kapitalistische maatschappij’. En
men zal trachten die organisatie in het leven te roepen door de werkne
mers in industrie en bedrijf op te wekken tot aaneensluiting’ (m.a.w. tot
het vormen van vakbonden) ‘en om voortaan het lot in eigen handen te
nemen’2 —precies waar Sneevliet op had aangedrongen. Trouwens, enkele
leden van het Centraal Comité van de Sarekat Islam waren nu toegetreden
tot Sneevliets organisatie, de ISDV —omgekeerd hadden drie van zijn
jeugdige volgelingen belangrijke posities verworven in de Sarekat Islam:
Semaoen en de redacteur van het Maleise orgaan van de ISDV waren in
het Centraal Comité opgenomen en Darsono had een aanstelling gekre
gen als bezoldigd propagandist. Dit alles liet slechts de conclusie toe dat
het gouvernement van de zijde van de Sarekat Islam onder sterker druk
zou worden geplaatst.
Juist in dat perspectief moest van Limburg Stirum het bedenkelijk
achten dat zich in ’ ió en in ’ i8 bij de marine en het Knil onrust had
gemanifesteerd.
In mei ’ ió hadden opvarenden van het pantserschip ‘De Zeven Pro
vinciën’ in Soerabaja dienst geweigerd en vervolgens met enkele hon
derden andere marinemannen gedemonstreerd tegen de wantoestanden
in het militair hospitaal; bij die demonstratie waren door ingrijpen van
de politie gewonden gevallen — nieuwe gevallen van dienstweigering
maar nu ook van sabotage waren daar het gevolg van geweest.3 Dan
hadden in april ’ i8 Knil-militairen een optocht in Semarang gehouden,
rode vlaggen met zich voerend en roepend: ‘Leve Sneevliet, leve de
revolutie!’ Twee maanden later, in juni, had een patrouille Ambonnezen
een opstootje moeten dempen dat zich in de kazerne der veldartillerie te
Batavia had voorgedaan, en was in Soerabaja een comité gevormd ter
voorbereiding van de oprichting van een soldatenbond. Wel kwam toen
in Batavia op initiatief van de organisatie der onderofficieren spoedig een
bond van gezagsgetrouwe Knil-soldaten tot stand, maar in Semarang,

1 G. A. J. Hazeu: Verslag, 9 nov. 19 18 , aan van Lim burg Stirum in Kwantes, dl. I,
p. 10 4 -0 5 .
2 A.v., nota a.v. in a.v., p. 1 1 1 .
3 Talrijke demonstranten, dienstweige
raars en saboteurs waren gearresteerd en bijna vijftig hunner waren naar Nederland
teruggezonden waar zij op vier na waren ontslagen.
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waar Sneevliet de sterkste aanhang had, bleef het onder de militairen
onrustig. Tenslotte had zich, ook in juni, op de rede van Ambon een
geval van collectieve dienstweigering voorgedaan aan boord van het
pantserschip ‘Koningin-Regentes’ : omstreeks honderd matrozen en ma
riniers hadden daarmee willen protesteren tegen het feit dat hun herhaal
delijk z.g. rode (d.w.z. ongeslepen) rijst was voorgezet in plaats van witte
—de meesten hunner waren gearresteerd.
Al deze verschijnselen die tezamen er aan deden denken hoe in '17 in
Rusland de revolutie was ingeleid, gaven van Limburg Stirum de indruk
dat de algemene situatie in Indië nogal instabiel was. Hoe haar stabieler
te maken? Hij zag het als nuttig dat de positie van de Volksraad werd
versterkt en dat daarvan mededeling zou worden gedaan. Midden sep
tember schreef hij aan Idenburg, minister van koloniën in het begin
september gevormde eerste kabinet-Ruys de Beerenbrouck, dat het zijns
inziens ‘nodig (was), uit te spreken dat het aantal Volksraadsleden moet
worden uitgebreid en het kiesstelsel gewijzigd: directe verkiezingen met
een zo uitgebreid stemrecht als mogelijk.’ 1 Het eerste stuk dat Idenburg
hem vervolgens toestuurde, was een brief d.d. 5 oktober waaruit bleek
dat hij van Limburg Stirums brief aan Pleyte had gelezen waarin de
gouverneur-generaal geklaagd had over het lichtvaardig karakter van de
beraadslagingen in de Volksraad. ‘Tevoren’, schreef Idenburg, ‘heb ik wèl
vermoed maar niet zo duidelijk als nu gezien, het nadeel voortvloeiende
uit het feit dat de oppositie geen kans heeft ooit geroepen te worden tot
het zelf-doen’2 — uit de Volksraad zou immers geen regering kunnen
voortkomen. Een tweede, langere, meer programmatische brief volgde
op 8 oktober3; daarin schreef Idenburg dat in Indië ‘de scheiding tussen
. .. het autochtone gezag en de bestuursvoering van het vreemde, het
leidende, het Nederlandse gezag’ voorop moest blijven staan, maar dat
hij het wenselijk vond dat zowel op Java als in de Buitengewesten
‘aanstonds’ een begin werd gemaakt met de vorming van provincies; op
Java zouden die provincies zich moeten ontwikkelen uit de regentschap
pen en die regentschappen wilde hij plaatsen onder louter uit inheemsen
bestaande regentschapsraden waaraan ‘geleidelijk het bestuur over het
gehele regentschap’ zou worden opgedragen. Van deze brief (er stond
niets in over uitbreiding van bevoegdheden van de Volksraad) deed

1 Brief, 14 sept. 19 18 , van van Lim burg Stirum aan Idenburg, in van der W a l: Volksraad,
dl. I, p. 2 4 7 -4 8 .
2 Brief, 5 okt. 19 18 , van Idenburg aan van Lim burg Stirum, a.v.,
p. 248.
3 Tekst: a.v., p. 2 4 8 -2 5 3 .
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Idenburg van Limburg Stirum in een telegram (no. 360) een samenvatting
toekomen. Van Limburg Stirum seinde op 14 oktober terug (telegram
no. 405):
‘ In order to dissipate misapprehettsions o f those who confuse self-govern m en t with
independence a n d fe e lin g o f uneasiness as to fu t u r e existin g am ong European s, I think
desirable statement in V o lksra a dp la cin g in fo re g ro u n d indissolubility ties un itin g H o lla n d
a n d In d ia , fu r t h e r on lines yo u r 3 6 0 adding that ultim ate g o a l you sketched can o n ly be
attained w hen electorate sufficiently developed intellect a n d character to h old their representatives to account. . . F o r w h ole archipelago centralgovernm ent in which n ativepopulation s
w illg ra d u a lly h a veg rea ter share a nd which w ill be responsible to In d ia n peoples in m anner
to be determ ined later. Please telegraph before en d month w hether you concur’ —

men ziet: met zijn voorstel over een ‘central government’ dat ‘ will be
responsible to Indian peoples’, sneed van Limburg Stirum een thema aan
waarover Idenburg zich als minister nog niet had uitgelaten. Het was van
Limburg Stirum evenwel bekend dat Idenburg zich als gouverneurgeneraal grote moeite had gegeven (vergeefs) om te bereiken dat de
Volksraad mede-wetgevende bevoegdheid zou krijgen.
Idenburg seinde op 16 oktober terug1:
'E n t ir e ly concurring view s expressed yo u r 4 0 5 . I w o u ld on ly a d d g ra n tin g responsible
G o v ern m en t must also depend on experience ga in ed an d s k ill acquired by elected representatives in m anaging p u b lic affairs in local bodies.’

Zo ver was de gedachtenwisseling tussen de gouverneur-generaal en
de verantwoordelijke minister gevorderd, toen de gebeurtenissen in
november door het einde van de Eerste Wereldoorlog, de revolutie in
Duitsland en de gevolgen welke die ontwikkelingen in Nederland had
den, in een stroomversnelling geraakten.
★

In Nederland (wij vatten kort samen wat wij terzake in deel I van ons
werk, Voorspel, schreven) vernam men op vrijdag 8 november dat in
Duitsland de republiek was uitgeroepen en dat arbeiders- en soldatenraden plaatselijk de macht in handen hadden genomen —daags daarna sprak
Ruys in Den Haag met de liberale en vrijzinnig-democratische leiders,

1

Tekst: a.v.
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die, aldus Ruys drie dagen later aan een van zijn partijgenoten, ‘de
revolutie’ als ‘niet te keren’ zagen.1 Zo dacht ook Troelstra, de politieke
leider van de SDAP, er over. Op maandagavond 1 1 november sprekend
in Rotterdam, riep hij zijn toehoorders toe: ‘Verzuimt het ogenblik niet,
grijpt de macht die u in de schoot wordt geworpen en doet wat gij moet
en kunt doen . . . Wij maken een revolutie omdat het kan en moet’
—dinsdagmiddag eiste hij in de Tweede Kamer dat ‘de bourgeoisie’ zou
abdiceren.
‘Zijn oproep’, schreven wij in Voorspel, ‘was een slag in de lucht. Naar
zijn parool hadden de meesten van zijn medebestuurders geen oren, laat
staan zijn tegenstanders, en die laatsten waren actiever dan de eersten.’
Het kabinet-Ruys gaf geen krimp, er werd met snelheid uit betrouwbare
met groot verlof gezonden dienstplichtigen een Bijzondere Vrijwillige
Landstorm gevormd en toen op maandag 18 november op het Malieveld
in Den Haag een grote demonstratie werd gehouden ter huldiging van
koningin Wilhelmina, stond vast dat er van revolutie in Nederland geen
sprake zou zijn.
Wat was in Batavia geschied?
De perstelegrammen over de omwenteling in Duitsland wekten daar
in Europese kringen waar men zich toch al afvroeg wat de toekomst zou
brengen, grote beroering. Op maandag de i ide deden geruchten de ronde
dat in Nederland een opstand was uitgebroken: de koningin zou afstand
hebben gedaan van de troon en de gouverneur-generaal zou zijn afgezet.
Van Limburg Stirum hield ernstig rekening met de mogelijkheid dat die
opstand succes zou hebben, wellicht al had gehad. ‘Ik was’, schreef hij
enkele weken later aan Idenburg,
‘tot het besluit g e k o m en dat b ij o m w e rp in g van het w e ttig g ezag in N ed erla n d ,
d e Indische regering zo u h ebben v o o rt te gaan m et haar arbeid, zich aan m o g e lijk e
te legram m en niet zou storen d och een revolu tion aire regerin g besch o u w e n als
v o o rlo p ig en w ach ten op m o g e lijk e w e tte n o f ve ro rd en in g en die haar m et de
m ail zo u d e n bereiken. Ech ter zou dan een beroep gedaan m oeten w o rd e n op de
V o lk sraa d o m m et de regerin g sam en te w e rk e n en tijd e lijk o v e r te nem en de
controle, thans d o o r de m in ister van k o lo n iën en de v o lk sve rte g e n w o o rd ig in g
u itg e o e fe n d ’ —

m.a.w.: hij zou dan het gouvernement onder de Volksraad plaatsen. ‘De
meest onrustbarende telegrammen’ der grote persagentschappen over

1 P. J . G rib lin g: P . J . M . Aalberse 1 8 7 1- 19 4 8 (19 6 1), p. 3 1 6 - 1 7 .
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hetgeen in Nederland zou zijn geschied, liet hij niet aan de dagbladen
in Indië doorgeven, wèl echter, ‘omdat niet alles te stoppen was’, die
over Troelstra’s redevoering van de n d e in Rotterdam en die ‘schenen
velen onheilspellend’. Er ‘woei een sterke rode wind over Indië die bijv.
de procureur-generaal, naar hij mij zei, niet onberoerd liet’, ‘een der
voortreffelijkste raadsheren in het h o f’ (het Hooggerechtshof, ’s lands
hoogste rechterlijke instantie) ‘(eiste) onmiddellijk een parlement voor
Indië’ en er kwamen berichten over komplotten —zo zou het Volksraadslid Cramer in een auto medestanders van Sneevliet, na overleg met deze
en met Semaoen, uit Semarang naar Batavia hebben gehaald, samen met
E. F. E. Douwes Dekker die pas naar Indië was teruggekeerd.
Op zaterdag 16 november hield Cramer in de Volksraad een toespraak
waarin hij meedeelde dat de Volksraadsleden van de Indische SociaalDemocratische Partij voortaan met die van Boedi Oetomo, de Sarekat Islam
en de Vereniging Insulinde (het restant van Douwes Dekkers Indische
Partij) zouden samenwerken. Die toespraak gaf bij van Limburg Stirum
de doorslag: niet wetend dat het tij in het moederland al was gekeerd en
zonder zich de tijd te gunnen tot overleg met Idenburg, besloot hij dat
de eerste gouvemementswoordvoerder in de Volksraad, de regeringsgemachtigde voor algemene zaken D. Talma, aldaar op maandag de 18de
een verklaring zou afleggen, ‘waaruit zou blijken dat de regering niet
blind was voor de tekenen des tijds.’ 1
Op zondag de 17de vernam van Limburg Stirum dat het hoofdbestuur
van de Nederlands-Indische Vrijzinnigen-Bond die ochtend een urgentieprogram had opgesteld waarin er op werd aangedrongen dat de Volks
raad wetgevende bevoegdheid zou krijgen en dat het gouvernement
jegens de Volksraad verantwoordelijk zou worden — de gouverneurgeneraal meende nadien dat zijn eigen gedachtengangen parallel liepen
aan wat althans door een deel van de gematigde Europese publieke opinie
wenselijk werd geacht. Hij ontving diezelfde dag een telégram uit Den
Haag waarin Idenburg hem berichtte dat op een verklaring van minister
president Ruys, inhoudend dat in Nederland geen ordeverstoringen
zouden worden geduld en dat het grondwettig bestel niet zou worden
gewijzigd maar dat de regering wèl langs wettige weg hervormingen
wilde doorvoeren, gunstig was gereageerd — van Limburg Stirum gaf
onmiddellijk het desbetreffend bericht door aan de pers. De volgende
dag, maandag de 18de, liet Talma aan de voorzitter van de Volksraad,
1 Brief, 1 dec. 19 18 , van van Lim burg Stirum aan Idenburg, in van der W al: Volksraad,
dl. I, p. 2 5 6 - 5 7 .
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,dr. J. C. Koningsberger, de verklaring lezen die van Limburg Stirum,
zonder de .Raad van Nederlands-Indië te raadplegen, had opgesteld
—Koningsberger ried met klem aan, de voorlezing achterwege te laten,
Talma weigerde dat aan de gouverneur-generaal ter kennis te brengen
en de voorlezing vond plaats. ‘De ontvangen berichten’, aldus de tekst
die Talma deed horen1,
‘stem m en tot dankbaarheid . . . V e rb lijd e n d o o k v o o r Ind ië is het dat de N e d e r
landse reg erin g m e t v o lle kracht m aatschappelijke h e rv o rm in g en w il d oo rvo eren ,
langs w e tte lijk e w e g en m et h an dh avin g der orde. O o k v o o r het bestuur van deze
k o lo n ie z ijn d eze berichten van o ve rg ro o t belang. D e n ie u w e koers, w e lk e de
jo n g ste w ereld gebeu rten issen v o o r N e d e rla n d h ebben vo o rg esch reven , bepaalt
tevens d e rich tin g w e lk e o o k hier zal m o eten w o rd e n g e vo lg d . H et gaat trouw ens
hier m in d e r o m w ijz ig in g van de koers dan o m v e rsn ellin g va n het tem po.
R e g e rin g en V o lksraad w o rd e n d ie n te n g e vo lg e v o o r n ie u w e verh o u d in g en ,
ve rsch u iv in g e n van b e vo e g d h e d e n geplaatst w e lk e op dit o g e n b lik n o g niet
v o lle d ig z ijn te overzien. V a st staat echter dat beider taak aan zien lijk w o rd t
ve rzw a ard en n a u w e sam en w erk in g eist. D e ernstige w il daartoe is bij de regering
a an w e z ig en zij w e e t dat dit o o k bij de V olksraad het g e va l is.’

Dit was rijkelijk vaag, ‘goed bedoeld als olie op de opkomende
golven’, schreef Koningsberger twee maanden later, ‘maar in werkelijk
heid olie op het opvlammende vuur.’2
Inderdaad, terwijl de meeste Nederlanders en Indische Nederlanders
met vreugde en opluchting vernamen wat zigh in het moederland had
afgespeeld (een adres van hulde aan de koningin^ werd door tienduizen
den hunner ondertekend), stelde de rneerderheid van de Volksraad aan
het gouvernement de vraag wat het onder de ‘nieuwe verhoudingen’ en
de ‘verschuiving van bevoegdheden’ verstond. Het stellen van die vraag
had de hartelijke instemming van de nationalisten onder de inheemse
leden van de Volksraad; zij hadden geweigerd aan een adres van hulde
aan de koningin hun adhesie te betuigen, ‘Tjipto’, aldus van Limburg
Stirum, ‘bleek. . . een echte straatjongen met wie niet verstandig te praten
valt, Tjokro is onbetrouwbaar zoals altijd’3 —beiden had hij benoemd!
Hij trachtte zich uit de moeilijkheden te redden door, nog steeds
zonder overleg met de Raad van Nederlands-Indië en met Idenburg, te
besluiten tot het instellen van een commissie welke zou nagaan op welke

1 Tekst in a.v., p. 604. 2 Brief, 15 jan. 19 19 , van J. C . Koningsberger aan A. C . D. de
Graeff, a.v., p. 278 . 3 Brief, 1 dec. 19 18 , van van Lim burg Stirum aan Idenburg, a.v.,
p. 258.
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punten de verhouding tussen Nederland en Indië en Indië’s inwendig
bestel konden worden hervormd, en liet van de instelling van die
commissie op 2 december door Talma mededeling doen aan de Volks
raad. ‘Dit staat evenwel vast’, zei Talma bij die gelegenheid,
‘dat een enigszins bed u id en d e h e rv o rm in g niet denkbaar is zo nd er aanzien lijk e
u itbreid in g van de b e vo e g d h e id van de V olksraad , zo n d er principiële w ijz ig in g
van het karakter van dit co llege, h e tw elk van zu ive r adviserend lichaam zal
m o eten w o rd e n een integrerend deel van de regering, m et d aad w erkelijke
m edezeggen sch ap in en controle op het bestuur.’ 1

Deze uitspraak, uit persberichten in verkorte vorm in Nederland
bekend geworden, deed daar in conservatieve kringen onmiddellijk een
storm van protesten opsteken; tot diegenen die van Limburg Stirums
beleid het scherpst veroordeelden, behoorden Colijn (wij komen in het
volgend hoofdstuk op hem terug) en de liberale voorman mr. D. Fock,
die in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw in Indië advocaat
en procureur was geweest, nadien ruim twee jaar als minister van kolo
niën en een gelijke periode als gouverneur van Suriname had gefungeerd,
na zijn terugkeer uit de West Tweede Kamer-lid was geworden en begin
'17 benoemd was tot voorzitter van dat college. Idenburg kreeg van hen
en anderen de wind van voren —er werd op de minister pressie uitge
oefend om van Limburg Stirum onmiddellijk terug te roepen. Dat
weigerde hij, maar het leek hem nodig, onverwijld op de berichten uit
Batavia te reageren. ‘Wij zullen ons, als ik wèl zie’, schreef hij op
11 december aan van Limburg Stirum, ‘in Indië moeten wachten tegen
het buigen voor de waan van de dag’ —dat wèl te doen zou tot ‘wantoe
standen’ leiden, ‘verkeerde politiek’ was het ‘om thans reeds sterk aan te
dringen op uitbreiding van Volksraadsbevoegdheden’, en hij, de verant
woordelijke minister, was niet bereid daaraan mee te werken.2
Een kleine twee maanden later, op 8 februari 1919, ging hij dieper op
de twee verklaringen in welke van Limburg Stirum Talma had laten
afleggen —verklaringen die hij pas kort tevoren in extenso had ontvangen.
‘Zeer te betreuren’ noemde hij het nu, dat de gouverneur-generaal in
beide geen enkel uitdrukkelijk voorbehoud had opgenomen ten aanzien
van de instemming van regering en Staten-Generaal.3 Dat wareri woor
1 Tekst in de brief, 8 febr. 1919, van Idenburg aan van Lim burg
p. 295. 2 Brief, 11 dec. 1918, van Idenburg aan van Lim burg
p. 261-62. 3 A.V., 8 febr. 1919, a.v., p. 295.

2 63

Stirum , a.v.,
Stirum , a.v.,

INDIË ONTWAAKT
den die kritiek inhielden —die kritiek had hij intussen scherper kunnen
formuleren. In Den Haag ging hij binnenskamers verder dan hij aan van
Limburg Stirum had doen blijken. Diens naar Nederland teruggekeerde
naaste medewerker en goede vriend jhr. mr. A. C. D. de Graeff (deze was
in zijn Indische carrière Algemeen Secretaris, lid van de Raad van Nederlands-Indië en tenslotte vice-president van die Raad geweest) kreeg
op 17 februari van Idenburg te horen dat ‘de stemming zich .. . algemeen
tegen de gouverneur-generaal had gekeerd, Amsterdam’ (d.w.z. de effec
tenbeurs en de grote cultuurondernemingen) ‘in de eerste plaats en in
het algemeen het ‘kapitaal” ; in de Tweede Kamer stonden slechts de
sociaal-democraten aan van Limburg Stirums zijde. ‘Woordelijk zei hij
m ij’, aldus de Graeff in een brief aan van Limburg Stirum,
‘ dat er b etrekkelijk m aar zo w e in ig zaken w aren w a aro ver hij een zó vaststaande
o p in ie had dat discussie e ig e n lijk o v e rb o d ig w as, en tot die w e in ig e principiële
punten beh o o rt zijn o ve rtu ig in g dat een parlem ent m et een responsible governm en t
v o o r Ind ië n o g in de eerste 2 5 a 30 ja a r een ram p zou zijn , w e lk e tot het algehele
v erlies d e r k o lo n iën zou leid en . . . Ind ië is po litiek n o g v o lk o m e n o nrijp , een
Indisch vo lk dat in een parlem ent v e rte g e n w o o rd ig in g zou vin d en , bestaat niet.’

Grote verbazing bij de Graeff die in Indië een vooruitstrevende Iden
burg had leren kennen! ‘Ik moet u eerlijk zeggen’, vervolgde hij in zijn
brief aan van Limburg Stirum,
‘ dat ik versteld stond, ‘ m ijn ’ Idenb urg zo reactionair te h oren spreken en ik deed
o p n ieu w de ervaring op dat Idenburg m et al zijn m eer dan u itn em en d e eig en 
schappen sp o edig o nder de in v lo e d van anderen k o m t . . . H ie r is niet Idenburg
aan het w o o r d d ie n.b. z e lf als G G bij de m inister er zo h erh aald elijk op heeft
a an ged ro n gen dat m en de V [o lk s] R[aad] ten m inste op het geb ied van w e tg e v in g
m edezeggen sch ap zou ge ve n , m aar h ier spreken C o lijn d ie o v e r alles en iedereen
heerst, Fock, de teleurgestelde e e u w ige candidaat v o o r het G G - s c h a p . . . en zo vele
anderen.
. . . V e e l zal er van afhangen h o e de discussies in de K am er verlop en. Fo ck zal
van z ijn voorzittersstoel afdalen en het w o o rd n e m e n ’ 1 —

inderdaad, dat deed Fock. Toen de Tweede Kamer begin april het in Indië
gevoerde beleid besprak, droeg hij zijn voorzitterschap aan een der
vice-voorzitters over om als Kamerlid de verklaringen welke van Lim
burg Stirum had laten afleggen, te karakteriseren als ‘verwarring stich
1 Brief, 2 0 febr. 19 19 , van A. C . D . de G raeff aan van Lim burg Stirum, a.v.,
p. 29 8 -30 0 .
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tende fantasieën’.1 De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer
beaamde dat oordeel. De landvoogd die die ‘fantasieën’ had laten afleg
gen, werd niet teruggeroepen (vermoedelijk werd gevreesd dat zulks in
Indië nieuwe spanningen zou doen ontstaan) maar zijn positie in Neder
land was fataal ondermijnd. Zij werd nog verder verzwakt toen Idenburg,
ontrouw geworden aan idealen die niemand vuriger had beleden dan hij,
in de zomer van '19 physiek ineenstortte; hij werd in de herfst als minister
opgevolgd door S. de Graaff, een veel conservatiever denkende oud-BBambtenaar, met wie van Limburg Stirum spoedig een zeer gespannen
verhouding kreeg.2

★

Ondermijnd was van Limburg Stirums positie óók bij de Europese groep
in Indië. Het grootste deel van de Europese pers had voor zijn beleid
geen goed woord over. Een van de critici in de Volksraad, de bestuurs
ambtenaar M. B. van der Jagt, hield daar nog in december ’ i8 een
toespraak waarin hij de activiteiten van de Sarekat Islam ‘misdadig’ noem
de; ‘een klein aantal volksmenners, optredend met halve kennis van
zaken, in grote oppervlakkigheid, in ijdelheid en machtsbegeerte en
mateloze zelfoverschatting’, was, zei hij, bezig, de eenvoudige inheemsen
op een dwaalspoor te brengen.3 Dat betoog viel bij de meeste Europese
leden van de Volksraad die tegen een zekere versnelling van de ontvoogdingspolitiek geen bezwaar hadden, niet in goede aarde, maar van der
Jagt ‘werd’, aldus de historicus P. J. Drooglever,
‘toegeju ich t in de gro te bladen . . . en overstelpt m et adh esiebetu igingen van
plantersverenigingen, en een tw eetal v o lijv e rig e B B ’ ers organiseerde, tegen de
w e n s va n h un directe superieuren in, een handtekeningenactie ter ond ersteuning
van van d er Ja g ts aanval op de ‘ h yp er-eth isch e’ p o litie k D at leverd e een album
op m et 4 000 h an dteken in gen ’ ,4

‘geheel gevuld’, schreef van der Jagt later, ‘met handtekeningen van
1 P. J. O ud : H et jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van N ederland 1 9 1 8 —1940,
dl. I (1948), p. 2 3 1 .
2 D e Graaff is ook in het tweede en derde kabinet-Ruys de
Beerenbrouck (resp. van september '2 2 tot augustus '2 5 en van augustus '29 tot mei
'3 3 ) minister van koloniën geweest. 3 Aangehaald in P. J. D rooglever: D e Vader
landse C lu b 19 2 9 —19 4 2 . Totoks en de Indische politiek (1980), p. 19. 4 A.v.
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merendeels leidende persoonlijkheden, niet-ambtenaren.’1 Wat de
ambtenaren betrof: van de B B ’ers op Java en Madoera verklaarde 80 %
zich met van der Jagts betoog accoord.
De stemming onder de Europeanen, met name onder de uit Nederland
afkomstigen, was omgeslagen. Zij wensten zich te distantiëren van de
Nederlands-Indische Vrijzinnigen-Bond, welks hoofdbestuur er op had
aangedrongen dat de Volksraad wetgevende bevoegdheid zou krijgen
- in januari '19 werd een nieuwe politieke organisatie opgericht, de
Nederlands-Indische Politiek-Economische Bond, die weliswaar de
doeleinden van de associatie-politiek onderschreef maar van oordeel was
dat het gouvernement veel te tolerant was; blijkens de oprichtingscirculaire was de nieuwe bond vooral gericht tegen ‘de steeds scherper wor
dende bedreiging van revolutionair streven en kwade democratie.’2 En
kele leden van de Volksraad, onder wie van der Jagt, traden onmiddellijk
toe tot de nieuwe groepering, ‘bovendien kon zij’, aldus Drooglever,
‘rekenen op de steun van machtige organisaties als het Algemeen Syn
dicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands-Indië en de Javasuiker Werkgeversbond.’3
De opvatting dat van Limburg Stirum in zijn toezeggingen onverant
woordelijk ver was gegaan, won nog aan kracht toen in juni '19 op
Zuid-Celebes een controleur, een inheemse machthebber en enkele
lagere inheemse bestuursambtenaren werden overvallen en gedood, en
toen een maand later uit de Preanger Regentschappen gerapporteerd werd
dat een groot aantal inheemsen toegetreden was tot een geheime afdeling
van de Sarekat Islam, de Sarekat Islam B ; deze zou zich ten doel hebben
gesteld, een Islamietische staat op te richten en zou ter voorbereiding
daarvan op een nader aan te geven tijdstip een algemene actie ontketenen
welke, aldus het desbetreffend, op grond van afgenomen processenverbaal opgesteld rapport van de resident, o.m. het volgende zou inhouden:
‘ Personen, aan gew ezen o m autoriteiten te d od en , h ebben zich naar hun w o 
nin gen te b e g e ve n als handelaar, koelie, huisbedien de, en beh oren zo nd er op
nader b e ve l te w ach ten, op de ju iste tijd hun w e rk te verrichten. Speciale d aarvoor
bestem de a fd elin gen m oeten de w e g e n , naar de o n d ern em in gen leidende, v e r
sperren, het verkeer strem m en d o o r b o m en o m te hakken, telegraafpalen te

1 M .B. van der Jagt: Memoires, p. 29.
landse C lu b 1 9 2 9 - 1 9 4 2 , p. 20. 3 A.v.

2 Aangehaald in P. J. D rooglever: D e Vader
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v ern ielen , te le fo o n - en telegraaflijnen d o o r te sn ijd en, lo co m o tie ve n onklaar
m aken, enz.’ 1

Wat uit persberichten omtrent die voorgenomen actie bekend werd,
wekte angst bij veel Europeanen, vooral bij diegenen die op de nogal
eenzaam gelegen cultuurondernemingen werkzaam waren. De voorzitter
van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten noemde de Sarekat
Islam een groot gevaar. ‘De reeds lang bestaande onrust’, schreef hij aan
van Limburg Stirum,
‘g eg ro n d z o w e l op de w e in ig w e lw ille n d e h o u d in g der b e vo lk in g , de brutale
w ijz e w aaro p zij zich m eer dan vo o rh e e n aan het e igen d om der o n d ern em in gen
vergrijpt, de hier en daar v o o rg e k o m e n ernstige g e w e ld d a d ig h e d e n en vo o ra l de
bele d ig e n d e w ijz e w aaro p de Inlandse pers zich o ve r de Europese planters uitlaat
die als m isdadigers, struikrovers en bandieten w o rd e n g ekw alificeerd , d ie neer
gesm eten en ve rd e lg d m o eten w o rd e n — die onrust is een feit.’ 2

Tot die onrust had, dat was duidelijk, de actie van de Sarekat Islam
bijgedragen, maar had haar Centraal Comité iets te maken gehad met de
vage, althans niet aan een bepaalde datum, zelfs niet aan een bepaalde
maand o f een bepaald jaar gebonden plannen van de Sarekat Islam B ? Uit
de afgenomen processen-verbaal bleek slechts dat Tjokro zich wel eens
in algemene zin voorstander had genoemd van geheime, eventueel
gewelddadige actie als het gouvernement alle wensen van de Sarekat Islam
zou afwijzen, maar tot zodanige actie had hij niet opgeroepen.
Dat deed hij evenmin toen hij eind oktober 1919 het vierde nationale
congres van de Sarekat Islam toesprak, zij het dat hij op de weg die
Sneevliet (deze was begin december ’ i8 Indië uitgezet3) hem had aange
wezen, nu nog iets verder ging dan bij vorige gelegenheden. Het be
stuurssysteem van de Nederlandse macht noemde hij ‘feodaal en abso
luut; zij regeert bij ons, over ons en zonder ons . . . Het kapitalisme bracht
1 Rapport, 17 sept. 19 19 , van de resident der Preanger Regentschappen aan van
Lim burg Stirum in Kwantes, dl. I, p. 14 7.
2 Bijlage bij de brief, 15 dec. 19 19 , van de
voorzitter van het A lg. Syndicaat van Suikerfabrikanten aan van Lim burg Stirum in
a.v., p. 2 1 3 .
3 Van Sneevliets mede-oprichters van de Indische Sociaal-D em ocrati
sche Veren iging w erd Brandsteder in september '1 9 genoopt Indië te verlaten en ir.
Baars in m ei '2 1 . Acties van groeperingen als de I S D V waren bem oeilijkt doordat in
'1 9 een gouvernementscirculaire was uitgegaan (de z.g. ‘m uilkorf-circulaire’) die het
allen die in dienst waren van het gouvernem ent, op straffe van ontslag verbood, deel
te nemen o f steun te verlenen aan een bew eging die zich tegen het gouvernem ent
keerde.
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en brengt het volk in ellende en armoede, het maakt hier proletariërs’
—daartegen moest de Sarekat Islam ‘met haar twee-en-een-kwart miljoen
leden’ de strijd aanbinden, evenwel ‘langs ordelijke en wettelijke weg
.. . Maar als tenslotte niets te bereiken valt door overleg met de regering,
dan zou haar een actie kunnen worden opgedrongen die wèl is gericht
tegen de regering.’1
Het klonk dreigend maar er zat weinig kracht achter. Tjokro had met
zijn ‘twee-en-een-kwart miljoen leden’ schromelijk overdreven, de ma
gie van zijn leiderschap was verbleekt, er werd door de leden nog maar
weinig contributie betaald en van het oprichten van vakbonden waartoe
op het vorig congres was opgeroepen, was (behalve ten aanzien van de
arbeiders op de suikerondernemingen) niet veel terechtgekomen. Desal
niettemin bleef bij een aanzienlijk deel van de Europeanen beduchtheid
bestaan voor wat zich in luttele jaren in de inheemse wereld aan krachten
en stromingen was gaan aftekenen. Hazeu, die successievelijk de gouverneurs-generaal van Heutsz, Idenburg en van Limburg Stirum had gead
viseerd om aan die krachten en stromingen tegemoet te komen, was
strijdensmoe2 (hij keerde begin '20 naar Nederland terug3), de herzieningscommissie van welker instelling van Limburg Stirum op 2 december
’ i8 mededeling had laten doen in de Volksraad, zag haar arbeid (daarover
in het volgend hoofdstuk meer) door de Nederlanders met onverschil
ligheid gadegeslagen en onder die laatsten won de Nederlands-Indische
Politiek-Economische Bond, de meest conservatieve van de z.g. associatie-partijen, gestadig aan invloed. Toen er in ’2 i verkiezingen werden
gehouden voor een nieuwe Volksraad (dit college werd tot '27 telkens
voor een periode van drie, nadien voor een van vier jaar samengesteld4),
werd de Nederlands-Indische Vrijzinnigen-Bond vrijwel weggevaagd
— bijna drie van elke v ijf Europese kiezers gaven hun stem aan de
candidaten van de Politiek-Economische Bond.5 Van Limburg Stirum
1 P. J. Gerke: N o ta bij het verslag van het vierde nationale congres der Sarekat Islam,
26 o k t.-2 nov. 19 19 , in a.v., p. 2 1 7 - 1 8 .
2 ‘D e heftige kritiek, zow el van binnen als
van buiten, van de ambtenaren als van de pers’ , had hem, schreef hij in die tijd aan
van Lim burg Stirum, de vraag doen stellen o f hij, ‘die door een groot deel der
Europeanen op zijn zachtst genom en als een goedige dwaas, als een dolle ethicus of,
erger, als een gevaarlijke dweper beschouwd (werd)’, w e l in zijn functie gehandhaafd
kon w orden, (brief, 2 sept. 19 19 , van G. A . J. Hazeu aan van Lim burg Stirum, a.v.,
p. 13 8 )
3 In '2 1 werd hij benoem d tot hoogleraar in het Javaans aan de Leidse
Universiteit. 4 V an '2 1 a f telde de Volksraad acht-en-veertig leden, onder w ie
tw intig inheemsen. 5 V o o r deze bond werden zeven Europeanen en acht inheemsen
in de Volksraad gekozen; hij kreeg daar ook de steun van één benoem d Chinees lid.
D aarm ee had de bond op slag de grootste fractie in de Volksraad.
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kon daar slechts een desavouering in zien van het beleid dat hij had
voorgestaan —kwetsender nog, ja als een klap in het gezicht diende hij
de benoeming te beschouwen, door de regering, van zijn opvolger: Fock,
die de verklaringen welke hij tijdens en vlak na de november-crisis in
de Volksraad had laten afleggen, begin april '19 in de Tweede Kamer had
gekarakteriseerd als ‘verwarring stichtende fantasieën.’1

Slot
Het leek ons zinvol, in het voorafgaande de eerste ontplooiing van het
nationalisme in Nederlands-Indië met enige uitgebreidheid weer te
geven en vooral ook stil te staan bij de gebeurtenissen die zich onmid
dellijk na het einde van de Eerste Wereldoorlog voordeden —gebeurte
nissen die wij onder de titel ‘De schok van 19 18 ’ beschreven. Ook het
moederland kende in november ’ i8 een schok. ‘Gaat het te ver’, schreven
wij in Voorspel, ‘wanneer men Troelstra’s mislukte revolutiepoging met
een onverwerkt psychisch trauma vergelijkt? Men kwam het moeilijk te
boven. De herinnering bleef nawerken, nawrokken, in de politieke
ontwikkeling —enkele tientallen jaren lang, ja tot in de Duitse bezetting.’
Dat laatste hebben wij in de delen die op Voorspel volgden, aangetoond.
November ’ i8 was in de bezettingsjaren niet vergeten —de bijzondere
aandacht die de Nederlandse regering te Londen besteed heeft aan het
opbouwen van het apparaat van het Militair Gezag, kan niet losgemaakt
worden van de beduchtheid voor een staatsgreep van links die in no
vember ’ i8 was ontstaan, en diezelfde beduchtheid heeft in de jaren
'42—'45 een deel van het beleid van de illegale organisatie de OD
bepaald.

1 O o k anderen waren met Focks benoem ing verre van ingenom en. ‘ Ik herinner me
n og’ , aldus in '7 4 mr. L. Einthoven, ‘de gew eldige opschudding onder de raadsheren
[van het H oo ggerech tsh o f]. . . D e nieuwe landvoogd had destijds nota bene vo o r het
h o f disciplinair terecht gestaan wegens ongeoorloofde praktijken als advocaat. N u
kwam hij als G G terug. Bij de receptie in het paleis’ (de receptie ter gelegenheid van
Focks ambtsaanvaarding) ‘weigerden de raadsheren dan ook en bloc hun opwachting
te gaan maken. Alleen de president ging er heen en verzocht mij ook acte de présence
te geven’ (Einthoven was in die tijd substituut-griffier bij het H ooggerechtshof en
het H o o g M ilitair Gerechtshof). ‘ Dan hoorde de G G tenminste twee keer het H o o g 
gerechtshof afroepen.’ (L. Einthoven: Tegen de stroom in, p. 14)

269

INDIË ONTWAAKT
Zo ook in Indië, met dien verstande dat de beduchtheid voor de
stabiliteit van de samenleving daar een andere inhoud had. Ze was er ook
van veel ouder datum en ze was diffuser. Al in de negentiende eeuw en
ook in de eerste decennia van de twintigste bekroop menige Nederlander
in Indië af en toe de angst wat hem en de zijnen van de zijde der
inheemsen te wachten kon staan. Was het koloniaal regime niet wezenlijk
kwetsbaar? Mocht men er van uitgaan dat de dominerende rol van een
eigenlijk miniem-kleine blanke minderheid steeds passief zou worden
aanvaard door die overweldigende meerderheid van inheemsen? Boedi
Oetomo en de kleine Indische Partij wekten geen bezorgdheid in brede
kringen —de Sarekat Islam deed dat wèl. De angst voor algemene geweld
dadigheden was in de lente van ’ i2 op Java zo wijdverbreid dat de
wapenhandelaren uitverkocht raakten en in augustus deed er zich een
paniek voor toen het gerucht de ronde deed dat het in de nacht van de
24ste op de 25ste tot massamoorden en massale roofpartijen zou komen.
Vermoedelijk werd dan verondersteld dat die georganiseerd zouden zijn
op de wijze die zeven jaar later, in '19, werd aangegeven in de verhoren,
afgenomen aan inheemsen die van de Sarekat Islam B deel uitmaakten:
inheemsen zouden zich op een vastgestelde dag als handelaren, koelies
o f huisbedienden in de woningen van Nederlandse autoriteiten bevinden
om dezen allen op een vastgesteld uur van het leven te beroven. Hoe?
Dat was in het midden gelaten. Misschien werd ook wel aan vergiftiging
gedacht. Van angst voor vergiftiging (zij had in Lebak al een rol gespeeld
bij de bestuursambtenaar Douwes Dekker) was in de van magie en
bezweringspraktijken doortrokken, steeds toch enigermate geheimzin
nige tropische wereld bij Europeanen vooral in eenzame streken af en
toe sprake.
Wie voor die angst gevoelig was of, algemeen gesproken: wie het
koloniaal regime als een kwetsbaar geheel zag, eiste een sterk gezag en
wenste dat het gouvernement met kracht zou ingrijpen tegen elke in
heemse beweging die zich tot een gevaar voor dat gezag zou kunnen
ontwikkelen. Idenburg kwam, zoals bleek, onder sterke druk te staan toen
hij naliet de Sarekat Islam onmiddellijk te verbieden. Die druk ging
overigens slechts van een deel van de in Indië aanwezige Nederlanders
uit — anderen waren in die tijd oprechte aanhangers van de ethische
politiek Daarop wijst al het grote succes dat bij de eerste verkiezingen
voor de Volksraad, behaald werd door de Nederlands-Indische Vrijzinnigen-Bond die als typische associatie-partij v ijf inheemsen in de Volks
raad bracht, onder wie twee die lid waren van Boedi Oetomo en één die
lid was van de Sarekat Islam.
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Verlening van zelfbestuur was het doel dat aan de vormgevers van het
Nederlands beleid voor ogen stond. De weg daarheen werd misschien
nergens duidelijker aangegeven dan in de door ons geciteerde passage
uit Pleyte’s, uit begin ’ i8 daterende memorie van toelichting bij zijn
wetsontwerp tot hervorming van de grondslagen van het bestuursstelsel
op Java; daarin stelde hij, ‘dat het doel der Nederlandse staatkunde in
Nederlands-Indië geen ander kan zijn dan Indië’s hulpbronnen zoveel
mogelijk door Indische volkskracht te ontsluiten’ (het ‘zoveel mogelijk’
liet ruimte voor ontsluiting door buitenlands kapitaal), ‘de bevolking
geschikt te maken tot het behartigen van eigen belangen en het bestuur
van eigen land’ (‘geschikt te maken’ vooral door het verstrekken van
voldoend onderwijs) ‘en daarmee de grondslagen te leggen voor zelfbe
stuur’ — zelfbestuur als deel van het koninkrijk Aan het denkbeeld,
Indië’s recht op onafhankelijkheid te erkennen, waren de vormgevers
van het Nederlands beleid in ’ i8 niet toe —zij waren dat trouwens in '45
ook niet. Die onafhankelijkheid zagen zij namelijk als schadelijk niet
alleen voor de belangen van Nederland maar ook voor die van Indië;
Indië moest er mee tevreden zijn dat het zich onder Nederlandse voogdij
in de richting van zelfbestuur mocht ontwikkelen.
Maar moest dat zelfbestuur, had het eenmaal op heel Indië betrekking,
niet als een stap op weg naar de onafhankelijkheid gezien worden? Als
men een situatie schiep waarin het centrale bestuur geheel in handen zou
zijn van inheemsen, zouden die inheemsen dan niet, los van Nederland,
een geheel eigen beleid kunnen volgen? Was de ethische politiek dus
niet in wezen in strijd met de wens, Indië tot in een verre toekomst als
deel van het koninkrijk te behouden? In Indië leed dat voor de behou
dende elementen onder de Nederlanders en voor het grootste deel van
de Europese bladen al in de jaren ’ io geen twijfel. Van een van die bladen
kreeg, zoals men zag, Idenburg het verwijt te horen dat hij met de mate
van vrijheid die hij de Sarekat Islam liet, het Nederlands gezag in gevaar
bracht en dat hij de Javaan alleen maar zag ‘in de belichting die de heren
van de huilerige ethiek op hem projecteren’ —die conservatieve pers zag
de Javaan kennelijk heel anders dan Idenburg deed: als een wezen dat
potentieel gevaarlijk was en dus door een krachtig en streng gezag onder
de duim moest worden gehouden.

★
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Geheel conform de denkbeelden die in die tijd bij de Nederlandse
regering leefden, heeft van Limburg Stirum de door Idenburg gevolgde
lijn doorgetrokken. Ook bij hem stond de handhaving van de band tussen
Nederland en Indië voorop — tegelijk verheugde het hem dat hij als
gouverneur-generaal de Volksraad mocht installeren die door de Neder
landse wetgever en ook door hemzelf gezien werd als een belangrijke,
ja onmisbare leerschool in parlementaire democratie. Wie in Indië actie
zou voeren die als een aantasting van het Nederlands gezag moest worden
beschouwd, zou, zei hij, ‘op ijzer bijten’ (en dat was geen frase: op
Sneevliet en de overige oprichters van de Indische Sociaal-Democratische
Vereniging paste hij de exorbitante rechten toe, aan Douwes Dekkers
Nationaal-Indische Partij onthield hij de rechtspersoonlijkheid en hij
deed de ‘muilkorf-circulaire’ uitgaan) - juist bij handhaving van het
Nederlands gezag zou Indië, verklaarde hij in de toespraak waarmee hij
de Volksraad installeerde, ‘een gulden toekomst’ tegemoet gaan: ‘betre
den om niet verlaten te worden, is de weg naar het doel waarnaar
gestreefd wordt, dat is: een verantwoordelijke regering in Indië zelf die
in samenwerking met de Volksraad gerechtigd zij tot het nemen van
eindbeslissingen over alle aangelegenheden die niet van algemeen rijks
belang zijn’, èn de vorming, te zijner tijd, van een Volksraad waarin de
inheemsen in de meerderheid zouden zijn. Dit zeggend bleef hij binnen
de grenzen die Pleyte in de geciteerde memorie van toelichting had
aangegeven.
Maar hoe dacht Idenburg er over die begin september Pleyte was
opgevolgd ?
Idenburg, die als gouverneur-generaal van harte de oprichting van de
Volksraad had voorbereid, was na terugkeer in Nederland sterk onder de
invloed gekomen van Colijn die deze oprichting als een misgreep be
schouwde en die eigenlijk alleen de delen waaruit de archipel bestond,
staatkundig verder wilde ontwikkelen. Het waren dan ook Colijns gedachtengangen die in Idenburgs lange programmatische brief aan van
Limburg Stirum d.d. 8 oktober ’ i8 werden weergegeven en in Idenburgs
telegram van diezelfde datum samengevat. In zijn daarop volgend tele
gram van de 14de vroeg van Limburg Stirum verlof om een publieke
verklaring af te leggen waarin sprake zou zijn van een ‘central government
in which native population will gradually have greater share and which will be
responsible to Indian peoples in manner to be determined later’ —dat verlof werd
hem verleend, met dien verstande dat Idenburg hem verzocht toe te
voegen dat ‘granting responsible government must also depend on experience
gained and skill acquired by elected representatives in managing public affairs in
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local bodies.’ Die toevoeging kwam in de verklaringen die van Limburg
Stirum op 18 november en 2 december liet afleggen, niet voor — men
zou evenwel kunnen zeggen dat hij al in mei op dat element had gewezen
toen hij de uitbreiding van de Volksraad afhankelijk had genoemd van
het feit dat er uit de inheemse bevolking mannen zouden zijn voortge
komen ‘in het bezit der kennis en ervaring die nodig zijn voor bekleding
der hoogste ambten.’
Van Limburg Stirum is, eigenlijk in strijd met zijn negatief oordeel
over de eerste zittingen van de Volksraad (‘er moet veel veranderen voor
Indië voor zelfbestuur rijp is’), verder gegaan dan tevoren was vastgesteld,
toen hij op 18 november in een poging om de in Indië ontstane onrust
op te vangen, aan de Volksraad liet meedelen dat hij tot ‘versnelling van
het tempo’ had besloten —nóg verder ging hij toen hij op 2 december
de toekomstige ontwikkeling op een punt van kardinaal belang expressis
verbis met een duidelijkheid aangaf die in alle vorige uitspraken terzake
had ontbroken: er zou sprake zijn van ‘principiële wijziging van het
karakter’ van de Volksraad, die ‘van zuiver adviserend lichaam zal moeten
worden een integrerend deel van de regering, met daadwerkelijke me
dezeggenschap in en controle op het bestuur’ —controle, wel te verstaan,
door een Volksraad waarin de inheemsen in de meerderheid zouden
zijn.
Doordat van Limburg Stirum deze twee verklaringen liet afleggen
zonder overleg met de Raad van Nederlands-Indië, werd hij kwetsbaar;
nog kwetsbaarder werd hij doordat hij ze liet afleggen zonder overleg
met Idenburg, de verantwoordelijke minister (overleg, dat zeker met
betrekking tot de verklaring van 2 december mogelijk was geweest), en
doordat hij in de verklaringen niet duidelijk deed uitkomen dat wat hij
aan toekomstdenkbeelden schetste, door de Nederlandse wetgever moest
worden goedgekeurd.1 Met dat al: de gouverneur-generaal had gesproken
en dat spreken had een belangrijk effect, zowel in Nederland als in
Indië.
In Nederland liepen alle conservatieve krachten, met name de krachten
uit kringen die grote kapitaalsbelangen in Indië hadden, te hoop tegen
een mogelijke versnelling van het ontvoogdingsbeleid —de Nederlandse

1 Daarbij tekenen w ij aan dat aan van Lim burg Stirum na zijn terugkeer naar
Nederland opnieuw hoge functies zijn verleend; na eerst gezant in Cairo te zijn
geweest, was hij tien jaar lang gezant in Berlijn waar hij zich als een principieel
tegenstander van het D erde R ijk ontpopte, en ruim tw ee jaar, als voorganger van
M ichiels van Verduynen, gezant in Londen.
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politiek met betrekking tot Indië kreeg mede als reactie op van Limburg
Stirums toezeggingen een stevige zet in een meer conservatieve richting.
Diezelfde reactie tekende zich bij de Nederlandse bevolkingsgroep in
Indië af; het succes van de Politiek-Economische Bond was er een
duidelijk symptoom van.
Anders was de reactie bij de politiek-bewusten onder de inheemsen,
vooral bij diegenen bij wie het ideaal van een onafhankelijk Indonesië
voorop ging staan. Toen de gouverneur-generaal van een ‘versnelling van
het tempo’ had gesproken en, meer nog, toen hij had aangekondigd dat
de Volksraad, die een inheemse meerderheid zou kennen, ‘daadwerke
lijke medezeggenschap in en controle op het bestuur’ zou krijgen, had,
zo zagen de politiek-bewusten het, Nederland beloften geuit —toen bleek
dat de Nederlandse regering en het overgrote deel van het Nederlandse
parlement die denkbeelden verwierp, had, meenden zij, Nederland be
loften geschonden. Dat wekte een diep wantrouwen en versterkte de
overtuiging, die Sneevliet al getracht had ingang te doen vinden, dat
Nederland, tot welke concessies het zich ook vroeg o f laat bereid zou
verklaren, als het er op aankwam niet bereid zou zijn, de uiteindelijke
controle over de archipel prijs te geven.
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Twee bewogen decennia
In de inleiding van het vorige hoofdstuk wezen wij er op dat al vóór het
einde van de Eerste Wereldoorlog de Britten resp. de Amerikanen in
aanzienlijke mate tegemoet waren gekomen aan wensen die in BritsIndië resp. de Philippijnen door inheemse nationalisten waren geuit: de
Britse regering had in 1917 de toezegging gedaan dat de kolonie BritsIndië te zijner tijd als deel van het Empire een zichzelf besturend gebied
zou worden welks regering verantwoordelijk zou zijn aan een eigen
parlement, en de Amerikaanse regering had in ’ i6 bepaald dat de Ame
rikaanse gouverneur van de Philippijnen een Executive Council, een soort
kabinet, naast zich zou krijgen waarin Philippino’s in de meerderheid
zouden zijn; zij had voorts verklaard dat het verlenen van onafhanke
lijkheid doel van haar politiek was.
Na afloop van de Eerste Wereldoorlog werden die lijnen doorgetrok
ken.
In Brits-Indië werd van '19 af een groot deel van het binnenlands
bestuur, met uitzondering van het militaire- en het veiligheid-aspect, aan
Brits-Indiërs overgedragen; de parlementen van de delen waaruit BritsIndië, voorzover direct bestuurd, bestond1, kregen een Brits-Indische
meerderheid, zij het dat de Britse gouverneurs de bevoegdheid behiel
den, bepaalde wetten zelf af te kondigen; voorts werden drie BritsIndiërs opgenomen in de Executive Council die door de Britse Onderko
ning, de Vice-Roy, werd gepresideerd en ook het centrale parlement, de
Legislative Assembly, kreeg een Brits-Indische meerderheid. Met dat al
bleef Brits-Indië een Britse kolonie —daartegen kwam de nationalistische
leider Gandhi in verzet: de gedane concessies gingen hem niet ver
genoeg, hij eiste onafhankelijkheid, drong er op aan dat jegens het
koloniaal regime een politiek van non-coöperatie zou worden gevoerd,
begon in '20 aan een campagne waarin hij tot burgerlijke ongehoorzaam
heid opriep, en werd in '22 samen met anderen voor het eerst gearresteerd.
Na enige tijd werd hij vrijgelaten maar het bleef, mede door zijn
1 Grote delen van het land, indirect bestuurd, bleven onder het gezag van de vorsten
staan dat een volledig autocratisch karakter had.
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geweldloze acties, onrustig. De onrust bracht de Britse regering er toe,
in '27 een breed samengestelde commissie van onderzoek naar BritsIndië te zenden (Clement Attlee, in '45 premier van het eerste na
oorlogse Labour-kabinet, was er lid van)1 — zij adviseerde o.m., de
direct-bestuurde delen van Brits-Indië volledige autonomie te geven en
uit de deelbesturen te zijner tijd een autonoom centraal bestuur te
vormen, evenwel met handhaving van bepaalde Britse rechten. Na veel
overleg (in Londen werden drie ronde-tafel-conferenties gehouden, aan
een waarvan ook Gandhi deelnam) besliste de Britse regering in '35 dat
zij het verlenen van onafhankelijkheid afwees en niet verder wilde gaan
dan aan de direct-bestuurde delen van Brits-Indië zelfbestuur te geven.
De Congress-partij, die inmiddels haar non-coöperatie-standpunt had
opgegeven, won de verkiezingen voor alle deelparlementen; overigens
kreeg ook de AU India Moslem League die voor de belangen van de
Islamietische minderheid opkwam, een steeds breder aanhang.
Aan Birma, toen nog deel van Brits-Indië, werd in '23 een zekere mate
van zelfbestuur verleend. Het werd in '37 van Brits-Indië losgemaakt en
kreeg toen een geheel uit verkiezingen resulterend Huis van Afgevaar
digden. Ten aanzien van de verdediging en de politie behield de Britse
Governor bepaalde rechten —het land werd overigens bestuurd door een
uit Birmanen bestaand kabinet met een Birmaanse premier, eerst Ba Maw,
in '40 U Saw, aan het hoofd.
Was het Britse beleid gericht op het verlenen van zelfbestuur als deel
van het Empire, de Amerikanen, die zich in 1898 beschouwd hadden als
diegenen die een Spaanse kolonie van het Spaanse juk hadden bevrijd,
maakten emst met hun voornemen, aan de Philippijnen onafhankelijk
heid te verlenen. In januari '33 (de republikein Herbert Hoover was nog
president) werd in Washington een wetsvoorstel aangenomen hetwelk
inhield dat de Philippijnen, te rekenen van 4 juli '34 af, na twaalf jaar,
dus op 4 juli '46 (de 4de juli is de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag),
onafhankelijk zouden worden, mits Amerika er militaire bases zou mo
gen handhaven zowel voor zijn vloot als voor zijn leger. Die regeling
werd door de uitsluitend uit Philippino’s bestaande Philippijnse Wetge
vende Vergadering verworpen. In '34 werd tijdens de eerste ambtstermijn
van de democraat Franklin D. Roosevelt een accoord getroffen krachtens
hetwelk de Amerikanen na 4 juli '44, d.w.z. na tien in plaats van na twaalf
jaar, slechts hun marinebases op de Philippijnen zouden behouden —in
1 D e Britse regering had in '1 9 toegezegd dat zij deze com m issie binnen tien jaar zou
instellen.
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zake de legerbases zou dan nog onderhandeld moeten worden. In no
vember '35 kregen de Philippijnen een volledig eigen regering met
Manuel Quezon als hun eerste president; nadien waren de Verenigde
Staten louter verantwoordelijk voor de buitenlandse betrekkingen en de
defensie van de Philippijnse archipel. Daar was overigens inmiddels een
oppositionele stroming ontstaan tegen de door Quezon geleide nationa
listen die in de eerste plaats de bourgeoisie vertegenwoordigden; binnen
die stroming deed vooral de in 1930 opgerichte Communistische Partij
van de Philippijnen van zich spreken.
In tegenstelling nu tot Groot-Brittannië en de Verenigde Staten waren
er twee Europese koloniale mogendheden in Azië, Frankrijk en Neder
land, die in de periode tussen de twee Wereldoorlogen een wezenlijk
behoudender politiek voerden: anders dan de Amerikanen deden zij geen
enkele toezegging ten aanzien van een eventuele onafhankelijkheid,
anders dan de Britten weigerden zij een gesprek op gelijk niveau met
inheemse voormannen die op onafhankelijkheid o f zelfs maar op auto
nomie aandrongen. Frankrijk betoonde die starheid met betrekking tot
Frans-Indo-China, Nederland met betrekking tot Nederlands-Indië. Het
Nederlands beleid terzake komt in dit hoofdstuk ter sprake, inzake het
Franse willen wij slechts vermelden dat het in Indo-China, waar de
Fransen tegen het einde van de negentiende eeuw hun gezag erkend
hadden gekregen en Laos, Cambodja en de gebieden van het latere
Vietnam in één staatkundig verband, de Union Indochinoise, hadden sa
mengebracht, in 1930 tot een grote, door Vietnamese burgerlijke natio
nalisten geleide opstand kwam, in '31 gevolgd door een opstand van
communisten; beide opstanden werden met geweld neergeslagen.
Wat elders in Azië geschiedde, werd in Nederlands-Indië door de
politiek-bewusten onder de inheemsen met aandacht gevolgd. In hun
eigen dagbladen en tijdschriften werd er over geschreven —in de jaren
’zo maakte vooral de non-coöperatie-tactiek welke door de Brits-Indische
Congress-partij werd gevolgd, indruk, in de jaren '30 de regeling die de
Verenigde Staten met de Philippijnen hadden getroffen. Quezon, de
eerste Philippijnse president, werd niet tot Nederlands-Indië toegelaten,
niet voor een officieel, evenmin voor een particulier bezoek; het gou
vernement verwachtte niet anders dan dat hij er het centrum zou worden
van enthousiaste demonstraties van inheemsen — die wenste het te
voorkomen.
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Verdere opbouw van het Indisch staatsbestel
Idenburg die als gouverneur-generaal had trachten te bereiken dat de
Volksraad mede-wetgevende bevoegdheid zou krijgen en dus een dui
delijk accent wilde laten vallen op een heel Indië bestrijkend orgaan, was,
zoals wij eerder schreven, na zijn terugkeer in Nederland sterk onder de
invloed gekomen van de coming man van de Anti-Revolutionaire Partij,
H. Colijn. Bij de persoon en de levensloop van deze in de jaren '20 en
'30 bij uitstek invloedrijke staatsman (minister-president in '2 5 -2 6 en in
’33—’39) stonden wij al stil in het eerste deel van ons werk, nl. in de
aanhef van hoofdstuk 8; het heeft zin, hier enkele gegevens te herhalen
en er enkele nieuwe aan toe te voegen.
Colijn was acht jaar jonger dan Idenburg en was, gelijk deze, als officier
naar Indië vertrokken. Idenburg, officier van de genie, nam er persoonlijk
niet aan gevechten deel, Colijn wèl: hij verwierf in 1894, toen het Knil
op Lombok ingreep, de Militaire Willemsorde en was van 1895 af actief
in Atjeh. In 1901 werd hij adjudant van generaal van Heutsz en driejaar
later, toen deze tot gouverneur-generaal werd benoemd, een van diens
naaste medewerkers, speciaal belast met het uitbrengen van adviezen
inzake het bestuur van wat toen nog ‘de Buitenbezittingen’ heette: alle
eilanden buiten Java. Hij reisde daar veel rond en die reizen versterkten
zijn overtuiging dat de Indische archipel louter en alleen door het
Nederlands gezag werd bijeengehouden. Hij kon trouwens onder de
inheemsen met wie hij in aanraking kwam, niet de kwaliteiten ontdekken
die hij voor het besturen van grotere staatkundige eenheden noodzakelijk
achtte — leden van niet-blanke rassen waren, meende hij, daarvoor van
nature niet geschikt. In ’ i6, kort voordat de Amerikanen in beginsel aan
de Philippijnen de onafhankelijkheid toezegden, verklaarde hij aan de
New York Times, ‘dat het bruine ras de vereiste karaktereigenschappen
mist om zijn leden als op zichzelf staande regeringspersonen te laten
optreden’ 1 —optreden onder strikt toezicht van blanken achtte hij uiter
aard wèl mogelijk. Hij was dus een tegenstander van de ethische politiek
voorzover deze zich een in de eerste plaats door inheemsen bestuurd
Indië als einddoel had gesteld.
In 1909, veertig jaar oud, keerde hij uit Indië terug waar hij, met slechts
één korte onderbreking, meer dan zestien jaar werkzaam was geweest.
Kuyper droeg er zorg voor dat hij in de Tweede Kamer kwam. In ’ i i
1 Aangehaald in C . Fasseur: ‘Nederland en het Indonesisch nationalisme. D e balans
nog eens opgemaakt’ (1983), p. 18.
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werd hij minister van oorlog in het kabinet-Heemskerk dat evenwel na
twee jaar ten val kwam. Wat nu? Zijn Indisch pensioen en zijn ministerspensioen brachten slechts de helft op van het bedrag dat hij, gewend
nu om op ruime voet te leven, nodig meende te hebben —hij nam een
uitnodiging aan om directeur te worden van de Bataafse Petroleum
Maatschappij, het o.m. in Indië werkzaam deel van het concern van de
Koninklijke/Shell. Acht jaar lang bleef hij die functie vervullen; vooral
de tantièmes die hij als directeur ontving, stelden hem in staat, een groot
vermogen op te bouwen.
In die acht jaar bleef hij (hij was in '14 lid van de Eerste Kamer
geworden) de Nederlandse politiek, met name de politiek ten aanzien
van Indië, met grote aandacht volgen. In de herfst van ’ i8 publiceerde
hij een brochure, Staatkundige hervormingen in Nederlands-Indië, waarin hij
de Volksraad aanduidde als ‘een geheel in de lucht zwevend orgaan . . .,
dat als orgaan van autonomie bedoeld is, doch dat in zijn tegenwoordige
vorm nooit iets anders kan worden dan een spreekgestoelte van nietverantwoordelijke critici.’ Onjuist achtte hij het dat de vormgevers van
de Nederlandse politiek in Indië aan de top waren begonnen; trouwens,
van de provincies waarin zij Indië wilden gaan indelen, verwachtte hij
ook geen heil - in plaats daarvan ‘had men’, schreef hij,
‘ m o eten aansturen op een aantal krachtige G o u ve rn e m e n te n en zich daarbij reeds

nu v o o r

op den duur het in zeer h oge m ate zelfstan dige
volwassen Indische staat de kernfactor va n de
staatsorganisatie beh oren te zijn. Hieruit volgt dat de staatkundige ontwikkeling van
Indië niet in de richting van een unitarische maar in die van eenfederalistische staat behoort
te worden geleid.''
o gen m oeten stellen dat

eiland o f de eilan dengroep in de

De Volksraad was typisch een orgaan van een eenheidsstaat —zijn ‘hele
opzet’ was dan ook, noteerde Colijn eind ’ i8, ‘door en door verkeerd.’2
Zo blééf hij er over denken.
Als opvolger van Kuyper werd hij in '22 parlementair leider van de
Anti-Revolutionaire Partij.
Er verscheen in dat jaar een brochure, Indië gisteren en heden, geschreven
door van Vollenhoven, de grote adat-kenner, die mèt Snouck Hurgronje
de bekendste hoogleraar was van de Leidse Indologen-opleiding. Hij
bepleitte met klem dat de weg van Indië’s verdere ontvoogding bewust
zou worden ingeslagen: in plaats van Nederlands-Indië moest er een
1 Aangehaald in van der W al: Volksraad, dl. I, p. 250.
eind 19 18 , in: a.v., p. 263.
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‘Indisch-Indië’ komen. Dan zou ook aan veel onrecht een einde worden
gemaakt, want de inheemse bevolking, schreef hij,
‘ (heeft) ervaring van jaren lan g verzet tegen het N ed erlan d s spreken van Ind on e
siërs, als sch adelijk v o o r het prestige; zij w e e t van ja ren lan g verzet tegen ve rd er
gaand o n d e rw ijs v o o r Indon esiërs; van slaafs eerbetoon dat gevo rd erd b le e f
ondanks herhaalde circulaires d er re g e rin g 1 ; van h o o fd en en vorsten d ie als
M'a/dMg-poppen behandeld w e rd e n in een m ate d ie hen hun am bt d eed ve rfo eie n .’ 2

Een jaar later verscheen ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina een officieel Gedenkboek
waarin een aan Indië gewijd hoofdstuk voorkwam dat de loftrompet stak
over allës wat Nederland en de Nederlanders er sinds 1898 zouden
hebben gepresteerd.3 Dat schoot Snouck Hurgronje in het verkeerde
keelgat. In een artikel in het maandblad De Gids, dat hij de scherpe titel
‘Vergeten jubilé’s’ had gegeven, schreef hij:
‘ D e o n b evan g en w a arn e m in g o n zer bestuurspraktijk in Indië kom t, w an n eer
m e n steeds ernstig let op de rechten der inh eem se b e vo lk in g , tot het ontstellend
resultaat dat de geschiedenis van ons bestuur een aaneenschakeling van g ru w e lijk e
m isverstan den oplevert, niet alleen en vo o ra l w a t betreft de interneringen,'1 m aar
letterlijk op elk gebied. T o c h zijn de N ed erlan d ers die daar in het leger, in de
rech terlijke m acht, bij het bestuur o f in andere diensttakken w erkzaam zijn,
m en sen va n g e lijk e b e w e g in g als w ij allen . . . D e m eesten bren gen het o o k daar
slechts tot routine, zo n d er het v o lle g e v o e l der ve ran tw o o rd elijk h eid v o o r

1 V an Vollen hoven refereerde hiermee aan circulaires van het gouvernem ent te
Batavia dat voorgeschreven had dat eenvoudige inheemsen zich zouden beperken in
hun traditioneel eerbetoon aan Nederlandse en inheemse gezagdragers. 2 C . van
V o llen h o ven : In d ië gisteren en heden, herdrukt in zijn Verspreide geschriften, dl. III (1935),
p. 387. 3 Eén citaat dunkt ons voldoende. ‘ M et A tjeh ’ , zo stond er in te lezen,
‘w orden in het gehele noorden van Sumatra geregelde toestanden geschapen. A l moet
het w orden betreurd dat in deze streken w e l eens hardhandiger is opgetreden dan
w ellicht noodzakelijk was, toch valt het niet te ontkennen dat thans orde en welvaart
heersen, waar voorheen onderlinge twisten en het ontbreken van een vaste besturende
hand de verdere ontwikkeling der bevolking onm ogelijk maakten.’ (J. C . Konings
berger in G edenkboek 1 8 9 8 - 1 9 2 3 , p. 6 12 )
4 D it sloeg op de ruim negentig inheemsen
die na de opstand in Bantam, 1888, ‘ geïnterneerd’ waren, d.w.z. naar afgelegen eilanden
in het oosten van de archipel overgebracht. ‘ D e voorstellen tot internering w erden’ ,
aldus Snouck, ‘vo o r een belangrijk deel geïnspireerd door een kleine vereniging van
boeven . . . die het lucratieve b ed rijf van bestuursspion uitoefenden.’ (D e G ids, 19 23,
IV , p. 73 ) V an die ruim negentig gestraften overleden ruim vijftig in ballingschap, aan
veertig had het gouvernem ent in de periode 1 9 1 2 - 1 9 toegestaan, naar Bantam terug
te keren.
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hetgeen zij a m b telijk verrichten. Een m ind erh eid heeft w è l zu lk besef, m aar vo elt
het allengs afslijten o n d er de druk van een v e rd e rfe lijk stelsel dat d agelijks ten
h em el schreiend onrecht baart . . . Z o w erk t . . . een bestuurssysteem dat op de
w e g c ijfe rin g van de w il d er b e vo lk in g , op de lan g verjaarde in b eeld in g der
volstrekte superioriteit van het eigen ras b e r u s t . . . D e tijd is m eer dan rijp v o o r
een krachtige h e rvo rm in g der staatsinrichting van N e d e rla n d s-In d ië , w aarbij in
de kortst m o g e lijk e tijd aan de inh eem se b e vo lk in g de grootst m o gelijk e mate
van au to n o m ie verleen d w o rd t.’ 1

Uitlatingen als van van Vollenhoven en Snouck Hurgronje versterkten
de in behoudende kringen al gegroeide overtuiging dat de opleiding die
de aanstaande BB-ambtenaren in Leiden kregen, veel te ethisch was; óók,
dat hun in Leiden in onvoldoende mate het besef werd bijgebracht dat
het Westers kapitaal Indië slechts tot zegen strekte. Er ontstond een
onverkwikkelijke polemiek waarin de hoogleraren van de Leidse oplei
ding er o.m. van werden beticht dat zij bij examens, afgenomen aan uit
Indië afkomstige inheemse studenten, lagere maatstaven aanlegden dan
bij die welke zij aan Nederlandse studenten afnamen. De in ’2 i opge
richte Ondernemersraad voor Nederlands-Indië ging steun verlenen aan
plannen om aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzondere faculteit
toe te voegen — grote ondernemingen, waaronder de Koninklijke/
Shell2, brachten er de nodige gelden voor bijeen. De plannen leidden in
Indië tot verdeeldheid: diegenen die meenden dat de ‘huilerige ethiek’
al veel te ver was gegaan, juichten ze toe —ze werden afgekeurd door
allen die van oordeel waren dat bestuursambtenaren, gevormd aan een
‘olie-faculteit’, door de inheemsen gezien zouden worden als voorvech
ters van de belangen van het grote bedrijfsleven. De Vereniging van
BB-ambtenaren stelde zich op het standpunt dat nieuwe leerstoelen, zo
zij nodig werden geacht, aan de Leidse universiteit moesten worden
toegevoegd, de Volksraad, steun verlenend aan een door de BB-ambtenaar J. W. Meyer Ranneft ingediende motie, sprak zich met 35 tegen 4
stemmen tegen de oprichting van de Utrechtse faculteit uit. Colijn, van
harte voorstander van het plan, minister van financiën sinds augustus '23,
bevorderde evenwel dat het tweede kabinet-Ruys de Beerenbrouck met
de oprichting accoord ging en in de herfst van '25 werd de nieuwe
opleiding geopend.
De geest van het Utrechtse onderwijs, gegeven door niet minder dan
1 A.v., p. 7 9 - 8 1 .
2 T.w . de Bataafse Petroleum Maatschappij - de B P M deed dit
overigens niet zonder aarzeling; er was meer enthousiasme bij de grote suiker- en
handelsondernemingen.
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veertien bijzondere hoogleraren (het bedrijfsleven had de zaak breed
opgezet), was conservatiever dan die van het Leidse — in Indië bleek
overigens dat de aanpak van de Utrechtse afgestudeerden niet wezenlijk
verschilde van die der Leidse. Over de grondslag van het Nederlands
beleid: dat Indië voorlopig Nederlands leiding niet kon ontberen, waren
alle afgestudeerden het eens en dit gemeenschappelijk uitgangspunt bleek
belangrijker te zijn dan de verschillen in opleiding.

★

Gelijk eerder vermeld, had van Limburg Stirum in december ’ i8 een
commissie in het leven geroepen die diende na te gaan op welke punten
de verhouding tussen Nederland en Indië en Indië’s inwendig bestel
konden worden hervormd. Deze commissie, voorgezeten door mr. J. H.
Carpentier Alting, lid van de Raad van Nederlands-Indië, en breed
samengesteld (ze had zes-en-twintig leden, onder wie acht inheemsen),
moest aan van Limburg Stirum advies uitbrengen. Zij viel in drie groepen
uiteen: een kleine behoudende groep (daarvan maakte o.m. de latere
minister Welter deel uit) die hervormingen van enige betekenis afwees,
een grote middengroep die vrij ingrijpende hervormingen wenste, en
een kleine radicale groep die nog verder wilde gaan; daartoe behoorden
o.m. de sociaal-democraten Cramer en Koch en de voorman van de
Sarekat Islam, hadji Agoes Salim. Blijkens haar in de zomer van ’io
verschenen rapport gaf de meerderheid van de commissie in overweging,
‘Indië’ (het adjectief ‘Nederlands’ wilde zij laten vervallen) naast Suri
name en Cura^ao een zoveel mogelijk zelfstandig deel van het koninkrijk
te maken - die zelfstandigheid zou o.m. hieruit blijken dat de StatenGeneraal zich over geen voor Indië bestemd wetsvoorstel zouden mogen
uitspreken voordat het Indische gouvernement en de Volksraad er schrif
telijk advies over zouden hebben uitgebracht; ook zou de Volksraad
afgevaardigden naar Den Haag kunnen zenden die toegang tot de StatenGeneraal zouden krijgen en daar een adviserende stem zouden uitbren
gen. In navolging van wat in Brits-Indië gebeurde, wilde de meerderheid
van de commissie voorts inheemsen opnemen in het apparaat van het
Binnenlands Bestuur; zij wenste verder dat de Volksraad, door haar
‘Landstaten’ genoemd, voor het grootste deel door een veel groter
kiezerskorps rechtstreeks zou worden gekozen, dat die Landstaten mede
wetgevend zouden zijn, het recht van initiatief, amendement, interpel
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latie en enquête zouden bezitten en ook in zoverre invloed zouden
uitoefenen op het gouvernement dat zij aanbevelingen zouden kunnen
doen voor de benoeming, door de Kroon, van enkele leden van de Raad
van Nederlands-Indië. De betekenis van die Raad tenslotte, wilde de
meerderheid van de commissie vergroten door te bepalen dat de gou
verneur-generaal samen met de Raad het bewind zou voeren, overigens
met dien verstande dat, aangezien hij als enige jegens de Kroon verant
woordelijk zou blijven, in voorkomende gevallen, d.w.z. als er ernstig
meningsverschil was, zijn stem zwaarder zou wegen dan die van alle
overige Raadsleden tezamen.
In Indië kregen deze voorstellen in het grootste deel van de Europese
pers een slechte ontvangst - van Limburg Stirum nam daarentegen de
meeste over1 en legde ze voor aan Den Haag. Er werd in verscheidene
opzichten rekening mee gehouden bij de Grondwetswijzigingen waartoe
in '22 werd besloten, alsook bij de als uitvloeisel daarvan in '25 vastge
stelde Wet op de staatsinrichting van Nederlands-Indië: het begrip ‘ko
loniën’ verdween uit de Grondwet, Indië kreeg in beginsel het recht de
inwendige aangelegenheden zelf te regelen en de Volksraad werd méér
dan alleen maar een adviesorgaan; doordat namelijk bepaald werd dat de
gouverneur-generaal bij het vaststellen van ordonnanties (wetten) in
beginsel moest streven naar overeenstemming met de Volksraad, kreeg
dit lichaam een zekere mede-wetgevende bevoegdheid; het verwierf
voorts het recht van initiatief, van amendement en van interpellatie (niet
het recht van enquête); ook werd het ledental uitgebreid: van acht-enveertig tot zestig.2
Onder de acht-en-dertig leden van de eerste Volksraad waren slechts
vijftien inheemsen geweest: tien die door de gemeente- en enkele
regionale raden gekozen, v ijf die door de gouverneur-generaal benoemd
waren. De tweede Volksraad, t.w. die welke in ’2 i werd samengesteld,
was, hoewel minder vooruitstrevend dan de eerste, van mening dat de
inheemsen in de Volksraad een meerderheid moesten krijgen. Dat werd
geenszins riskant geacht; gebleken was namelijk dat de werkelijke poli
tieke scheidslijn in de Volksraad niet liep tussen inheemsen en nietinheemsen maar tussen behoudenden en radicalen en dat behoudende

1 N iet de voorstellen om Indië collegiaal te laten besturen door de gouverneurgeneraal en de Raad van N ederlands-Indië en om de bevoegdheden van de Volksraad
uit te breiden. Dat laatste betekende dat hij de verw ezenlijking van het denkbeeld dat
hij in ’ i8 zo duidelijk naar voren had gebracht, w ild e uitstellen. 2 Daar moet men
dan nog de voorzitter bijtellen die door de Kroon benoem d werd.

283

TWEE BEWOGEN DECENNIA
Nederlanders steeds voldoende steun ontvingen van behoudende in
heemsen, zodat men van de Volksraad als geheel geen radicaal optreden
te verwachten had. Dat was ook het oordeel van gouverneur-generaal
Fock en van de Nederlandse regering. De regering stelde derhalve in haar
wetsvoorstel inzake de staatsinrichting van Nederlands-Indië voor, onder
de zestig leden van de Volksraad, van wie voortaan twee-en-twintig
benoemd en acht-en-dertig gekozen zouden worden, dertig inheemsen
en vijf-en-twintig Nederlanders op te nemen, waarna v ijf ‘uitheemse
onderdanen niet-Nederlanders’ (daar vielen de Vreemde Oosterlingen
onder) de zestig zouden completeren —de Tweede Kamer wees dat af:
het moesten dertig Nederlanders en vijf-en-twintig inheemsen worden.
Toen de Kamer stemde over het desbetreffend amendement (er was niet
over gedebatteerd), waren van de honderd leden slechts zeven-en-vijftig
aanwezig; tegen stemden de sociaal-democraten, de vrijzinnig-democraten en één lid van de Christelijk-Historische Unie.
De beslissing van de Tweede Kamer wekte grote ontstemming onder
politiek-bewuste inheemsen —Focks opvolger als gouverneur-generaal,
jhr. mr. A. C. D. de Graeff (op beider beleid komen wij nog terug), achtte
het wenselijk dat aan hun bezwaren tegemoetgekomen werd, en de
regering nam zijn zienswijze over: in '29 stelde zij een wetswijziging
voor om alsnog de Volksraad, afgezien van de voorzitter en de ‘uitheemse
onderdanen niet-Nederlanders’, uit dertig inheemsen en vijf-en-twintig
Nederlanders te doen bestaan —het voorstel (‘droevig van onverstand’,
meende Welter') werd nu door de Tweede Kamer goedgekeurd met
acht-en-zestig tegen tien stemmen (Colijn stemde tegen), door de Eerste
met negen-en-twintig tegen vijftien. Bovendien werd de Wet op de
staatsinrichting van Nederlands-Indië op nog een tweede punt gewijzigd
dat eveneens op de Volksraad betrekking had. De raad placht tweemaal
per jaar tezamen voor een periode van ongeveer v ijf maanden bijeen te
komen —die zittingsduur was te kort gebleken. Aangezien het nu voor
vele leden onmogelijk was, vrijwel het gehele jaar in Batavia aanwezig
te zijn, werd bepaald dat voortaan bij ontstentenis van de Volksraad een
College van Gedelegeerden, uit twintig leden bestaand, namens de Raad
zou optreden.2
★

1 Brief, 2 1 m ei 1929, van W elter aan C o lijn in van der W al: Volksraad, dl. II,
p. 87. 2 Gedelegeerden kregen een vaste vergoeding van f 1200 per maand. H un
aantal w erd in '3 5 om bezuinigingsredenen tot vijftien teruggebracht.
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Voorzover de Volksraad uit gekozen leden bestond, vond hun verkie
zing, zoals eerder vermeld, in ’ i8 plaats door de leden van de bestaande
gemeente- en regionale raden. Nadien kwamen er ook andere raden die
aan die verkiezingen deelnamen. De leden van die raden fungeerden in
’ i8, '21 en '24 als één kiezerskorps maar van '25 af gold krachtens de Wet
op de staatsinrichting van Nederlands-Indië een ander systeem hetwelk
voorschreef dat er drie kiezerskorpsen zouden zijn: de Nederlanders, de
inheemsen en de ‘uitheemse onderdanen niet-Nederlanders’ ; die drie
korpsen kozen elk hun ‘eigen’ Volksraadsleden.
Aantal en soort van de raden namen in de jaren '20 en '30 toe. Er waren
er in '39 meer dan honderd met tezamen ruim tweeduizendtweehonderd
leden, onder wie zich ruim veertienhonderd inheemsen en ruim v ijf
honderd Nederlanders bevonden. De ruim vijfhonderd Nederlanders
kozen tezamen vijftien Volksraadsleden, de ruim veertienhonderd in
heemsen negentien, aan wie dan nog een twintigste lid werd toegevoegd,
gekozen door de vier heersers van de Vorstenlanden op Java samen met
de gouverneur van o f Djokja- ö f Soerakarta.
Dit stelsel van getrapte verkiezingen kwam de belangstelling voor de
Volksraad niet ten goede. Bovendien waren er onder de kiesmannen
velen die, hetzij ambtshalve, hetzij na benoeming door een gouverneur
o f resident, lid waren geworden van een raad die aan de verkiezingen
voor de Volksraad deelnam: in '39 ruim vijfhonderd van de ruim veer
tienhonderd inheemse kiesmannen en ruim driehonderd van de ruim
vijfhonderd Nederlandse. Tellen wij er ook nog de cijfers van de kies
mannen uit de groep van de Vreemde Oosterlingen bij, dan blijkt dat
zich in '39, om precies te zijn, op een totaal van tweeduizendhonderdnegentig kiesmannen éénduizenddrie bevonden die benoemd waren door
het gouvernement; de gekozen leden van de Volksraad werden dus
gekozen door kiezerskorpsen die voor bijna de helft uit door het gou
vernement benoemden bestonden.
Men kan stellen dat in een samenleving welke zo gecompliceerd was
als de Nederlands-Indische, moeilijk bezwaar kon worden gemaakt tegen
het beginsel van de benoeming, en erkennen dat diegenen die door het
gouvernement tot Volksraadslid benoemd dan wel door voor bijna de
helft uit benoemden bestaande kiezerskorpsen gekozen werden, heel wel
van een onafhankelijk, zelfs van een kritisch oordeel konden getuigen,
maar dan blijft toch het feit bestaan dat het voor principiële tegenstanders
van het Nederlands regime wel heel moeilijk was, met succes deel te
nemen aan de hordenloop die tot een zetel in de Volksraad kon leiden.
Totdat in de loop van de jaren '30 meer nationalisten zich positief
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jegens de Volksraad opstelden, zagen die tegenstanders en allen die
vagelijk met hun opvattingen sympathiseerden, de Volksraad niet als
‘hun’ volksvertegenwoordiging, maar als een vertegenwoordiging van
betrekkelijk kleine groepen; dat was de Volksraad ook, voorzover hij uit
gekozenen bestond, en daar kwam dan nog bij dat, telt men de voorzitter
mee, de overweldigende inheemse meerderheid van de bevolking tot
het einde toe geen meerderheid in de Volksraad had.

★

Schrijven wij over de raden die aan de verkiezingen voor de Volksraad
deelnamen, dan heeft het zin, er op te wijzen dat het in de jaren ’20 en
'30 een hoofdlijn werd van Nederlands beleid om in Indië, en dan vooral
op Java, enerzijds aan het inheemse bestuur meer armslag te verlenen in
locale aangelegenheden, anderzijds nieuwe administratieve eenheden te
scheppen die alle een soort raad zouden hebben welke het Nederlandse
c.q. inheemse bestuur terzijde zou staan. Het een zowel het ander werd
gezien als een vorm van bestuurlijke scholing der inheemsen.
In de loop van de jaren '20 werd het bestuur van Java en Madoera
hervormd in dier voege dat in alle regentschappen regentschapsraden
werden gevormd en dat Java en Madoera tezamen, afgezien van de
Vorstenlanden, in drie provincies werden verdeeld, elk staande onder
een gouverneur met gedeputeerden en elk voorzien van een provinciale
raad. Het bestuur van de Buitengewesten werd hervormd in de jaren '30:
daar werden drie gouvernementen gevormd (Sumatra, Borneo, de Grote
Oost), ook elk onder een gouverneur maar zonder gedeputeerden o f
gouvernementsraad. Wèl waren in de jaren '20 in de Buitengewesten op
Bali, op delen van Celebes en op Ambon locale raden met beperkte
bevoegdheden gevormd en hier werden in de jaren '30 op Sumatra enkele
z.g. groepsgemeenschapsraden met meer bevoegdheden aan toegevoegd,
o.a. bij de Minangkabauers, maar veel eigen geldmiddelen hadden al die
nieuwe bestuurslichamen niet en bovendien bleef hun betekenis beperkt
doordat de Batavia’se departementen in de jaren '20 en vooral in de jaren
'30 (men denke aan de crisisregelingen) op tal van terreinen gingen
ingrijpen. Op Java en Madoera kwamen vooral de drie nieuwe provincies
nauwelijks van de grond — het waren, aldus in '41 te Londen een van
Welters hoofdambtenaren, ‘volkomen kunstmatig opgezette administra
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tieve eenheden, in wezen hemelsbreed verschillend van de provincies
van Nederland en België.’ 1
Het zou ons te ver voeren om hier van alle raden die wij noemden,
weer te geven hoe zij werden samengesteld - zinvol lijkt het ons wèl,
iets meer te schrijven over de regentschaps-, de provinciale en de ge
meenteraden op het politiek belangrijkste eiland, Java.
De regentschapsraden bestonden uit Nederlanders die benoemd en
inheemsen die gekozen waren; die inheemsen waren gekozen door
kiesmannen die op hun beurt gekozen waren door alle i«M-bewoners
die gerechtigd waren deel te nemen aan de verkiezing van iewtf-hoofden.
Er was daarbij geen censuskiesrecht, er gold niet het voorschrift dat
kiezers moesten kunnen lezen en schrijven. De regentschapsraden waren
dan ook de enige vertegenwoordigende lichamen die althans voor een
deel werden samengesteld door verkiezingen waarbij de kiesmannen
door een zeer aanmerkelijk deel van de inheemse bevolking gekozen
werden. Evenwel: de meeste gekozen leden waren lagere inheemse
bestuursfunctionarissen die goeddeels van de regent afhankelijk waren.
In de jaren '20, in het tijdperk van de non-coöperatie, weigerden de
radicale inheemse nationalisten aan de regentschapsraden mee te werken
en ook in de jaren '30 bleven velen hunner van die medewerking
afkerig.
Op Java en Madoera waren de regentschaps- en de gemeenteraden de
raden welker leden Volksraadsleden kozen —leden van provinciale raden
hadden die functie niet; dat was een belangrijke reden waarom die laatste
raden (de leden werden ten dele benoemd door de gouverneurs, ten dele
gekozen door de leden van de regentschapsraden en van de belangrijkste
gemeenteraden, t.w. de raden van z.g. stadsgemeenten), van weinig be
tekenis werden geacht.2
Aan de verkiezingen voor gemeenteraden kon van '17 af (toen kregen
ook niet-Europeanen het actieve kiesrecht) slechts deelgenomen worden
door mannelijke personen die drie-en-twintig jaar o f ouder waren3, het
Nederlands beheersten en een zuiver jaarinkomen hadden van minstens
f 900 als het Nederlanders en minstens f 600 als het inheemsen en
Vreemde Oosterlingen betrof. In '26 werd de leeftijdsgrens tot een-entwintig jaar en de inkomensgrens (er kwam er nu slechts één) tot f 300

1 Notitie, 23 sept. 19 4 1, van A . M ühlenfeld vo o r W elter (A R A , M in.Kol., M 72, X I
7 A). 2 Er zaten in de provinciale raden evenveel Nederlanders als inheemsen en
ook nog enkele Vreem de Oosterlingen.
3 V rou w en konden van '38 a f gekozen
w orden, pas in '4 1 konden zij vo o r het eerst hun stem uitbrengen.
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teruggebracht en werd tevens bepaald dat kennis van het lezen en schrij
ven in het Maleis o f in een ter plaatse gebezigde andere inheemse taal
voldoende was om als kiezer ingeschreven te worden. Elke in een
stadsgemeenteraad vertegenwoordigde groep (Nederlanders, inheemsen,
Vreemde Oosterlingen) koos van '26 af haar ‘eigen’ raadsleden - per
groep waren evenwel de aantallen van die raadsleden tevoren vastgesteld
en in alle stadsgemeenteraden (Java ging er vijftien tellen) waren de
Nederlanders, al vormden zij slechts een minderheid van de betrokken
stadsbevolking, in de meerderheid. Veruit de meeste inheemse mannen
konden niet aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen en hetzelfde
gold voor talrijke Vreemde Oosterlingen. Het opkomst-percentage onder
de Nederlanders was in de periode tot ca. 1930 heel laag, nl. ca. 20 —nadien
steeg het hier en daar tot 40. In Batavia woonden in '40 vijf-en-veertigduizend Nederlanders, vijf-en-vijftigduizend Vreemde Oosterlingen en
bijna vierhonderdduizend inheemsen —er waren ruim vijf-en-tachtighonderd Nederlandse, ruim zevenhonderd Vreemd-Oosterse en bijna
vijf-en-dertighonderd inheemse kiezers en die drie groepen kozen res
pectievelijk zeventien, v ijf en elf gemeenteraadsleden; de Nederlanders
waren dus in de meerderheid. In Padang, om een tweede voorbeeld te
noemen, werden vijftigduizend inheemsen door v ijf gemeenteraadsle
den vertegenwoordigd, vijftienhonderd Nederlanders door tien.

★

Men kan waardering hebben voor de opvoedkundige intentie die bij
regering en gouvernement leefde toen het tot de nieuwe administratieve
indelingen en de nieuwe vertegenwoordigende lichamen kwam welke
wij in het voorafgaande memoreerden, om dan toch tot de conclusie te
komen dat al die leerscholen in het verantwoordelijk besturen slechts
een beperkt effect hadden. Er ontstond in Indië een onoverzichtelijk
geheel — Fasseur sprak in 1983 van ‘een staatkundige doolhof, een
lappendeken, van gemeenteraden, regentschapsraden, provinciale raden
en groepsgemeenschapsraden’ ; hun feitelijke macht was beperkt en in het
werk in al die colleges ‘(vonden) de nationalistisch voelende Indonesiërs
... maar weinig bevrediging voor hun heel wat hoger reikende aspiraties.’1
1 C . Fasseur: ‘ Nederland en het Indonesisch nationalisme. D e balans nog eens opge
maakt’, p. 15 —16.
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Inderdaad, die nationalistisch voelende Indonesiërs wensten zo al niet
onafhankelijkheid, dan toch een vorm van volledig zelfbestuur waarbij
zij en niet de Nederlanders op wezenlijke punten de macht zouden
uitoefenen. Daar was geen sprake van. Met uitzondering wellicht van de
stadsgemeenteraden op Java, hadden de locale raden maar een geringe
armslag en voorzover zij uit inheemsen bestonden, waren dat veelal
vertegenwoordigers van de groep der inheemse bestuurders die door de
nationalistisch voelende Indonesiërs gezien werden als een verlengstuk
van het Nederlands bewind. Ambon en de Minahassa waren de enige
delen van de archipel waarvan men zeggen kan dat een groot deel van
de inheemse bevolking de locale raad als een lichaam zag waarin zij
zichzelf vertegenwoordigd wist — Ambon en de Minahassa, beide in
aanzienlijke mate gekerstend, namen evenwel in de archipel een afzon
derlijke plaats in.
★

Belangrijker dan de locale raden was de Volksraad. ‘Ik heb’, schreef
Welter in zijn memoires,
‘ Indië geken d v ó ó r de instelling van de V olksraad en daarna, en ik m o et zeggen
dat de openbare beh andeling van de publieke zaak in de V olksraad in belan grijke
m ate daaraan ten go ed e is geko m en . E r is in Indië altijd betrekkelijk w e in ig
corruptie g ew eest, dank zij het scherpe toezicht van het Europees bestuur. N a de
in stellin g van de V olksraad is zij in feite o n m o g e lijk g e w o rd e n en o o k m achts
m isbruik d o o r bestuur en politie, w a t m eer vo o rk w a m dan corruptie, w e rd er in
sterke m ate d o o r beperkt.’ 1

Daargelaten o f die lo f volledig verdiend was, een feit was het dat van
de Volksraad invloed uitging op het Binnenlands Bestuur en trouwens
ook op het algemeen beleid van het gouvernement; dat was een belang
rijk pluspunt. Zeker, de gouverneur-generaal bleef bevoegd, dwars tegen
het gevoelen van de raad in te handelen, maar in beginsel diende hij te
streven naar overeenstemming en dééd hij dat; dat kwam de coördinatie
in het gouvernementsbeleid ten goede. Het betekende óók dat de direc
teuren der departementen zich bij het ontwikkelen van hun voorstellen
en bijvoorbeeld ook bij het opstellen van de jaarlijkse begroting moesten

1 W elter: ‘ M em oires’ , p. 74.
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afvragen o f zij in de Volksraad voldoende steun zouden vinden — zij
moesten al deze stukken trouwens persoonlijk in de Volksraad toelichten.
Mag men daarom schrijven, zoals in ’6i in het gedeeltelijk door Indische
oud-ambtenaren samengestelde boekwerk Balans van beleid geschiedde,
dat de Volksraad ‘onmiskenbaar het karakter van volksvertegenwoordi
ging (droeg) en als zodanig door de regering en in de samenleving (werd)
erkend’ ?1 Wij menen van niet. ‘Volksvertegenwoordiging’ was de Volks
raad, zoals uit het voorafgaande bleek, slechts in beperkte mate en zo al
van erkenning door het gouvernement sprake was, aan de erkenning door
de samenleving ontbrak veel, zulks niet zozeer bij de Indische Neder
landers die via de Volksraad de gelegenheid kregen, hun belangen te
bevorderen, maar wèl bij de andere groepen in de samenleving: in de
groep van de Vreemde Oosterlingen zagen vooral veel Indische Chinezen
het als riskant om zich in een land waar weerstanden bestonden tegen
de Chinese groep als geheel, actief bezig te houden met omstreden
politieke kwesties, bij de Nederlanders was sprake van onverschilligheid
(de meeste van hun bladen besteedden nauwelijks aandacht aan wat in
de Volksraad verhandeld werd2), voor de grote massa van de onontwik
kelde inheemsen betekende de Volksraad niets (hij ‘staat’, aldus in '24
de regeringsgemachtigde voor algemene zaken, ‘mijlenver af van de
Inlandse bevolking’3) en van de ontwikkelde inheemsen koesterden in
de jaren '20 alleen de behoudenden waardering voor de Volksraad; de
meer radicale elementen hadden in de jaren '20 voor het college slechts
hoon over —in de jaren '30 evenwel, toen partijen die de onafhankelijk
heid van Indonesië in hun vaandel hadden geschreven, geen enkele
openbare actie meer konden ontplooien, ging een groot deel van de
nationalisten aan de Volksraad medewerking verlenen. Hij was dan ook
in de jaren '30 een belangrijker orgaan dan in de jaren '20.
In dit en in de volgende hoofdstukken zullen wij menigmaal op het
verhandelde in de Volksraad terugkomen en ook zullen wij aandacht
besteden aan de partijen en groeperingen die in de Volksraad vertegen
woordigd waren4—een geschiedenis van de Volksraad schrijven wij niet;
zij zou ons te ver voeren en zij zou bovendien, behalve in de tweede

1 W . H . van H elsdingen in Balans van beleid, p. 200. 2 Daarin kw am pas w ijzigin g
in de jaren '3 0 en vooral na de bezetting van Nederland, na m ei '40 dus. 3 Raad
van Nederlands-Indië: N otulen buitengewone vergadering, 3 1 jan. 19 24, in Kwantes,
dl. II, p. 92. 4 M en vindt er een volledig overzicht van in van der W al: D e Volksraad,
dl. II, p. 6 9 0 -9 1.
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helft van de jaren '30, geheel voorbijgaan aan het belangrijkste thema uit
de geschiedenis van Nederlands-Indië in de periode tussen de twee
wereldoorlogen, in, zoals wij ze noemden, ‘twee bewogen decennia’ ;
bewogen waren die namelijk niet door wat in maar door wat buiten de
Volksraad gebeurde, in de eerste plaats door de acties, lange tijd geheel
buiten de Volksraad om, van diegenen die zich tegen het gouvernement
keerden.

‘Partai Komunis Indonesia’
In het vorige hoofdstuk beschreven wij hoe de oprichters van de Indische
Sociaal-Democratische Vereniging, de ISDV, in de loop van de Eerste
Wereldoorlog steeds meer invloed hadden gekregen op de leiding van
de Sarekat Islam — zij hadden die beweging trachten te stuwen in een
tegelijk anti-kapitalistische en anti-gouvernementele richting en moch
ten het als een belangrijk succes zien dat in september ’ i8 twee jeugdige
inheemse volgelingen van Sneevliet belangrijke posities in de Sarekat
Islam verwierven: Semaoen werd lid van het Centraal Comité der
beweging, Darsono bezoldigd propagandist. Sneevliet zelf besefte dat de
ISDV als zodanig weinig kracht kon ontwikkelen; zij moest inspireren:
alle inheemsen die in loondienst waren, tot het oprichten van vakbonden
die het wapen van de staking niet moesten schuwen, en de Sarekat Islam
tot strijd tegen het koloniaal gezag.
Begin december ’ i8 werd Sneevliet Indië uitgezet. Hij nam in Neder
land onmiddellijk contact op met zijn vroegere partijgenoten van de in
1909 opgerichte Sociaal-Democratische Partij die in november ’ i8 een
nieuwe naam had aangenomen: de Communistische Partij in Holland,
oftewel de CPH. In hun kring was hij de enige die in een koloniaal
bestuurd land deelgenomen had aan de strijd tegen het koloniaal gezag
en die door dat gezag het betrokken land was uitgezet; dat gaf hem naam,
buiten Nederland vooral in de kring van de Communistische Internati
onale, de Komintern. Deze had, toen zij in maart '19 haar oprichtingscongres hield, aan het koloniale vraagstuk nauwelijks aandacht besteed —dat
verzuim werd een jaar later hersteld, zulks geheel conform de denkbeel
den van Lenin die de verwachting koesterde dat de gehele Westerse
kapitalistische wereld ten val kon worden gebracht door massale acties
in zijn koloniën; ‘de weg naar Londen’, placht hij te zeggen, ‘loopt via
Singapore.’ In juli '20 werd op het tweede congres van de Komintern een
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commissie benoemd die een strijdprogram voor de Aziatische wereld
diende op te stellen; Lenin zelf werd er voorzitter van, Sneevliet secre
taris. In die commissie trad verdeeldheid aan de dag. Lenin wenste dat
de communisten in de Aziatische landen zouden samenwerken met
niet-communistische, burgerlijke groeperingen (hij had in mei '13, toen
hij in ballingschap in Zwitserland leefde, met veel waardering geschreven
over de actie van de Sarekat Islam) —dat standpunt, bestreden door de
Brits-Indische afgevaardigde die een samengaan met de Congress-partij
als zinloos had ervaren, werd door Sneevliet krachtig ondersteund. Hij
wees op wat hij in Nederlands-Indië had bereikt en hij bepleitte dat het
congres de samenwerking met burgerlijke nationalisten zou goedkeuren
(het congres deed zulks); hij bepleitte óók dat de Komintern, rekening
houdend met de gevoeligheden die bij alle Islamieten, mede bij die van
de Sarekat Islam, leefden, zich op zijn minst neutraal zou opstellen jegens
het Pan-Islamisme —dat werd door het congres, dat in het Pan-Islamisme
een beweging van reactionaire heersende groepen zag, afgewezen.
Nadien werd Sneevliet als afgezant van de Komintern naar China
gezonden.1

★

Wat was inmiddels in Nederlands-Indië gebeurd?
Het gehele jaar '19 en de eerste maanden van '20 was Sneevliet in
contact gebleven met de voormannen van de ISDV. Het had zijn instem
ming dat de vereniging, in mei '20 in Semarang bijeenkomend, een
nieuwe naam aannam: de Perserikatan Komunis di India (‘Communistische
Vereniging in Indië’) oftewel de PKI, en dat de twee inheemsen die van
het v ijf leden tellend dagelijks bestuur deel uitmaakten (de andere drie
waren Nederlanders, onder wie ir. Baars), de hoogste posities kregen:
Semaoen werd voorzitter, Darsono ondervoorzitter. Deze laatste reisde
naar Moskou en nam er deel aan het zojuist besproken tweede congres
van de Komintern. Na zijn terugkeer in Indië hield de P K I in december
*20 een buitengewoon congres, weer in Semarang (alle leden van het
dagelijks bestuur waren er woonachtig), en daar werd met algemene
1 H ij is daar, met een onderbreking, tot eind '2 2 gebleven; hij had er toen bereikt
dat de kleine communistische partij was gaan samenwerken met de veel grotere,
burgerlijke K w o m in ta n g -b ev/egin g.
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stemmen besloten dat de partij zich bij de Komintern zou aansluiten —een
besluit dat onmiddellijk weerstanden wekte in kringen van de Sarekat
Islam: hoe kon men samenwerken met leiders die deel uitmaakten van
een beweging die zich tegen het Pan-Islamisme had gekeerd, ja sterker
nog: die alle godsdienst (‘opium van het volk’, aldus Marx en Engels)
afwees?
De P K I was in die begintijd miniem-klein (zij had in ’2i slechts
tweehonderdtien leden: tweehonderd Indonesiërs, tien Europeanen),
maar zij had in de plaatsen waar zij haar actie ontplooide, een aanzienlijke
invloed. Die invloed bezat zij doordat haar eigen actie als het ware
ingeschoven was in die van de Sarekat Islam; misschien kan dat het
duidelijkst aangetoond worden wanneer wij de lotgevallen in deze
periode weergeven van de man die eind '21 (Baars was toen uit Indië
verbannen en Darsono en Semaoen waren beiden in het geheim naar
Moskou gereisd, resp. in mei en in oktober) voorzitter van de P K I werd:
Tan Malaka.1
Ibrahim Tan Malaka was een Minangkabauer die vermoedelijk in 1897
werd geboren in een dorp bij Fort de Koek2 (zie kaart VI op pag. 62). Hij
bezocht er een Nederlandse kweekschool, trok met zijn begaafdheid de
aandacht van een der Nederlandse docenten en werd door deze in de
herfst van '13 mee naar Nederland genomen waar hij zijn opleiding
voltooide. De Russische revolutie maakte diepe indruk op hem en toen
hij in '19 naar Indië terugkeerde, beschouwde hij zichzelf als communist.
In het gebied van Deli ging hij onderwijs geven aan de kinderen van
Javaanse contract-koelies (in hoofdstuk 4 haalden wij zijn beschrijving
aan van de situatie dier koelies in die tijd). Hij kwam in contact met
volgelingen van Sneevliet en trok begin ’2 i naar Java waar hij in
Semarang onderwijzer werd aan de Nederlandse afdeling van een door
de Sarekat Islam opgerichte ‘wilde school’. Een groot deel van de leerlin
gen maakte hij er tot jeugdige propagandisten voor het communisme:
hij leerde hun ‘de Internationale’ en liet hen de dessa’s intrekken waar
zij, na dat strijdlied gezongen te hebben, geld gingen inzamelen voor
het oprichten van nieuwe scholen. Toen de assistent-resident hier een
stokje voor ging steken, werden in november in Semarang twee protestvergaderingen gehouden waaraan tezamen negenduizend inheemsen
deelnamen. Een maand later werd Malaka voorzitter van de PKI. Hij
1 W at w ij over hem schrijven is ontleend aan het in 19 76 verschenen proefschrift van
H. A. Poeze: Tan M alaka. Strijder voor Indonesië’s vrijheid. Levensloop van 18 9 7 tot
194 5.

2 Thans: Bukittingi.
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ging toen elders op Java actie voeren voor het oprichten van Sarekat
Islam-scholen: lagere scholen waaraan hij ambachtsscholen en kweek
scholen wilde toevoegen. Bovendien ging hij, toen in januari '22 een
staking uitbrak van het inheems personeel van de Gouvernementspandhuisdienst, het denkbeeld van een algemene staking propageren. In
februari '22 werd hij in Bandoeng gearresteerd; hem werd aangezegd dat
de nieuwe gouverneur-generaal, Fock, besloten had, hem naar het verre
Timor te verbannen - toen hij verzocht Nederlands-Indië te mogen
verlaten (hij zou in eerste instantie naar Nederland gaan), werd dat
verzoek ingewilligd. Voor zijn vertrek mocht hij afscheid nemen van de
kring die zich in Semarang om hem had gevormd. In een zaal vol rode
vlaggen werd hij toegesproken — ook hij moest het woord voeren. ‘Ik
kon niet lang spreken’, stelde hij later op schrift,
‘ om dat, toen ik gezegd had, dat ik het ve rtro u w e n van het v o lk g e w o n n e n had,
de zaal een oceaan van geestdrift w e rd . . . T o e n zag ik dat bijna alle leerlingen
h u ild en en hun ouders o o k en toen w as ik niet in staat m ijn rede vo o rt te zetten
. . . N ie t lan g daarna m aakten tw e e partijgenoten links en rechts van m ij plaats
v o o r m ij o m naar buiten te g a a n . . . T ientallen S /-le d e n w a re n er d ie m ijn lin k eren rechterhand vastgrepen te rw ijl zij zeid en: ‘ M alaka, ik b e lo o f j e vo o rt te w erk en
tot j e terugkeert naar Ja va . B roed er, g o e d e reis!” 1

In Nederland aangekomen, werd Malaka in Amsterdam hartstochtelijk
toegejuicht op de 1 mei-vergadering van de CPH2 - enkele maanden
later was hij in Moskou om er deel te nemen aan het vierde congres van
de Komintern. Hij wees er met nadruk op dat anti-godsdienstige propa
ganda de communisten in Nederlands-Indië zou isoleren en verdedigde
het Pan-Islamisme —veel steun kreeg hij niet. Hij bleef in Moskou, leed
er bitter onder de kou, schreef er een boek over Indië en werd in
december '23 als Komintern-vertegenwoordiger naar de grote havenstad
Kanton in Zuid-China gestuurd om van daaruit directieven door te geven
aan de P K I en de andere communistische partijen in Zuidoost-Azië.
In Indië hadden zich inmiddels drie voor de P K I belangrijke ont
wikkelingen voorgedaan: Semaoen was als een teleurgesteld man uit
Rusland teruggekeerd, de Sarekat Islam had alle communisten uit haar
rijen verwijderd en een grote, door de P K I geïnspireerde staking was
mislukt.
1 Aangehaald in H. A. Poeze: Tan M alaka, p. 163. 2 D e partij plaatste hem als derde
op de candidatenlijst voor de T w e e d e Kamer, maar hij w erd geen lid doordat de C P H
slechts tw ee zetels verwierf.
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In oktober '21 was Semaoen, gelijk eerder vermeld, in het geheim naar
Moskou gereisd. Toen hij in mei '22 weer in Indië kwam, hadden de
twee maanden die hij in de Russische hoofdstad had doorgebracht (de
overige tijd was hij in Nederland geweest), hem diep terneergeslagen. In
een gesprek met de Nederlandse resident te Semarang kwam hij daar
rond voor uit en deze haastte zich, Fock telegrafisch in te lichten:
‘ heeft fabrieken bezocht doch stond verbaasd o ve r slecht beh eer en slechte
h o edan igh eid fa b rik a a t. . . w as niet te spreken o ve r h u w elijk sw etten o f gangbare
begrippen ze d elijk h eid . . . zeer v e e l am btenaren o m ko op baar en van slecht
gehalte . . . w a s blij M o sk o u kunnen verlaten w ijl koud, ellen d ig en ged e sillu 
sioneerd.’ 1

Aan deze indrukken had Semaoen belangrijke politieke conclusies
verbonden; een revolutie, als in Rusland voltrokken, had in NederlandsIndië geen schijn van kans, de communistische beginselen konden er niet
toegepast worden, de P K I moest stakingen uit de weg gaan en zij moest
rekening houden met de adat. In die geest sprak hij begin juni in Semarang
op een vergadering van de Sarekat Islam.
Zowel op de Sarekat Islam als op de P K I had dat betoog slechts een
gering effect.
In de Sarekat Islam had zich in ’ i8 een groep gevormd, hoofdzakelijk
bestaande uit Islamieten uit Djokjakarta, die zich tegen het drijven van
de ‘rode’ groep uit Semarang was gaan verzetten. Een belangrijke figuur
daarin was de man die wij reeds enkele keren noemden: hadji Agoes
Salim. Evenals Malaka was hij een Minangkabauer —hij was in 1884 in
Fort de Koek geboren, was er een tijdlang opgenomen geweest in het
gezin van een Nederlands onderwijzer, had een Europese hbs kunnen
doorlopen, was nadien verbonden geweest aan het Nederlands consulaat
in Djeddah (consulaat dat met de uit Indië afkomstige hadj-gangers
bemoeienis had) en had in '15 de opdracht aanvaard om ten behoeve van
de ‘eerste’ Politieke Inlichtingendienst gegevens over de Sarekat Islam te
verzamelen2. Hij was er een enthousiast lid van geworden, was spoedig
in het Centraal Comité opgenomen en ontpopte zich daar als een gehar
nast tegenstander van het samengaan met Sneevliets ISDV, later met de
1 Telegram , 8 ju n i 19 22, van de resident van Semarang aan Fock, Kwantes, dl. I,
p. 4 7 3 —74.
2 Alfian schrijft in zijn studie over de M oham madijah dat het Agoes Salims
taak was, 'to spy on the actiuities o f S I ' — die form ulering dunkt ons niet juist: de ‘ eerste’
PID had geenszins tot taak, een bestrijding van organisaties als de Sarekat Islam voor
te bereiden; hij was geen politionele o f justitiële dienst.
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PKI. Hij kreeg veel invloed op voorzitter Tjokro; deze kon de tegen
stellingen welke zich binnen de Sarekat Islam gingen openbaren, niet aan,
zat ook nog een tijdlang gevangen op beschuldiging van meineed (hij
werd vrijgesproken) en ging er tenslotte, nadat allerlei compromissen
waren mislukt, eind ’22 accoord mee, dat het Centraal Comité zou
voorstellen, het lidmaatschap van de P K I onverenigbaar te verklaren met
dat van de Sarekat Islam. In februari '23 werd dat voorstel door het congres
van de Sarekat Islam goedgekeurd.1 Dat leidde tot een scheuring: een
aantal afdelingen trad uit en sloot zich na enige tijd aan bij een door de
P K I opgerichte brede organisatie, de Sarekat Rakjat (het Volksverbond),
bedoeld als verzamelbekken van alle niet-communistische groeperingen
die zich tegen het Nederlands gezag wilden keren. Wij voegen hieraan
toe dat de gebleken verdeeldheid de Sarekat Islam schade deed: wat in
'13 en eerstvolgende jaren een massale beweging was geweest die haar
kracht had ontleend aan het feit dat honderdduizenden inheemsen op
haar en vooral op Tjokro hun Messiaanse verwachtingen hadden gecon
centreerd, schrompelde ineen tot een kleine groepering naast andere.

★

Zo had dus Semaoens koerswijziging de breuk met de Sarekat Islam niet
kunnen voorkomen maar naar zijn betoog hadden, schijnt het, in de P K I
ook maar weinigen oren gehad —het is trouwens de vraag o f dat betoog
overal doordrong. Men dient de P K I namelijk niet te zien als een hechte
organisatie die door het bestuur effectief werd geleid — eerder was zij
een combinatie van plaatselijke afdelingen waarin strijdbare en nogal
eigenzinnige figuren de toon aangaven. De onderlinge contacten waren
beperkt. De afstanden waren groot en de financiële middelen waarover
de partij beschikte, gering. De CPH was te arm om uit Nederland geld
te sturen —mogelijk heeft de Komintern eenmaal een bedrag van f 12 000
ter beschikking gesteld. Het is trouwens denkbaar dat het betoog dat
Semaoen in juni ’22 in Semarang had gehouden, door sommige P K I’ers
als camouflage werd beschouwd aangezien hij in een vergadering van de
Sarekat Islam het woord had gevoerd. Hoe dat alles zij, van de herfst van
'22 a f ging Semaoen volgens de vroegere parolen actie voeren; van belang
1 D it congres w ijzigd e de naam van de organisatie tot Partai Sarekat Islam, afgekort:
de P S I.
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was daarbij dat hij voorzitter werd van de grootste vakbond, de meer
dan tienduizend leden tellende Vereniging van Spoor- en Tramwegper
soneel. Met de bij de Sarekat Islam levende bezwaren behoefden hij en
anderen die namens de P K I op vergaderingen het woord voerden, na
februari '23 niet meer rekening te houden - de breuk was een feit. Tot
die anderen behoorde van die maand af ook weer Darsono die uit Europa
was teruggekeerd.

★

Voerde Darsono o f Semaoen ergens het woord, dan waren er steeds een
o f meer rechercheurs aanwezig die nauwkeurig aantekenden wat zij
hadden gezegd. Gegevens van dien aard werden steeds toegezonden aan
het parket van de procureur-generaal te Batavia en op grond van derge
lijke gegevens werd, telkens wanneer overwogen werd, een bepaalde
inheemse voorman hetzij te interneren (d.w.z. naar een plaats in de
archipel te verbannen), hetzij te externeren (d.w.z. hem het verblijf in
bepaalde plaatsen o f streken te verbieden), een lange vragenlijst opge
steld: o f hij erkende dat hij op die-en-die dagen op die-en-die plaatsen
die-en-die uitlatingen had gedaan? Waren die vragen beantwoord (de
ondervraagde kon er, zoals eerder opgemerkt, desgewenst een memorie
te zijner verdediging aan toevoegen), dan werd het formele besluit tot
toepassing van de exorbitante rechten genomen. Soms waren de recher
cheurs die namens de procureur-generaal optraden, inheemsen —Malaka,
aan wie in '22 zulk een lange vragenlijst werd voorgelegd, noemde hen
‘omgekochte uitvaagsels der Javaanse maatschappij.’1
Naarmate nu het gouvernement zich in de loop van de jaren '20 meer
zorgen ging maken over de actie van groeperingen die zich tegen het
koloniaal gezag richtten, groeide de behoefte niet alleen om meer gege
vens te verzamelen maar ook om deze efficiënter te benutten. Binnen de
dienst van de algemene recherche die onder het parket van de procureurgeneraal ressorteerde, werd daartoe een nieuwe Politieke Inlichtingen
dienst opgericht. Die ‘tweede’ PID verschilde wezenlijk van de ‘eerste’
die in '14 was opgericht en in april '19, enkele maanden dus na afloop
van de Eerste Wereldoorlog, was opgeheven —de eerste was een hulpor
gaan geweest van de Adviseur voor inlandse zaken en van de instanties
1 Aangehaald in H. A. Poeze: Tan Malaka, p. 18 1.
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die buitenlandse spionage tegengingen, de tweede werd volledig een
hulporgaan van de justitie. Deze tweede PID, zo schreef na de oorlog
dr. P. J. A. Idenburg,
‘ zo rg d e niet alleen v o o r de ve rzam e lin g van alle politiek belan grijke g egeven s
o v e r personen, veren ig in g en , b e w e g in g e n , enz. enz., m aar hield o o k het dagelijks
toezicht op het gedrag van p o litiek -actieve personen en organisaties alsm ede op
d e vergad erin gen en andere pu blieke u itin gen .' W a n n e e r de grenzen van het
w e tte lijk ve ro o rlo o fd e w e rd e n o verschreden, m oest deze politiedien st optreden,
m eestal w aarsch u w en d m aar eventueel o o k verdergaand. D e m eeste actieve
Indon esisch e politici leerden de P ID dan o o k kennen als een d agelijks b egeleider
van hun po litiek optreden: v o o r ve le n hunner w as het vaak de en ige persoonlijke
aanraking m et een Eu ropeaan; zoals een Indonesisch nationalist het eens tegen
o v e r sch rijver dezes uitdrukte: ‘ N a de o n d erw ijzers, leraren en professoren heb
ik de N ed erlan d ers alleen n o g m aar als politie-am btenaren o n tm o et.” 2

De nieuwe dienst werkte grondig, zulks met medewerking van aparte
rechercheurs (die meestal aan de inheemsen, die in het oog gehouden
werden, bekend waren) en van, aldus in '28 een gouvernementsrapport,
‘een tot het uiterste opgevoerd spionagesysteem.’3 Van elke inheemse
politieke voorman, van elke inheemse politieke groepering werd een
dossier aangelegd dat een grote omvang kon aannemen. Nieuwe gege
vens werden eens per maand en, met meer toelichting nog, eens per drie
maanden in geheime rapporten samengevat die in Batavia aan alle daar
voor in aanmerking komende instanties, elders in Indië aan de hoofden
van het BB-apparaat werden toegezonden. Er gingen ook exemplaren
naar het departement van koloniën in Den Haag en na enige tijd kwam
de geheime regeringsinlichtingendienst in Nederland (de Centrale In
lichtingsdienst die gecamoufleerd was ondergebracht bij GS III, de afde
ling Inlichtingen van de Generale Staf), tot nauwe samenwerking met de
nieuwe PID —wat personen als Malaka, Semaoen en Darsono tijdens hun
verblijven in Nederland deden, werd aan Batavia gerapporteerd. Ook
werden gegevens uitgewisseld met de Britse autoriteiten in Singapore.
Wanneer die samenwerking begonnen is, weten wij niet —wèl dat bij
het bezoek dat de Governor of the Straits Settlements in augustus '30 aan
1 W as de PID overbelast, dan w erd dit toezicht ook w el uitgeoefend door andere
politie-functionarissen o f door inheemse bestuursambtenaren, soms ook door
B B ’ ers. 2 P. J. A . Idenburg in Balans van beleid, p. 143. 3 Ch. O . van der Plas:
"Neutralisering en bestrijding van revolutionaire propaganda onder de inheemse
bevolking, in het bijzonder van Java en M adoera’ (maart 1928), Kwantes, dl. II,
p. 730.
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Batavia bracht, besloten werd, haar een meer systematisch karakter te
geven.1
Hoeveel functionarissen de tweede PID heeft omvat, hebben wij niet
kunnen achterhalen, evenmin trouwens op welke datum hij is begonnen
te functioneren. Dat was in het jaar '27. De tweede PID bestond dus nog
niet in de jaren waarin de P K I van zich deed spreken. Dat wil niet zeggen
dat niet ook de P K I in die tijd nauwlettend werd geobserveerd.2
★

In de eerste maanden van '23 werd geconstateerd (en gerapporteerd) dat
Semaoen zich in zijn toespraken aggressiever ging uitlaten. Z elf ging hij
er rekening mee houden dat hij zou worden gearresteerd — het PK Ibestuur was het met hem eens dat op die arrestatie een duidelijk protest
diende te volgen. In het bestuur van de Vereniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel, waarvan Semaoen voorzitter was, werd de afspraak
gemaakt dat, werd deze opgepakt, onmiddellijk een algemene spoor- en
tramwegstaking zou uitbreken. Van die afspraak werden de afdelingen
in kennis gesteld, en inderdaad: toen Semaoen in de ochtend van 8 mei
'23 in hechtenis werd genomen, brak in de loop van de dag op grote
delen van Java een staking uit die aanvankelijk de Staatsspoor- en
-tramwegen lelijk ontregelde —bij de particuliere spoor- en tramwegen
werd minder gestaakt.
Het was de eerste staking die zich direct en indirect op heel Java
voelbaar maakte en die, anders dan de staking bij de Gouvernementspandhuisdienst, niet alleen het inheemse deel van de samenleving maar

1 Als uitvloeisel van dit besluit bracht de advocaat-generaal (de naaste m edewerker
van de procureur-generaal) in oktober '3 0 een bezoek aan Singapore. In zijn rapport
prees hij de ‘zeer bijzondere, welhaast hartelijke vertrouwelijkheid’ bij zijn bespre
kingen over sam enwerking bij de bestrijding van ‘communistische en andere opstan
dige actie.’ (Rapport d.d. 18 okt. 1930, in Kwantes, dl. III, p. 487). 2 Bij dat observeren
speelden veelal ook de bedrijfspolities van grote cultuurondernemingen een zekere
rol. Vooral was dat het geval in het gebied van D eli waar, aldus de Australische
historicus A nth on y Reid, de tw ee organisaties van planters op verzoek van het
Binnenlands Bestuur een eigen geheime organisatie hadden opgericht ‘ to weed out
‘dangerous’ individuals on the estates. Outside East Sumatra the Planters’ intelligence quickly
became notorious because o f the way some contract-labourers were mishandled by spies. It was
gradually lim ited to a more strictly intelligence function, but it succeeded in making political
activity impossible on the estates.' (Anth. Reid: The blood o f the people, p. 61)
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de gehele samenleving raakte. Wat, als het ergens tot ernstige ongere
geldheden kwam? De eenheden van het Knil waren voor hun vervoer
aangewezen op de spoorwegen en die lagen goeddeels stil.
Gouverneur-generaal Fock greep met kracht in. Alle stakers werden
ontslagen; aan het Wetboek van strafrecht werd onmiddellijk een artikel
toegevoegd dat het aansporen tot stakingen welke de openbare orde
zouden kunnen verstoren o f het economisch leven ontwrichten, verbood
en op overtreding van dat verbod gevangenisstraf stelde die tot vijfjaar
kon oplopen; voor een groot aantal residenties werd een vergaderverbod
afgekondigd; de Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel mocht
nergens meer bijeenkomen; aan stakers die dienstwoningen bewoonden,
werd aangezegd dat zij die binnen tweemaal vier-en-twintig uur dienden
te ontruimen en van de op de voorgrond tredende stakers werden velen
gearresteerd (veertig tot vijftig hunner, allen leden van de PKI, werden
spoedig tot gevangenisstraf veroordeeld). Er ging van dat alles een inti
miderend effect uit, bovendien was noch de Vereniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel, noch de P K I in staat de stakers financieel te steunen.1
De spoor- en tramwegstaking ging dan ook spoedig verlopen.
De stakingen hadden, schijnt het, bij een deel van de Europeanen een
stevige aggressiviteit gewekt. Toen een van hun dagbladen, de Indische
Courant, er in een hoofdartikel op had gewezen dat de staking bij de
spoor- en tramwegen wellicht ook te maken had met het feit dat het
personeel van de staatsbedrijven lager bezoldigd werd dan dat van de
particuliere en dat het wenselijk was, daaromtrent ‘objectief materiaal’ te
verzamelen hetgeen tot ‘verzoening’ kon bijdragen, reageerde de hoofd
redacteur van een ander dagblad, het Nieuws van de Dag, aldus:
‘ Ik ken ten deze m aar één soort van ‘ o b je c tie f m ateriaal’ : een stevig stuk
h o u t-m e t-k n o e ste n . O m nü o v e r ‘v e rz o e n in g ’ te spreken, nü w aar de brutaliteit
va n het inlandse personeel alle perken te buiten gaat - g o e d e G o d , w a t zijn er
toch een e llen d ige lam m elin gen o n d er onze lan dslui! E n w at zou ik graag veertien
dagen lan g gouvern eu r-gen eraal zijn. M alabar w e rk t toch niet2 ; ik kon d oen w at

1 Zoals w ij al in deel i van ons w erk verm eldden, w erd bij de heropbouw van de
Veren iging van Spo o r- en Tram wegpersoneel hulp verleend door de Nederlandse
com m unist A. Langkemper die daartoe van de Kom intern f 5 000 had ontvan
gen. 2 O p de uitgedoofde vulkaan M alabar stond de radiozender voor telegraafverkeer m et Nederland — die werkte blijkbaar niet in die dagen. Verm oedelijk was er
sprake van een technische storing. D e schrijver in het N ieu w s van de D ag zag overigens
over het hoofd dat tussen Batavia en D en Haag steeds telegraafverkeer m ogelijk was
via Britse kabels.
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en ju llie m ensen hier hadden in geen h onderd ja a r m eer last van

‘in h eem se o n tw aakten ’ en hun kuren. D aar sta ik v o o r in !’ 1

★

Ruim twee weken later, eind mei, werd in Djokjakarta op Fock een
bomaanslag gepleegd. Hij reed in de door de sultan ter beschikking
gestelde staatsiekaros, toen opeens uit de dikke rijen van de inheemse
toeschouwers een vrij primitieve bom geworpen werd —enig slachtoffer
werd een vrouw die vertrapt werd door een op hol geslagen paard van
het cavalerie-escorte. ‘Het incident’, aldus Welter, die als Algemeen
Secretaris de gouverneur-generaal bij officiële reizen placht te vergezel
len,
‘ m aakte een p ijn lijk e indruk, om dat het v o o r Indië iets heel o n g e w o o n s w as. D at
uit deze g e w illig e , o m niet te zeggen d ociele massa een b o m zou w o rd e n
g e w o rp e n naar een v e rte g e n w o o rd ig e r van het N ed erlan d se gezag, w a s derm ate
ondenkbaar, dat allen die daarvan getu ige w aren , diep o n d er de ind ru k w aren.
B ij v o lg e n d e rijtochten van de G G . . . reed hij dan o o k d o o r straten die op last
van de resident, die geen risico w ild e nem en, geh eel w aren sch o o n geveegd. O o k
dit w as b u ite n g e w o o n onaangenaam en t r o f allen, die dit m eem aakten, als iets
zeer p ijn lijk s, bijna n o g erger dan een bom aanslag.’ 2

Wie hadden de aanslag gepleegd? Vermoedelijk extremisten van de
Sarekat Hindia (de Nationaal-Indische Partij) die met het communisme
sympathiseerden. Politie en justitie kregen geen zekerheid.
Aannemelijk dunkt ons dat de aanslag bij sommige inheemsen het
prestige van de communisten ten goede kwam: diegenen die gepoogd
hadden, de ‘Grote Heer uit Buitenzorg’ van het leven te beroven en
onontdekt waren gebleven, moesten wel over bijzondere krachten en
een bijzondere bescherming beschikken! Het gebeurde droeg er toe bij
dat zowel op Java als op Sumatra veel inheemsen die, zoals hun voor
ouders gedaan hadden, hunkerden naar de komst van een almachtig
Bevrijder die zich als de voorzegde Ratoe Adil zoü ontpoppen, hun
verwachtingen gingen vastknopen aan de P K I —omstuwd en opgestuwd

1 N ieu w s van de Dag, n m ei 19 2 3, aangehaald in P. J. O ud : H et jongste verleden.
Parlementaire geschiedenis van N ederland 1 9 1 8 - 1 9 4 0 , dl. III (1949), p. 234. 2 W elter:
‘M em oires’ , p. 68.
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werd zij nu door diezelfde Messiaanse verwachtingen welke zich tien
jaar eerder op de Sarekat Islam hadden gericht. De denkbeelden van die
P-KT-aanhangers werden, aldus Poeze,
‘ een o n o n tw arbaar m engsel van utopische . . . verw ach tin g en , verh ee rlijk in g van
de traditionele, pre-kapitalistische m aatschappij, die na de nabij zijn d e revolu tie
zo u terugkeren als de klassenloze co m m u n istisch e m aatschappij, de h o o p op hulp
va n de K o m in tern en R usland en de in v lo e d van Islam -d en k beeld en .’ 1

★

In september '23 kreeg Semaoen een verbanningsoord in Indië aange
wezen —hij ging op eigen verzoek naar Nederland. Na zijn vertrek viel
het leiderschap van de P K I aan Darsono toe die evenwel formeel geen
bestuurslid werd teneinde het gouvernement geen aanleiding te geven,
ook op hem de exorbitante rechten toe te passen. De partij, ietwat
ontredderd na de snel bedwongen spoor- en tramwegstaking, trachtte als
het ware weer greep op zichzelf te krijgen. Zij telde, aldus Darsono, ‘nog
geen duizend leden’ (vermoedelijk waren dat hoofdzakelijk stedelingen),
toen zij in juni '24 in Batavia in congres bijeenkwam.2 Darsono drong
er op een betere organisatie en op meer scholing aan. De zetel van het
hoofdbestuur werd van Semarang naar Batavia verplaatst —ook de naam
werd veranderd: van Perserikatan Komunis di India naar Partai Komunis
Indonesia — ‘partij’ dus in plaats van ‘vereniging’ en ‘Indonesië’ in plaats
van ‘Indië’. De partijleiding had inmiddels contact gekregen met Tan
Malaka die als Komintern-afgevaardigde voor Zuidoost-Azië in Kanton
een moeilijk bestaan leidde: zij had Alimin, eertijds Hazeu’s pleegzoon,
die nadien o.m. vice-voorzitter van de Pandhuisbond en lid van het
Centraal Comité van de Sarekat Islam was geweest en zich in '23 bij de
P K I had aangesloten, op een clandestiene reis naar Kanton gezonden
- hij was vandaar teruggekeerd met een door Malaka opgesteld stuk
waarvan de korte inhoud was dat de PKI, wilde zij tot revolutie overgaan,
zich op de klasse van de inheemse stedelijke arbeiders moest baseren.
Nu, die klasse was maar klein. Hield Malaka het desondanks voor
mogelijk dat de communistische voorhoede mèt haar aanhang, t.w. het

1 H. A . Poeze: Tan M alaka, p. 237.

2 Verslag voor Fock van de wnd.-adviseur voor

inlandse zaken inzake het PATZ-congres, 7—10 ju n i 19 24, Kwantes, dl. III, p. 154.
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Volksverbond, de Sarekat Rakjat, op korte termijn met succes een greep
naar de macht zou kunnen doen? Niets wijst daarop —hij had een open
oog voor reële machtsverhoudingen en dacht in die tijd gelijk-op met
Stalin die in Moskou (Lenin was er overleden) in een fel conflict was
geraakt met de beroemdste militaire aanvoerder uit de Russische revo
lutie, Trotzki. Deze wilde blijven ijveren voor het forceren van revoluties
buiten de grenzen van de Sowjet-Unie —Stalin zag dat als een voor de
Sowjet-Unie riskante politiek; zijn mening was voorts dat de commu
nistische partijen in de koloniaal bestuurde landen zich zouden isoleren
als zij een revolutie-uit-eigen kracht zouden nastreven —vooreerst dien
den zij een verbond met de organisaties van de inheemse bourgeoisie
aan te gaan en binnen dat verbond moesten zij dan trachten, de domi
nerende factor te worden.
In december '24. ging de P K I conform de lijn van Trotzki, niet die
van Stalin handelen1: een te Djokjakarta gehouden congres besloot in
een geheime zitting dat de partij een opstand zou gaan voorbereiden; zij
werd daartoe in cellen van tien leden ingedeeld. De voorbereidingen
moesten geconcentreerd worden in de steden —de partij liet de hoofd
zakelijk in de dessa’s woonachtige aanhang van de Sarekat Rakjat schieten.
Het bestuur van de Komintern keurde dat besluit af en betoogde in een
naar Indië gesmokkeld stuk2 dat de P K I de Sarekat Rakjat juist moest
versterken door haar, terwijl zij in werkelijkheid door communisten
werd geleid, naar buiten onafhankelijk te laten optreden — Malaka
betoogde in gelijke geest, maar noch naar de Komintern, noch naar hem
werd geluisterd.
In de loop van '25 werd de positie van de P K I in Indië nog benarder
dan zij tevoren al was. In Semarang en Soerabaja kwam het tot stakingen
van resp. haven- en fabrieksarbeiders — het feit dat zij vrij spoedig
verliepen, toonde aan hoe zwak het stedelijk proletariaat nog maar was.
Elders op Java slaagden hoge inheemse bestuursfunctionarissen er in om
vrij grote organisaties te vormen die zich tegen alle anti-gouvememen-

1 O ns beeld van het beleid van de P K I in deze periode is hoofdzakelijk gebaseerd
op het in 1965 gepubliceerde w erk van Ruth T. M c V e y : The riseoflndonesian communism,
aangevuld met gegevens uit Russische bronnen, opgenom en in het in '8 2 verschenen
w erk van J. M o rrië n : Indonesië tos van H olland. D e C P N en de P K I in haar strijd tegen
Nederlands kolonialisme. 2 D e gedachtenwisseling tussen M oskou en de P K I vond in
deze periode plaats in brieven die m eegegeven werden aan vertrouwde Indonesische
communisten die opvarenden waren van Nederlandse passagiersschepen —die gedach
tenwisseling vergde dus veel tijd.
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tele groeperingen keerden1 en die, versterkt met inheemse criminele
elementen, bijeenkomsten van de Sarekat Rakjat verstoorden (dat ge
beurde ook wel door groepen van Mohammadijah-aznhangers) en terreur
gingen uitoefenen op individuele leden — vooral in het gebied van
Bandoeng, waar de regent volgens vele inheemsen het vermogen had,
zieken te genezen, had die contra-actie succes. Daarnaast waren er maat
regelen van het gouvernement die de P K I troffen: op het personenver
keer tussen de eilanden van de archipel werd, sinds '24 al, een scherpe
controle uitgeoefend2 en in de zomer van '25 werden drie van de
belangrijkste PKI-leden, onder wie Darsono, gearresteerd — Alimin
vluchtte naar Singapore waar hij een centrum vormde dat zo goed
m ogelijk met de P K I in contact bleef. In december besloot Fock, Darsono
en de beide andere arrestanten binnen Indië te verbannen. Het kan zijn
dat dit besluit de druppel is geweest die bij de resterende leden van het
.PK/-bestuur de emmer van hun ongeduld deed overlopen: op 25 de
cember kwamen zij met enkele andere vooraanstaande communisten (er
waren in totaal elf aanwezigen) in het geheim bijeen in het complex van
de Prambanan-tempels bij Djokjakarta, een befaamd bedevaartsoord in
de eeuwen van de Hindoese beschaving. Als uitwerking van het besluit
dat de partij een jaar eerder had genomen, besloten zij nu dat het in de
periode mei—juni '26 eerst tot een algemene staking zou komen; vervol
gens zou een opstand worden ontketend in het gebied van Padang op
West-Sumatra, en als dan een deel van het Knil uit Java naar dat gebied
was overgebracht, zou het op heel Java tot een opstand moeten komen;
er werd een nieuwe, geheime partijleiding gevormd en afgesproken werd
dat de opstand van Soerabaja uit zou worden geleid.
Besluiten waren dit, genomen door mannen die de gevangenen waren
1 In ju li 1 9 1 7 had een der regenten van M id d en -Java een poging ondernom en, de
leden van de Regentenbond te w innen vo o r het denkbeeld dat zij zich zouden
opwerpen als leiders van de nationalistische bew eging — hij had geen succes gehad.
D e meesten van zijn ambtgenoten waren van m ening dat hun erfelijke positie zou
w orden onderm ijnd als ooit de nationalistische bew eging aan de macht zou komen.
‘Is het niet treurig’, kreeg de gouvernem entsvertegenwoordiger te horen van een
aanhanger van het opgeworpen denkbeeld, lid van Boedi Oetomo, ‘dat deze mensen
die niets weten o f begrijpen van wat er onder het vo lk tegenw oordig omgaat, zo ’n
positie bekleden?’ (B. J. O . Schrieke: ‘ Korte nota nopens m ijn bevindingen ter ver
gadering van de Regentenbond te Soerakarta’, in van der W al: Volksraad, dl. I,
p. 204)
2 Er was in ’ i8 een reisregeling ingevoerd die het m ogelijk maakte, het
bezoek aan bepaalde bestuursgebieden in de Buitengewesten te binden aan het bezit
van een paspoort - nadien konden bestuursleden o f agitatoren van radicale groepe
ringen uit die gebieden geweerd w o rd e n ; de regeling was in '2 4 aangescherpt.
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geworden zowel van een simplistische ideologie als van de illusie,
onoverwinnelijk te zijn, die bij alle onlusten in de archipel steeds een
rol had gespeeld; besluiten evenwel die geen enkele rekening hielden
met de reële machtsverhoudingen in en buiten Indië, evenmin met de
machtsverhoudingen in de Sowjet-Unie waar Stalin er in de tweede helft
van '25 in was geslaagd, de invloed van Trotzki uit te schakelen.
Toen Tan Malaka, die zich nu in Manila bevond, omtrent de Prambanan-besluiten werd ingelicht, was hij ontzet. Hij beschouwde ze als
een aanloop tot politieke zelfmoord en zond via handelaren en zeelieden
waarschuwing op waarschuwing naar Java (een deel van zijn brieven die
steeds in handelstermen gesteld waren, viel de recherche in handen); ook
in de vorm van enkele brochures drong hij op matiging aan. Hij bereikte
niet méér dan dat men er mee accoord ging dat de voor mei-juni
afgesproken algemene staking zou worden uitgesteld en dat de Prambanan-besluiten in juni opnieuw zouden worden overwogen. Het hoofd
kwartier van de opstand werd in mei naar Bandoeng verplaatst en in die
maand werd tevens een vooraanstaande P K I'e r, Moesso, naar Singapore
gezonden om er zich bij Alimin te voegen; in diens centrum had zich
toen een spion van het Indische gouvernement naar binnen weten te
werken. Dat Alimin en Moesso naar Moskou vertrokken, werd aan het
gouvernement doorgegeven.
Eind juni werd in Bandoeng in een door verdeeldheid gekenmerkte
conferentie besloten, de opstand enkele maanden uit te stellen en inmid
dels de Sowjet-Unie om steun te vragen. Dat laatste moest geschieden
door Alimin en Moesso die, toen zij eind juli in Moskou aankwamen,
daar Semaoen en Darsono (die eveneens verlof had gekregen, Indië te
verlaten) aantroffen. De Indonesische delegatie werd op 9 augustus ont
vangen door drie bestuursleden van de Komintern, onder wie Stalin, en
kreeg de kous op de kop: de Komintern was niet bereid, aan de PK Iopstand steun te verlenen. Dat standpunt werd midden september her
haald in een bestuursvergadering van de Komintern waarin werd vastge
steld dat het verkondigen van de leuze dat er een Sowjet-staat in Indië
moest komen, prematuur was —in eerste instantie moest men opkomen
voor de vorming van een nationaal-democratische staat. Alimin en Moes
so legden deze besluiten van de Komintern naast zich neer en vroegen
opnieuw om steun voor de opstand. Die steun werd opnieuw geweigerd;
toen zij tenslotte in de richting van de archipel reisden, hadden zij niet
meer dan een paar duizend dollar bij zich. Eerder in '26 waren op Malakka
wel enige kleine, vermoedelijk uit België afkomstige wapenzendingen
aangekomen die voor de P K I bestemd waren, maar Tan Malaka, voor-
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ziende dat die slechts tot een bloedbad zouden bijdragen, had van Manila
uit opdracht gegeven, niet te pogen ze Indië binnen te smokkelen.

★

Van de Prambanan-besluiten wist het gouvernement niets af. Het con
stateerde in de eerste maanden van '26 wel dat de P K I op tal van plaatsen
actief was. Toen gouverneur-generaal Fock eind maart een conferentie
hield met de BB-hoofden uit de Buitengewesten en een aantal andere
hoge autoriteiten, hield de waarnemend-adviseur voor inlandse zaken
dr. R. A. Kern (een gematigd man die zijn werk verrichtte in de geest van
zijn voorgangers Hazeu en Rinkes) een uiteenzetting waarin hij onder
streepte dat de communisten slechts uitdrukking gaven aan hetgeen in
veel breder inheemse kringen leefde. ‘Wat de algemene politieke toe
stand betreft, is, meent spreker’ (aldus het verslag der conferentie1),
‘w e l geb lek en dat de co m m u nisten zich overal roeren. In zekere zin bren gen
d ezen o n d er w o o rd e n de stem m in g, het sentim ent dat de b e v o lk in g koestert. In
deze m o et m en w è l o nderscheiden het elem en t dat d o o r vreem d en , de S o w je ts,
er in is gebracht en daarnaast de gro n d too n , het nationalistisch o f patriottisch
streven dat alo m leeft en in de inlandse b e w e g in g tot u itin g w il k o m en . . .
V e rk e e rd zo u het zijn, zich b lin d te staren op de staatsgevaarlijke kant der inlandse
b e w e g in g d ie o n g e tw ijfe ld bij het d rijve n der c om m u nistisch e elem enten bestaat.
M e n ve rg ete echter niet dat o o k in de com m u nistisch e b e w e g in g een gro n d too n
van nation alism e l i g t . . . D e heer K ern zou w ille n dat aan de Inlandse b e w e g in g ,
v o o r zo ve e l deze zu iver patriottische sentim enten tot u itin g bren gt, o f tracht te
b ren gen , geen be le m m e rin g in de w e g g e leg d w o rd t.’

Dat was een ruim standpunt —voor Fock veel te ruim. Zeker, gehoord
de nogal optimistische rapporten die door de hoofden van het BB in de
Buitengewesten waren uitgebracht, was hij op de conferentie waar Kern
had gesproken, van mening dat het gouvernement reden had tot zelfver
trouwen (‘het bestuur’, zei hij, ‘beheerst de toestand; moge dit ook zo
blijven!’), maar kort nadien, in mei, liet hij in het Wetboek van strafrecht
een nieuw artikel opnemen dat nagenoeg alle politieke actie welke zich
tegen het koloniaal gezag keerde, strafbaar stelde. Dat artikel (153bis)
luidde:
1 Verslag bestuursconferentie 22 —2 3 maart 1926, in Kwantes, dl. II, p. 4 2 1 - 2 8 .
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‘W ie opzettelijk in w o o rd , geschrift o f afbeeld in g, zij het o o k slechts indirect,
bij w ijz e van aand u idin g o f in bedekte term en, tot een verstoring van de openbare
o rde o f tot o m w e n te lin g o f aantasting van de in N e d erlan d o f N e d e rla n d s-In d ië
g evestig d e regeringen oproept o f d aarvoor stem m in g maakt, w o rd t gestraft m et
g eva n g e n isstraf tot een m a x im u m van zes jaar o f m et een geldbo ete tot een
m a x im u m va n f 300.’

★

In april 1926, kort voordat artikel 15 3 bis werd afgekondigd, werd het
centraal archief van de P K I in beslag genomen; uit de stukken bleek dat
de partij meer dan vijfduizend leden telde, de Sarekat Rakjat veel meer:
enkele tienduizenden. Het verlies van het centraal archief had op de P K I
een desorganiserend effect —toen het in de zomermaanden zowel op Java
als in de Buitengewesten (daar o.m. in Atjeh), tot locale gewelddadige
acties kwam, lag het initiatief op plaatselijk niveau. Aan de nieuwe
voorzitter, Sardjono, en de overige bestuursleden drong zich de overtui
ging op dat zij de partij nauwelijks meer in de hand hadden — eind
augustus deden zij aan het partijkader weten dat het uit moest zijn met
alle onafhankelijke acties. Een deel van het kader, toch al teleurgesteld
door het feit dat de opstand in de oorspronkelijk vastgestelde periode
niet was doorgegaan, knoopte aan die mededeling de conclusie vast dat
het partijbestuur het denkbeeld van de opstand conform Tan Malaka’s
vertogen wilde laten vallen. Dat werd als verraad aan de revolutie
beschouwd —er werd in Batavia een Revolutionair Comité gevormd dat
alsnog naar de opstand ging toewerken.
Dat dat comité nu juist in Batavia tot stand kwam, had te maken met
het feit dat zich van de Sarekat Rakjat op West-Java, vooral in het roerige
Bantam en in Batavia, een nog grotere opwinding meester had gemaakt
dan elders. In de hele archipel deden geruchten de ronde dat de grote
ommekeer op handen was en dat diegenen die hem zouden bewerkstel
ligen, op militaire steun mochten rekenen van de Sowjet-Unie, China
en Turkije —leden van de Sarekat Rakjat boden rode kaarten ten verkoop
aan die, zo werd gezegd, als de ommekeer zich had voltrokken, zouden
aantonen dat de houders aan de goede kant hadden gestaan; in welke
mate die kaarten elders verkocht zijn, is niet bekend, wèl echter dat op
West-Sumatra en in Batavia talloze inheemse gezinnen zich zulk een
kaart aangeschaft hadden. Er waren bedragen voor betaald die van een
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kwartje konden oplopen tot enkele guldens; de bijeengebrachte gelden
werden gebruikt voor de financiering van de activiteiten van de PKI, ook
wel voor het kopen van wapens. Er werd door dat alles een nerveuze
spanning geschapen die het Revolutionair Comité op de ingeslagen weg
voortdreef. Inderdaad, de leden van het comité gingen in de loop van
oktober op reis om er zich van te vergewissen o f de PKI-kaders in de
verschillende districten bereid waren, aan de opstand deel te nemen. Hun
bevindingen vielen tegen: er waren vier districten waar de kaders positief
reageerden: op Java Bantam, de Preanger en Tegal (dat op Midden-Java
aan de noordkust ligt) (zie kaart V op pag. 47) en op Sumatra Padang —alle
overige districten deden o f geen duidelijke uitspraak o f weigerden mee
te doen; onder die weigeraars waren de in PK I-verband grote en belang
rijke districten Semarang en Soerabaja.
Deze gemengde ontvangst ontmoedigde het Revolutionair Comité
niet —eind oktober in Batavia bijeenkomend besloot het, in de nacht van
12 op 13 november tot actie over te gaan; het definitieve sein daartoe zou
van Cheribon uit gegeven worden. Kennelijk werd verwacht dat de
districten die lauw o f volstrekt afwijzend hadden gereageerd, zouden
gaan meedoen zodra de grote actie was ingezet en tot de eerste successen
had geleid.

★

Inmiddels had een nieuwe gouverneur-generaal zijn ambt aanvaard: Fock
was begin september '26 vervangen door de Graeff —wij noemden deze
al, maar het heeft zin, iets meer over hem mee te delen.
Jhr. mr. A. C. D. de Graeff was in 1872 in Den Haag geboren, had daar
een gymnasium doorlopen, had in Leiden Indisch recht gestudeerd en
was in 1895 naar Indië vertrokken. Daar was hij bijna twintig jaar lang
werkzaam geweest aan de Algemene Secretarie — hij was in '13 tot
Algemeen Secretaris benoemd. Als hoofdambtenaar o.m. onder de gouverneurs-generaal van Heutsz en Idenburg was hij een overtuigd aan
hanger geworden van de ethische politiek en de associatie-gedachte.
Idenburg bevorderde in '14 dat hij tot lid van de Raad van NederlandsIndië, van Limburg Stirum in '17 dat hij tot vice-president benoemd
werd. Hij was het van wie wij in het vorige hoofdstuk weergaven hoe
diep hij geschokt werd door het feit dat hij begin '19, toen hij was
gerepatrieerd, in Den Haag minister Idenburg had aangetroffen als een
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man op wie Colijn beslissende invloed had gekregen — hijzelf was
volkomen gelijk-op blijven denken met van Limburg Stirum en maakte
er zich ook op de nieuwe post die hij kreeg (hij werd in '2 1 gezant te
Washington), zorgen over dat Fock, van Limburg Stirums opvolger, zo
weinig tegemoet kwam aan de wensen der Indonesische nationalisten.
Dat zou hij anders doen!
In tegenstelling tot van Limburg Stirum had Fock het vertrouwen
weten te winnen van het overgrote deel van de Nederlanders in Indië
wier denkbeelden als gevolg van wat wij ‘de schok van ’ i8 ’ hebben
genoemd, gelijk vermeld, naar rechts waren opgeschoven. Door die
Nederlanders werd het bericht van de Graeffs benoeming met grote
wrevel ontvangen; in een van hun bladen werd hij beschreven als ‘een
persoon, gewend zich te bukken en te buitelen, te draaien en te wringen,
naar de diplomatie dat eist’ —een persoon ook van wie men niet mocht
aannemen dat hij jegens de nationalisten ‘een fier neen’ zou laten horen.'
De wrevel nam toe door wat de Graeff in zijn installatierede betoogde:
hij sprak met onverholen bewondering over van Limburg Stirum en hij
uitte scherpe kritiek op Fock door op te merken dat in de voorafgaande
jaren het vertrouwen van de inheemse bevolking in de rechtvaardigheid
van het gouvernement was verdwenen. Anders gezegd: hij wilde terug
naar de ethische politiek.

★

Omtrent de heftige meningsverschillen die zich in de loop van '26 binnen
de P K I hadden voorgedaan, was het gouvernement redelijk goed inge
licht: van de brieven die Tan Malaka uit Manila naar het P^CZ-bestuur
had gezonden, was een deel onderschept en bovendien had de spion die
zich in het centrum te Singapore had weten in te dringen, het gouver
nement op de hoogte kunnen houden van wat daar aan informatie
binnenkwam. Het gouvernement wist aldus van het doen en laten van
het bestuur van de P K I vrij veel af, maar het kreeg geen enkele informatie
meer over de opstandsvoorbereidingen, zodra deze waren overgenomen
door het zelfstandig optredend Revolutionair Comité.
Het Comité zond enkele dagen vóór 12 november telegrammen aan
de PATZ-leiders in de districten die zich tot medewerking aan de opstand
' Aangehaald in P. J. D rooglever: De Vaderlandse Club 19 2 9 -19 4 2 , p. 26.
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bereid hadden verklaard; die telegrammen waren, zoals gebruikelijk,
gecamoufleerd als commerciële mededelingen. In sommige gevallen
werden evenwel schriftelijke instructies overgebracht door koeriers of
koeriersters. De koerierster nu die zich op 12 november in Tegal ver
voegde bij het schuiladres van de leider van de opstand in heel MiddenJava, werd op die dag bij dat adres gearresteerd, waarmee de instructies
voor Midden-Java aan de politie in handen vielen; er stond o.m. in: ‘Alle
kledingstukken’ (daarmee waren de BB-ambtenaren bedoeld) ‘moeten
tot sambal worden fijngestampt.’1 In alle residenties van dit deel van het
eiland werden de aan het Nederlands bestuursapparaat bekende, voor
aanstaande communisten onmiddellijk gearresteerd en de huizen van
nogal geïsoleerd wonende B B ’ers onder bewaking gesteld. De autoritei
ten in Tegal hadden evenwel, schijnt het, niet de indruk gekregen dat er
op Java een algemene opstand dreigde, althans: de eerste die op 12
november Batavia waarschuwde, des avonds pas, was de resident van het
beoosten Tegal gelegen Pekalongan (zie kaart V op pag. 47), aan wie de
‘gedecodeerde’ tekst was voorgelegd van het naar die plaats gezonden
z.g. commerciële telegram; die ‘gedecodeerde’ tekst luidde: ‘De tijd is
bepaald op november 12—13, 1926, tussen middernacht en twee uur
’s nachts. Het volk moet overal in opstand komen. Alle gouvernementsfunctionarissen en politiemannen moeten gedood worden.’
Het bericht uit Pekalongan kwam in het paleis van gouverneurgeneraal de Graeff te Batavia binnen terwijl daar een gala-bal gaande was.
Hoofdofficieren van het Knil begaven zich haastig naar hun stafkwartieren en alarmeerden de gekazerneerde eenheden, ’s Nachts na twaalf uur
werd het in en bij Batavia onrustig. Er trokken groepen van enkele
honderden zwak-bewapende inheemsen door de straten — één groep
maakte zich meester van de telefooncentrale (en werd spoedig daaruit
verdreven), een andere poogde zonder succes een gevangenis binnen te
komen. Hier en daar werden branden gesticht. In het begin van de
ochtend waren evenwel alle ongeregeldheden bedwongen; er hadden
toen omstreeks driehonderd arrestaties plaatsgevonden. Elders op Java
waren er slechts geringe ongeregeldheden (in het gebied van Soerakarta
pas op de 17de), met uitzondering evenwel van de Preanger en vooral
van Bantam. In laatstgenoemd, bij uitstek Islamietisch gebied werd de
‘heilige oorlog’ gepredikt: telefoonverbindingen werden er onklaar ge
maakt en wegen geblokkeerd (ook werden een Nederlands spoorweg
ambtenaar, een wedono, een assistent- wedono en acht inheemse politie
1 Brief, 18 aug. 19 83, van K. W . L. Bezemer.
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mannen gedood) maar d'e troepen van het Knil die onder commando van
kapitein L. Th. Becking het gebied binnentrokken, stieten nauwelijks op
weerstand.
Het was dat Knil dat, hetzij door in te grijpen, hetzij door zich te
vertonen, de ongeregeldheden wist te bedwingen dan wel te voorkomen.
‘Bij recente onlusten’, zo seinde de Graeff begin december aan Den Haag,
‘zijn troepen vrijwel tot uiterste capaciteit benut.’ Hij liet een waarschu
wing volgen: ‘Indien overeenkomstig plan leiders, onlusten in ernstige
mate ook buiten West-Java waren uitgebroken en vooral indien daar
mede spoorstaking gepaard, zou leger niet in staat zijn geweest, daaraan
hoofd te bieden.’ 1
Het was meegevallen: de opstand had niet veel om het lijf gehad —hij
wekte evenwel bij de Europeanen een golf van angst op; die angst werd
aangewakkerd door de maatregelen die de autoriteiten namen: geïsoleer
de woningen o f wijken waar Europeanen woonden, werden onder
bewaking gesteld, ook werden verspreid wonende Europeanen wel in
bewaakte complexen samengebracht. In een plaatsje in de bergen op
Oost-Java waar een krankzinnigengesticht gevestigd was, ‘was de angst’,
aldus later een Nederlander,
‘zó gro o t dat alle Eu ropeanen zich in de g e b o u w e n van het krankzinnigengesticht
. . . ve rzam e ld e n o m zich aldus m et behulp van de inh eem se bestuursam btenaren
en de V e ld p o litie beter te kunnen verd ed igen . . . D e w ild ste geruchten deden
de ro n d e: alle Europeanen zo ud en d o o r de co m m u n isten w o rd e n afgeslacht,
w aarbij de bestuursam btenaren op de eerste plaats stonden2 . . . G e lu k k ig gebeu r
de er niets, zodat w ij enige dagen later rustig naar Soerabaja konden terugkeren.’ 3

In de weken die op de opstand volgden, vonden overal op Java
arrestaties plaats4; Alimin en Moesso werden in december door de Britse

1 Telegram , 7 dec. 1926, van de G raeff aan de min. van koloniën, Kwantes, dl. II,
p. 525. 2 Van der Jagt, resident te M agelang (M idden-Java), kreeg een bij huiszoe
kingen in beslag genom en ‘ lijstje in codeschrift’ te zien, ‘aanwijzende de bestuurs
ambtenaren, t.w. w ij die uit de w e g moesten worden geruimd. ‘ Karbouw ’ , dat ben ik,
de resident, ‘ Sa^i-huid’ zijn de assistent-residenten, ‘G eitenvel’ zijn de controleurs,
‘V lee s’ is de regent, enz.’ (M .B. van der Jagt: Memoires, p. 266) 3 Besturen overzee,
p. 182. 4 Het dagblad H et N ieu w s van de D ag, eerder al door ons geciteerd, was het
met die arrestaties niet eens. ‘W aarom niet tegen de m u u r?!!’, aldus zijn commentaar.
‘V ijftig galgen op het Koningsplein’ (het grootste plein in Batavia) ‘en enige dezelfde
instrumenten op het dorpsplein in diverse Bantamse plaatsen, ten aanschouwe van de
bevolking, hebben vijftig jaar lang een heilzaam effect.’ (aangehaald in O u d : H etjongste
verleden, dl. III, p. 316 )
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autoriteiten opgepakt toen zij op Malakka aankwamen; zij werden na
enige tijd uitgewezen en keerden naar Moskou terug.
★

Zoals eerder weergegeven, hadden de Prambanan-besluiten voorzien in
een opstand in twee fasen: eerst een in het gebied van Padang (WestSumatra), daarna een op Java. De P K I in Padang had zich in oktober '26
accoord verklaard met het opstandsplan van het Revolutionair Comité
— onbekend is, waarom het in de nacht van 12 op 13 november op
West-Sumatra rustig bleef. Ook daar vonden nadien arrestaties plaats
maar sommige leidende communisten wisten zich schuil te houden onder
de Minangkabauers. De belangrijkste hunner, een aanhanger van Tan
Malaka, ried met klem af alsnog tot actie over te gaan, maar enkele
anderen meenden dat West-Sumatra niet bij Java mocht achterblijven
—de P K I had trouwens op West-Sumatra naar verhouding meer wapens
bijeengebracht dan haar op Java was gelukt en er was een sterke onte
vredenheid jegens de inheemse hoofden die door het gouvernement
werden gesteund. Op 1 januari '27 brak een opstand uit in Siloengkang,
in de bergen ten noordoosten van Padang (zie kaart VI op pag. 62), en
die opstand welke zich snel uitbreidde, leidde tot zwaardere gevechten
dan zich op Java hadden voorgedaan. Een deel van de PAT/-aanhangers
was hierbij in rode hemden gekleed —zo zouden zij, was hun verzekerd,
onkwetsbaar zijn.’ Hoeveel slachtoffers er aan inheemse zijde vielen, is
niet bekend, aan de zijde van het gouvernement werden een spoorweg
beambte en enkele inheemse politiefunctionarissen gedood en sneuvelde
een Knil-officier.
Op 12 januari was het overal weer rustig maar enkele maanden later
traden enkele marechaussee-brigades opnieuw op tegen communistische
opstandelingen in het gebied tussen Padang en Siloengkang, zulks onder
bevel van een majoor van het Knil, W. V. Rhemrev, drager van de
Militaire Willemsorde (die had hij in Atjeh verworven). Dat optreden
ging, aldus de Europese pers op Java in oktober '28, gepaard met ‘gemene
martelingen door sadistische beulen’, zelfs met ‘lijkenschennis’ 2 - ver
moedelijk sloeg dat laatste op het feit dat marechaussees het hoofd van

1 In Bantam waren plaatselijk witte hemden gebruikt.
2 4 okt. 1928.
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de leider van de opstand, die gesneuveld was, afgehouwen hadden en
het, op een stok geschoven, door de kampongs hadden laten dragen. Toen
deze zaak in de openbaarheid kwam, was aan majoor Rhemrev wegens
volbrachte diensttijd op eigen verzoek eervol ontslag verleend. Gouver
neur-generaal de Graeff kon niet bereiken dat tegen de majoor een
strafvervolging werd ingesteld, wèl ontvingen deze en de overige offi
cieren die voor het gebeurde verantwoordelijk waren, van de legercom
mandant een schriftelijke betuiging van ernstige ontevredenheid. Wij
kunnen ons niet anders voorstellen dan dat de majoor daar met verbit
tering kennis van nam — notabene: voordat de pers aan de onder zijn
verantwoordelijkheid gepleegde misdragingen aandacht had besteed, was
hij wegens zijn doortastend optreden benoemd tot officier in de orde
van Oranje-Nassau met de zwaarden.

★

De repressie waartoe het gouvernement overging, was zwaar. Van Su
matra wisten ongeveer honderd communisten o f met de opstand anders
zins sympathiserenden (daaronder vele Islamieten die gehoopt hadden,
de kajïrs te kunnen verdrijven) naar Malakka o f Singapore te ontkomen,
maar overigens werden op Sumatra en op de Molukken massale arresta
ties verricht en op Java, waar zij al eerder waren begonnen, werden zij
voortgezet. Het BB-apparaat kreeg instructie, alle inheemsen en Chinezen
te arresteren van wie, daargelaten o f zij iets met de twee opstanden te
maken hadden gehad, bekend was o f vermoed werd dat zij lid waren
geweest van de P K I o f daar met sympathie tegenover hadden gestaan.
Van diegenen die bij gewelddadigheden betrokken waren geweest welke
aan Europeanen o f inheemsen het leven hadden gekost, werd een aantal
ter dood veroordeeld —in de meeste gevallen verleende de Graeff gratie,
drie doodvonnissen werden voltrokken. In totaal werden ca. dertiendui
zend personen gearresteerd. Van hen werden ca. vierduizendvijflhonderd,
die aan de onlusten hadden deelgenomen, tot gevangenisstraffen veroor
deeld maar aan de resterende ca. achtduizendvijfhonderd kon in dat
opzicht niets ten laste worden gelegd. Een kleine zevenduizendzevenhonderd arrestanten werd na enige tijd vrijgelaten maar ruim achthon
derd hield men vast. Onder hen bevonden zich overtuigde communisten
zoals de laatste partijvoorzitter, Sardjono, maar ook personen die met de
P K I maar een zwak contact hadden gehad o f van wie door anderen die
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zij zich tot vijand hadden gemaakt, beweerd was dat zij communist
waren. Inheemse bestuursfunctionarissen die van bepaalde lastposten af
wilden zijn, konden het zich gemakkelijk maken: een bericht naar het
BB-apparaat dat de betrokkenen communist waren, was voldoende om
hen te doen arresteren.
Al die arrestaties en ook de dreiging van nieuwe arrestaties legden in
'27 (het jaar waarin, gelijk eerder vermeld, de politieke recherche werd
versterkt in de vorm van de oprichting van de ‘tweede’ PID) een zware
druk op het inheemse, hier en daar ook op het Chinese deel van de
samenleving. Sommige inheemsen trachtten zich aan arrestatie te ont
trekken door schuil te gaan in de scharen van de hadj-gangers1 - trouwens,
ook onder diegenen die naar Malakka o f Singapore ontkomen waren,
bevonden zich verscheidenen (de met de opstand sympathiserende Isla
mieten) die ó f naar Egypte ö f naar Mekka togen. Wie aldus in Mekka
aankwam, was geenszins veilig —het Nederlands consulaat in Djeddah,
de voornaamste havenplaats in Saoedi-Arabië, kwam er meestal wel
achter wie onder de pelgrims Indië verlaten hadden met de bedoeling,
arrestatie te ontgaan, o f wie in Mekka contacten legden die voor nieuwe
politieke activiteit van belang konden zijn; dan werd koning Ibn Saoed
ingelicht en ‘het was’, aldus later de toenmalige Nederlandse consul in
Djeddah, ‘voldoende, hem de lijst te overhandigen met de namen der
nationalistische vluchtelingen . . . Dan werden ze gevangen genomen en
aan ons uitgeleverd, zodat wij hen naar Indië konden terugzenden’ ;
spoedig ‘kwamen de eerste convooien, met kettingen gebonden, uit
Mekka naar Djeddah wandelen’ (een afstand van ca. tachtig kilometer).
‘In de politiekazerne van Djeddah zag ik hen voor het eerst: uitgeputte,
verzwakte, verslagen mensen.’2
★

Vóór '27 hadden de gouverneurs-generaal hun exorbitante rechten steeds
1 G em iddeld waren er volgens de gouvem em entsgegevens in de jaren 1 9 2 5 - 3 0 per
jaar ca. negentigduizend h adj-gzn gers uit Nederlands-Indië (J. F. Haccoü in Balans van
beleid, p. 2 6 1) — H. J. Benda daarentegen, een van de deskundigen op het gebied van
de Islam in Indië, verm eldt dat het er in die periode nooit m eer dan ruim vijftigdui
zend waren. (H. J. Benda: The Crescent and the R ising S u n . Indonesian Islam under the
Japanese occupation 1 9 4 2 - 1 9 4 5 (1958), p. 220 ) 2 D . van der M eu len: Hoort g ij de donder
n iet? Begin van het einde der Nederlandse gezagvoering in Indië. Een persoonlijke terugblik
( 1977). P- i i o - i i .
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in zoverre met behoedzaamheid uitgeoefend dat geval na geval diepgaand
was onderzocht o f er aanleiding was om, na accoordbevinding door de
Raad van Nederlands-Indië, de zware straf op te leggen waarmee geen
rechterlijke instantie te maken had en waartegen geen appèl mogelijk
was: een verblijfsverbod in bepaalde streken o f verbanning binnen de
archipel. In het eerste geval had de gestrafte vaak, in het tweede steeds
een nieuw bestaan moeten opbouwen; was hij verbannen, dan was hij
namelijk meestal naar een eiland in het oostelijk deel van de archipel
overgebracht —daar had hij zes maanden lang voor zijn levensonderhoud
en eventueel dat van het hem vergezellende gezin een gering bedrag
uitbetaald gekregen, nl. f 10 per maand; de bedoeling was dat hij er in
die zes maanden in zou slagen, een bescheiden positie op te bouwen,
veelal als handwerker. Was hem dat gelukt, dan was hij van de ergste
materiële zorgen bevrijd. Banneling bleef hij: gescheiden van zijn ver
wanten en vrienden, gescheiden van zijn geboortegrond o f van het
gebied waar hij later had gewoond, feitelijk gevangene op een afgelegen
eiland dat bewoond werd door een primitievere bevolking met een
andere cultuur en een andere taal. Briefwisseling met personen in de
gebieden waaruit hij was verwijderd, was toegestaan — die brieven
werden gecensureerd; zij vormden bovendien slechts een mager substi
tuut voor het levende contact. Zo was ballingschap ook onder de gun
stigste omstandigheden een kwelling.
Ten aanzien van de ca. achtduizendvijfhonderd na de PX 7-opstanden
gearresteerden, aan wie geen deelneming aan die opstanden ten laste kon
worden gelegd, week het gouvernement in twee opzichten van de
vroegere praktijk af: het Binnenlands Bestuur, veelal voorgelicht door de
inheemse bestuurders, diende op te geven wie als gevaarlijke commu
nisten beschouwd moesten worden en die lijsten werden en bloc aan de
gouverneur-generaal en de Raad van Nederlands-Indië voorgelegd; aan
verificatie van de summiere gegevens kwamen die instanties niet toe. De
exorbitante rechten werden daarmee niet alleen op een veel groter schaal
dan tevoren toegepast maar ook op een veel onzorgvuldiger wijze.
Bovendien werd als collectief verbanningsoord een gebied uitgekozen
dat zich in het primitiefste deel van de archipel bevond: de bovenloop
van de Digoel-rivier in Nederlands Nieuw-Guinea (zie kaart VII op pag.
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Begin '28, vele maanden, soms meer dan een jaar na de arrestaties,
vonden de eerste deportaties naar Boven-Digoel plaats. Er werden ruim
achthonderd inheemsen en tien Chinezen naar toe gebracht, bijna allen
mannen (vijftien gedeporteerden werden door hun vrouw vergezeld).
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Bijna zevenhonderd van deze ballingen waren afkomstig van Java, de
overigen van Sumatra en de Molukken. Bijna vierhonderd van de man
nelijke ballingen hadden een functie gehad in gouvernementsdienst,
ruim driehonderdvijftig hadden een vrij beroep uitgeoefend, slechts
negen-en-zeventig waren landbouwer geweest: een aanwijzing dat
slechts weinigen van de dorpelingen, die de overweldigende meerder
heid van de bevolking vormden, tot de P K I waren toegetreden. Een
tweede aanwijzing daarvoor was het feit dat zich onder de gedeporteer
den een minderheid aan analfabeten bevond: 28% - de P K I had haar
kracht gevonden in de rijen der ontwikkelden.
Moest men nu al die gedeporteerden als personen zien van wier
voortgezette aanwezigheid in de streek waar zij gearresteerd waren,
onrust te verwachten was? Er is reden tot twijfel. Er stak in de ontwik
keling van de P K I in de periode '2 0 -27 het element van overspanning
dat telkens in de verzetsbewegingen tegen het koloniaal gezag aan de dag
was getreden —juist doordat de P K I een zo beslissende nederlaag had
geleden, had men kunnen aannemen dat van haar aanhangers velen,
misschien wel zeer velen, die een allerminst orthodox maar eerder
sterk-Indonesisch getint en bij uitstek vaag Marxisme hadden aangehan
gen, na die nederlaag tot inkeer zouden komen. Zulk een gematigde visie
sprak evenwel het gouvernement niet aan. Zijn reactie werd in hoge mate
door angst bepaald. Schrijvend over hetgeen eind ’26 op Java en begin
'27 op West-Sumatra gebeurd was, bekende Welter later: ‘Nooit heb ik
het precaire van onze positie als leiders van een miljoenenvolk zo sterk
gevoeld als in die dagen. Even een rimpeling in het anders roerloze vlak
van de inheemse maatschappij en de grondslagen van het Nederlandse
gezag trilden in delen van Java en West-Sumatra.’ 1
Zo was het, en vandaar de excessieve reactie. Zij bleef lang nawerken.
Bovendien: toen het kamp Boven-Digoel eenmaal bestond, konden in
de jaren die volgden, allen die zich, zonder enige binding met de PKI,
tegen het gouvernement gekeerd hadden, daarheen gedeporteerd wor
den.
★

De opstand op West-Java leidde er toe dat de Komintern, die hem als een
fatale fout had gezien en er alle hulp aan had geweigerd, een oproep deed
1 W elter: ‘ M em o ires’, p. 90.
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verschijnen die op 24 november '26 in het dagblad van de CPH, De
Tribune, werd opgenomen. ‘De Communistische Internationale’, zo heet
te het aan het slot, ‘begroet van ganser harte de revolutionaire strijd van
de Indonesiërs en ondersteunt deze volledig.’ Enkele dagen eerder had
in Moskou een zitting plaatsgevonden van het dagelijks bestuur van de
Komintern waar Semaoen met ‘de Internationale’ was begroet; ‘de hui
dige opstand’, had hij gezegd, ‘betekent het begin van het einde van het
Hollandse imperialisme.’ Hij was nadien naar Nederland gereisd en werd
daar op 29 november in Amsterdam uitbundig gehuldigd op een demon
stratieve vergadering van de communistische partij.
In werkelijkheid was het, na het onderdrukken van de PA7 -opstand
op West-Sumatra, in Indië met alle massale communistische activiteit
gedaan. Wel bleven in '27 losse groepen actief die, soms gecamoufleerd
als kunst- en begrafenisverenigingen, de inheemse bevolking tot verzet
trachtten aan te sporen —ook werd in j uli '27 door Menadonese militairen
van het Knil een poging ondernomen om delen van de pyrotechnische
werkplaats van het Knil te Bandoeng te vernielen (Tjipto Mangoenkoesoemo, een van de oprichters van Boedi Oetomo en de Indische Partij, had
hoewel hij geen communist was, met hen een gesprek gevoerd en hun
f 10 gegeven en werd nu naar het eiland Banda in de Molukken verban
nen1); voorts werden in '28 twee in Moskou opgeleide inheemse propa
gandisten ontdekt (zij verdwenen naar Boven-Digoel) en ook in later
jaren werden hier en daar wel communisten opgepakt (en verbannen),
maar vergeleken met wat zich van '20 tot '27 had afgespeeld, had dit alles
weinig om het lijf. Na een vergeefse poging om van Nederland uit met
communistische zeelieden een nieuwe organisatie op te richten, begon
de heropbouw van de P K I pas in de lente van '35, toen Moesso (Alimin
was in Moskou gebleven2), vermoedelijk via China en de Philippijnen,
onontdekt in Soerabaja aankwam. Ook die nieuwe P K I werd door
talrijke arrestaties getroffen — Moesso moest Indië in '36 verlaten; hij
begaf zich opnieuw naar de Russische hoofdstad.
1 Tegen T jipto waren al eerder maatregelen genomen. Eind '20, toen hij voorzitter
was van de Sarekat H india, de Nationaal-lndische Partij (de voortzetting van de
Indische Partij), was hem het v e rb lijf in de Vorstenlanden ontzegd - het gouverne
ment had toen de indruk gehad dat het genoem de verbond allerlei onrust in de
Vorstenlanden ontketend had. Er waren daar toen met het comm unism e sympathise
rende nationalisten actief gebleven en verm oedelijk waren, gelijk reeds verm eld, uit
hun rijen in '2 3 de plegers van de aanslag op Fock voortgekom en.
2 H ij begaf zich
vandaar in 1940 naar China, waar hij zich aansloot bij de communisten die zich in de
provincie Jenan hadden teruggetrokken.
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En Tan Malaka?
Hij was het eens geweest met de Komintern die steun aan de Prambanan-besluiten had geweigerd —anderzijds had hij de overtuiging gekre
gen dat de Sowjet-Unie de communistische bewegingen elders slechts
gebruikte voor haar eigen nationale belangen. Hij richtte in '27 in
Bangkok, de hoofdstad van Thailand, een nieuwe Indonesische partij op,
de Partai Republik Indonesia, oftewel de Pari, die een door de Komintern
te geven leiding principieel afwees. Opnieuw ging hij moeilijke jaren
tegemoet waarin hij nu eens in het ene, dan weer in het andere Aziatische
land leefde, vaak zich schuilhoudend, steeds met moeite in zijn levens
onderhoud voorziend. Tenslotte belandde hij in '41 in Singapore waar
hij leraar in het Engels werd aan enkele Chinese scholen.
Zijn Pari werd geen succes. De verbindingen met Nederlands-Indië
waren m oeilijk Mede als uitvloeisel van de samenwerking tussen de
recherche in Nederlands-Indië en die in Singapore werden groepen van
zijn aanhangers in '33, '36 en '37 gearresteerd. De meesten hunner werden
naar Boven-Digoel gedeporteerd — aan het einde van de jaren '30 was
nog slechts een kleine kern actief; op Java werd deze vermoedelijk geleid
door de jeugdige Adam Malik. Dat de onafhankelijk denkende Tan
Malaka zich van Moskou had losgemaakt, had men hem intussen trachten
in te peperen: door Moesso was hij van '35 af voor afvallige, verrader en
Trotzkist uitgemaakt (notabene: in de kritieke jaren '2 5 - 2 6 had Moesso
in de geest van Trotzki gehandeld en had Tan Malaka zich tegen Trotzki
gekeerd) —Moesso had ook beweerd dat Tan Malaka in het geheim met
Japan samenwerkte. Ook die bewering was van alle grond ontbloot.
Had die venijnige campagne tegen Tan Malaka succes? Nauwelijks.
Niet zijn naam had door de gebeurtenissen van '26—27 schade geleden
maar die van de P K I die naar het oordeel van talrijke politiek-bewuste
Indonesiërs onberaden was opgetreden. In die kringen was bekend dat
niemand zich meer moeite had gegeven dan Tan Malaka om het avontuur
van de opstanden te voorkomen. Zijn persoonlijkheid had, hoe jong hij
toen ook was, in de jaren '2 1 en '22 op Java indruk gemaakt —in maart
'22 had hij Indië verlaten. Ingewijden wisten dat de adviezen die hij als
vertegenwoordiger van de Komintern gegeven had, gekenmerkt waren
door behoedzaamheid — zij wisten óók (en dat wist men tevens in de
veel bredere kringen die met aanhangers van de Pari in contact stonden),
dat hij, buiten Indië rondzwervend, grote offers bracht voor de antikoloniale zaak. Hij werd niet vergeten —evenmin werden dat trouwens
zij die binnen Indië verbannen waren en van hun verbanningsoord uit
briefwisseling, zij het gecensureerd, met familieleden, vrienden en ge-
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lijkgezinden konden onderhouden. Wellicht droeg juist de afwezigheid
van die inheemsen die zich tegen het koloniaal regime hadden gekeerd,
er toe bij dat de denkbeelden waarvoor zij zich hadden ingezet, levend
bleven —niet op hun specifieke politieke richting kwam het dan aan maar
op het gemeenschappelijk doel: een staat waar de leiding niet in handen
van Nederlanders maar van Indonesiërs zou liggen.

Boven-Digoel
Uit het voorafgaande bleek dat weliswaar Indonesische communisten en
personen die van sympathie met het communisme verdacht o f beticht
waren, als eersten het deportatiekamp Boven-Digoel bevolkten maar dat
daar na hen ook anderen werden binnengevoerd. Op dat deportatiekamp
willen wij nu dieper ingaan, waarbij wij veel van onze algemene gege
vens ontlenen aan de herinneringen van een jongere broer van hadji
Agoes Salim, I. F. M. Salim, die vijftien jaar lang gevangene was van
Boven-Digoel.1
Het kamp lag aan de bovenloop van de Digoel-rivier op een afstand
van 450 km van de kust —dat was voor de gouvernementsstomer die er
eenmaal per maand heenvoer, op zijn minst drie dagen varen; die boot
lag ’s nachts voor anker. Op de uitgezóchte plaats was een terrein vrijgekapt en daar was een steiger gebouwd. De gedeporteerden werden er eerst
in barakken gehuisvest, later, toen velen hun vrouw en kinderen hadden
laten overkomen, kwamen er ook kleine huisjes. Bij het kamp verrezen,
afgezien van de bestuurspost en de behuizing van ca. honderd militairen
van het Knil, een ziekenhuisje, een moskee, een gouvernementsschooltje
en een ontspanningsruimte —óók een protestants en een katholiek kerkje
en een missieschooltje. Een generator droeg zorg voor electriciteit.
Eigenlijk waren er twee kampen. Toen namelijk in het oorspronkelijke
1 D ie herinneringen zijn opgenom en in zijn in 19 73 gepubliceerd w erk Vijftien ja a r
Boven-D igoel. Concentratiekamp in N ieu w -G u in ea . Bakerm at van de Indonesische onajhankelijkheid. Salim werd in oktober '27 , negen maanden na het einde van de opstand op
W est-Sum atra, gearresteerd in M edan waar hij als journalist werkzaam was. H ij was
tot ju n i 43 in B o ve n -D ig o e l opgesloten en werd toen uit dat gebied, dat niet door
de Japanners was bezet, met de overige gevangenen door de Nederlandse autoriteiten
naar Australië overgebracht. In december 4 2 was hij tot de katholieke kerk toegetre
den. In Australië ging hij werken bij de Nigis, de Netherlands-Indies Governm ent
Information Service.
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kamp, Tanah Merah (Rode Grond), bleek dat een deel van de gedepor
teerden, allen communisten, een volstrekt recalcitrante houding innam,
werd dat deel ca. 40 km verder stroomopwaarts in een tweede, kleiner
kamp ondergebracht, Tanah Tinggi (Hoge Grond). Dat tweede kamp
begon met honderdvijf-en-twintig bewoners, vrouwen en kinderen
inbegrepen.
Men kon de gedeporteerden in v ijf groepen indelen: in Tanah Tinggi
de z.g. onverzoenlijken; zij kregen van het gouvernement bescheiden
maandrantsoenen die zij met eigengekweekte groente en fruit en door
visvangst aanvulden —zij kregen geen materiaal voor verlichting en ook
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geen kleding. In Tanah Merah was een groep die, hoewel niet als onver
zoenlijk beschouwd, toch weigerde te werken — die groep ontving
dezelfde rantsoenen als de onverzoenlijken en moest deze ook zelf
trachten aan te vullen. Tanah Merah kende voorts een groep gedeporteer
den die werkzaam waren als politie-agent, telefonist, onderwijzer, zie
kenverpleger enz.; dezen kregen een vast maandgeld. Dan was er de groep
van de dagloners (loon: veertig cent per dag) die eveneens voor het
gouvernement, d.w.z. voor het kamp, werkzaam waren, hoofdzakelijk als
landbouwers. Voorts waren er gedeporteerden die als schoenmakers,
kleermakers enz. een ‘vrij’ beroep uitoefenden en aldus enig geld ver
dienden. Tenslotte was er een groepje invaliden dat een bescheiden
bedrag aan onderstand kreeg. Maandgelders, dagloners, handwerkers en
invaliden kochten zelf hun voedsel. Enkele gedeporteerden dreven een
winkeltje en er was ook een Chinese toko — de eerste to&o-houder was
volgens Salim ‘een onverbeterlijke afzetter’ 1, de tweede vroeg redelijke
prijzen.
Boven-Digoel begon, gelijk vermeld, met ruim achthonderdtien ge
deporteerden, van wie vijftien door hun vrouw vergezeld werden. Twee
jaren later, in '30, waren er ca. elfhonderdvijftig gedeporteerden, bij wie
zich een kleine duizend vrouwen en kinderen bevonden. Het gouverne
ment was toen tot de conclusie gekomen dat overwogen diende te
worden, een deel van de gedeporteerden naar hun oorspronkelijke woon
plaats terug te voeren. Een van de leden van de Raad van Indië begaf zich
naar Boven-Digoel, verbleef zeven weken in Tanah Merah, sprak er met
ruim zeshonderd gedeporteerden en rapporteerde na terugkeer aan de
gouverneur-generaal dat zijns inziens ruim vierhonderd hunner in vrij
heid gesteld konden worden. Een van zijn bevindingen was óók dat in
Boven-Digoel zoveel malaria heerste dat het gebied eigenlijk ongeschikt
was als locatie van een interneringskamp; hij stelde voor, het gehele kamp
naar een gezondere streek te verplaatsen. Vervolgens werd overwogen,
die verplaatsing te doen geschieden naar een van de Molukken-eilanden
—het slot van het lied was dat het kamp bleef waar het was.
Van begin '31 af werden verscheidene honderden gedeporteerden
vrijgelaten — kleinere aantallen daarentegen, de meesten nationalisten,
anderen aanhangers van Malaka’s Pan-partij o f bestuursleden van daar
mee verbonden vakbonden, maar ook wel communisten die hun in '27
opgelegde gevangenisstraf uitgezeten hadden, werden als nieuwelingen
Boven-Digoel binnengevoerd. Begin '36 waren er vierhonderdnegentien
1 A.v., p. 126.
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gedeporteerden (van wie een-en-zeventig onverzoenlijken in Tanah
Tinggi woonden), eind '39 driehonderdvijf-en-vijftig (zeven-en-twintig
in Tanah Tinggi) —behalve de onverzoenlijken werd de laatst overgeble
ven groep, tweehonderdvijf-en-negentig gedeporteerden en tweehonderdtwaalf gezinsleden tellend, in juni '43 door de zorgen van de N e
derlandse autoriteiten in Australië naar dat land overgebracht; daarop
komen wij terug in ons volgende deel.
Hoeveel personen in totaal korte o f lange tijd als gedeporteerden in
Boven-Digoel hebben vertoefd, is niet precies bekend (wij schatten: ca.
veertienhonderd) - evenmin, hoevelen er zijn overleden (wij schatten:
enkele tientallen). De gedeporteerden werden, aldus Salim, ‘niet getrei
terd o f mishandeld’1, beide kampen waren, schrijft hij, ‘een redelijk
bewoonbare nederzetting.’2 Desniettemin was het bestaan in BovenDigoel, al werden er ook lessen gegeven en was er gelegenheid tot
velerlei verstrooiing, voor de gedeporteerden een kwelling. Dat was het
door de onbegrensde duur van de opgelegde verbanning, door het
buitensporig heet en buitensporig vochtig klimaat, door de dreiging van
de malaria, maar vooral door het heimwee waar nagenoeg alle gedepor
teerden aan leden, en door, aldus Salim, ‘de verschrikkelijke eenzaam
heid’.3 Eenzaamheid niet doordat men alléén was (er waren medegedeporteerden, vrouwen, kinderen, Nederlandse bestuursfunctionaris
sen en militairen4, aan het eind van de jaren '30 een jaar o f twee lang
ook ruim tweehonderd employé’s van een maatschappij die, vergeefs
overigens, naar goud zocht), neen, eenzaamheid doordat men gedwongen
samen was met steeds dezelfde mensen en zich midden in het vrijwel
ondoordringbare tropische oerwoud bevond. Jaar in, jaar uit moest die
eenzaamheid verdragen worden. ‘Het is bijna ongelofelijk maar het is
een feit’, schreef in augustus '35 de Indonesische nationalistische voor
man Sjahrir, die in december '34 naar Boven-Digoel was gedeporteerd,
‘ dat al d ie m ensen . . . gem arteld w o rd e n zo nd er dat d egenen die hen k w e lle n
en m artelen het zich b ew u st zijn , om dat ze zich van het geestelijk lijd e n van de
b a n n elin gen niets m aar dan o o k niets aantrekken en er m eestal zelfs geen notie
van h ebben .’ 5

Vele gedeporteerden vervielen tenslotte tot volstrekte apathie.

A.V.,

1 A.v., p. 14 5.
2 A.v., p. 89. 3
p. 14 5. 4 H et Knil-detachem ent werd in
decem ber '4 1 naar A m bon verplaatst en vervangen door een detachement Veldpoli
tie. 5 Sjahrazad (ps. van Sjahrir): Indonesische overpeinzingen (1950), p. 120.
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Zestien maal vormden zich kleine groepjes die een vluchtpoging
ondernamen; daarbij waren in totaal ca. zestig gedeporteerden betrokken
(ca. veertig uit de groep der onverzoenlijken) —bij elf van die pogingen
werd de vlucht na enige tijd opgegeven, bij v ijf slaagden de betrokkenen
er in, de kust en vandaar met scheepjes Australië te bereiken. Daar werden
zij allen door de Australische autoriteiten opgepakt en aan de NederlandsIndische uitgeleverd, die hen weer naar Boven-Digoel lieten overbren
gen.

★

In 1936 toonde een in opdracht van de procureur-generaal ingesteld
onderzoek aan, dat nagenoeg allen van de ruim achthonderd naar Digoel
gedeporteerden die vrijgelaten waren, door hun gedrag sindsdien geen
enkele aanleiding hadden gegeven tot klachten — slechts van vijf-enveertig werd aangenomen dat zij nog vatbaar waren voor communistische
opvattingen. In het licht van dat gegeven dient men te constateren dat
een overvoorzichtig gouvernement traag is geweest op het punt van de
vrijlatingen.
Dat was ook het oordeel van Sjahrir die in februari '36 op Banda
geïnterneerd werd. ‘Zeker 80 tot 90 % van de bewoners van Tanah Merah
kan’, schreef hij in september '37,
‘vo lg en s de kriteria van de re g e r in g -z e lf naar Ja v a terug. D at ze n o g op D ig o e l
zijn , k o m t d oordat z o w e l de g ezagh ebber van B o v e n -D ig o e l als de resident der
M o lu k k e n deze kriteria m eestal w e e r oorspronkelijk gaan interpreteren, en vaak
o o k d oordat de h o o fd e n van de gew esten , w aar de b annelingen behoren en
w aarheen ze teruggestuurd m oeten w o rd e n , het m eestal het veilig ste v in d e n o m
in het geh eel geen risico te lopen en dus bezw aar te m aken tegen het toelaten
van e x -b a n n e lin g e n .’ 1

Vele gedeporteerden hadden zelf het gevoel dat zij nodeloos lang
werden vastgehouden. Dat namen zij het gouvernement kwalijk. Een
deel van de zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea werd in de lente
van '42 door Japan bezet, maar niet (zie kaart VII op pag. 320) Merauke
en het gebied van Boven-Digoel. Eens evenwel vlogen Japanse vliegtui
gen over Tanah Merah en lieten een paar bommetjes vallen. Die vlieg
1 A.v., p. 164.
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tuigen werden, aldus Salim, ‘luid door ons, bannelingen, begroet en
toegejuicht in de naïeve veronderstelling dat zij onze bevrijders zouden
zijn’ 1 —zij werden gezien als voorboden van Japanse parachutisten. Die
kwamen evenwel niet opdagen, waarmee de hoop op een spoedige
terugkeer naar Java en de andere gebieden waaruit de gedeporteerden
afkomstig waren, in rook vervloog.

De ‘Perhimpoenan Indonesia’
De impuls tot oprichting van de Indische Sociaal-Democratische Ver
eniging waaruit tenslotte de Partai Komunis Indonesia ontstond, was in de
persoon van Sneevliet uit Nederland gekomen —welnu, in de periode
waarin die P K I als gevolg van de door haar ontketende opstanden zichzelf
min o f meer vernietigde, kreeg de protestbeweging tegen het Nederlands
koloniaal gezag een nieuwe impuls uit Nederland; deze ging van in
heemse studenten uit, gegroepeerd in de organisatie die wij al enkele
keren noemden: de Perhimpoenan Indonesia (de Indonesische Vereniging).2
Omstreeks de eeuwwisseling waren de eerste inheemse jongeren naar
Nederland gekomen die daar een academische opleiding wilden volgen.
In 1908 waren er omstreeks dertig; die richtten een gezelligheidsvereniging op, de Indische Vereniging, waarin de politiek aanvankelijk geen
rol speelde. Daarin kwam wijziging toen in 1913 de drie uit Indië
verbannen oprichters van de Indische Partij: Douwes Dekker, Tjipto
Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerianingrat, in Nederland aankwa
men; Soewardi, lid geworden van de SDAP, werd redacteur van een
bescheiden orgaan van de Indische Vereniging, Hindia Poetra (‘Zonen van
Indië’). Naast die Indische Vereniging kwam in 1918 een organisatie tot
stand van Nederlandse, inheemse en Indisch-Chinese jongeren die zich,
hetzij op universitair, hetzij op ander niveau, in Nederland voorbereid
den op hun uitzending o f terugkeer naar Indië: een typische associatievereniging dus, het Indonesisch Verbond van Studerenden. Een jurist die
in Utrecht de meesterstitel had behaald en nadien in Leiden Indisch recht
was gaan studeren, mr. J. A. Jonkman (begin '42, zoals uit hoofdstuk 1
bleek, voorzitter van de Volksraad), werd er voorzitter van. Deze ver

1 I. F. M . Salim : Vijftien ja a r Boven-D igoel, p. 49. 2 Veel van onze algemene gegevens
ontlenen w ij aan het in 19 75 gepubliceerde werk van de Australische historicus Jo h n
Ingleson: Perhim punan Indonesia and the Indonesian Nationalist M ovem ent 1 9 2 3 —19 28 .
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eniging was de eerste die het begrip ‘Indonesisch’ in haar naam had
opgenomen, ‘hetgeen’, aldus later Jonkmans opvolger als verbondsvoorzitter, mr. L. Einthoven, ‘revolutionair was voor die tijden.’ 1 O f het dat
was, laten wij in het midden; in elk geval nam niemand er aanstoot aan.
In het begin van de jaren '2.0 kwamen veel méér inheemse jongeren
in Nederland studeren, velen met beurzen van het gouvernement — in
’24 waren er, gelijk eerder vermeld, in Nederland bijna zevenhonderd.
De meesten hunner hadden niet de behoefte, tegen het Nederlands gezag
in Indië te opponeren, maar een kleine groep die in het begin van de
jaren '20 in contact kwam met de nationalist Soetomo, die als pupil van
de dokter Djawa-school te Batavia in 1908 een van de oprichters van Boedi
Oetomo was geweest en nadien als Indisch arts (dokter-Djawa) in Neder
land medicijnen was gaan studeren, alsmede met de communisten Dar
sono, Semaoen en Tan Malaka, kreeg die behoefte wèl. Deze groep was
het die aan de Indische Vereniging een uitgesproken politiek karakter
gaf: zij wijzigde de naam eerst in '22 tot Indonesische Vereniging,
vervolgens begin '24 tot Perhimpoenan Indonesia (in Nederland sprak men
nadien meestal van ‘de Perhimpoenan') en gaf toen ook het blad Hindia
Poetra een veelzeggende nieuwe naam: Indonesia Merdeka, ‘Vrij Indone
sië’. Met de nieuwe naam van de vereniging was, aldus P. J. Drooglever2,
‘de naam Indonesië . . . voor het eerst gebezigd als symbool van de
nieuwe natie’3, de toevoeging merdeka sprak voor zichzelf. Dat het nu
juist in Nederland studerende inheemse jongeren waren die als eersten
het begrip Indonesia een politieke lading gaven, was allerminst vreemd:
bij al hun verschillen in ethnische afkomst vormden zij in Nederland
één groep, waardoor de gemeenschappelijke factor, nl. dat zij in één
koloniaal rijk waren geboren, ging prevaleren boven het feit dat zij óók
Javanen, Soendanezen, Minangkabauers enz. waren.
Aan die politieke profilering van de Indische Vereniging namen maar
weinig inheemse studenten deel: de Perhimpoenan telde in '24 slechts
acht-en-dertig leden (in '29, toen honderdnegen inheemse jongeren in
Nederland studeerden, twintig). Tot die politieke profilering had, afge
zien van Soetomo, Darsono, Semaoen en Tan Malaka, niemand meer
bijgedragen dan een van de jeugdige leden der Indische Vereniging, de
Minangkabauer Hatta.
Mohammed Hatta, in 1902 geboren in Fort de Koek in een familie
1 L. Einthoven: Tegen de stroom in, p. 9. 2 P. J. D rooglever: D e Vaderlandse Club,
p. 2 1 .
3 H et begrip Indonesia werd, gelijk verm eld, pas in jun i '2 4 in de naam van
de P K I opgenomen.
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van Minangkabause Islamietische voorgangers en handelaren (zijn pleeg
vader was een hadji), had in zijn geboorteplaats Europees lager onderwijs
gevolgd en vervolgens in Padang de hbs doorlopen — hij was er ook
secretaris-penningmeester geworden van de plaatselijke afdeling van een
organisatie van jeugdige Sumatranen die zich de culturele verheffing van
Sumatra ten doel had gesteld. In '22 ging hij de z.g. Koloniale Studie
richting volgen aan de Handelshogeschool te Rotterdam. In '25 slaagde
hij voor het candidaatsexamen maar hij was toen zozeer door zijn
politieke werk in beslag genomen (van '23 af zat hij in het bestuur van
de Indonesische Vereniging, resp. de Perhimpoenan) dat hij zijn studie
onderbrak, allereerst voor een reis naar Denemarken waar hij wilde
nagaan o f een vrij Indonesië iets kon leren van het Deense coöperatiewezen. In januari '26 werd hij voorzitter van de Perhimpoenan.
Hatta had een nuchtere kijk op de Nederlands-Indische werkelijkheid.
Hij besefte dat er veel te weinig ontwikkelde inheemsen waren en dat
de politiek-bewusten onder hen er te vaak toe neigden om te vluchten
in romantisch-revolutionaire fraseologie. Gedegen politieke scholing
achtte hij nodig: eerst moest door die scholing een breed politiek kader
gevormd worden en pas wanneer men aldus een beweging bestand had
gemaakt tegen de arrestatie van de voornaamste leiders, diende men zich
tot de inheemse massa te wenden. Dat waren de denkbeelden die hij,
een goed en helder schrijver (beter schrijver dan spreker), ging verkon
digen in Indonesia Merdeka-, het blad kwam zes- o f zevenmaal per jaar uit,
meestal in het Nederlands, soms in het Maleis. Alleen al op grond van
de titel kon het niet openlijk naar Indië worden verzonden — het zou
daar bij aankomst door de justitie in beslag worden genomen. Verzonden
werd het toch, veelal verborgen in nummers van het vrij dikke weekblad
De Haagse Post. Trouwens, Hatta en andere voormannen van de Perhim
poenan stonden via inheemse opvarenden van Nederlandse passagiers
schepen ook in clandestien briefcontact met gelijkgezinden in Indië.
Wat daar gebeurde, werd door Hatta in grote spanning gevolgd. Grote
zorgen maakte hij zich over de richting die de P K I insloeg. Hij wees de
communistische ideologie af, zulks al als gelovig Islamiet — hij kon
overigens in de Indonesische communisten nauwelijks ‘echte’ commu
nisten zien; zij ‘beogen’, schreef hij medio '26 in een brief aan een relatie
op Java, ‘in de eerste instantie hetzelfde als wij, nl. Indonesia merdeka’, en
waren dus ‘slechts verkapte nationalisten.’1
1 Brief, 2 ju n i 1926, van M . Hatta aan M . Soedjadi (te W eltevreden) (A R A , archief
parket proc. gen. Batavia, 593).
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In november '26 werd de communistische opstand op Java een deerlijk
fiasco. Hatta was van oordeel dat zulk een onberaden avontuur niet mocht
worden herhaald. Met Semaoen, die toen uit Moskou naar Nederland
was overgekomen, pleegde hij overleg over de vraag welke vorm de
anti-koloniale beweging in Indië het best kon aannemen —beiden stelden
er een program voor op. Zij waren het er over eens dat een nieuwe
nationalistische beweging tot stand moest komen; Semaoen meende, dat
zij zich moest concentreren op ondergrondse actie en de voorbereiding
van een in het gehele gebied tegelijk uitbrekende revolutie (hij werkte
er in een onondertekend stuk een heel plan voor uit), Hatta’s opinie was
dat zij haar kracht moest zoeken in scholing en onderwijs en alleen
geleidelijk in de openbaarheid moest treden. In de discussies hierover
kreeg Hatta een zodanig overwicht op Semaoen dat deze laatste op
5 december '26 in Den Haag een schriftelijke overeenkomst met Hatta
aanging welke inhield dat de Perhimpoenan de leiding zou hebben van
wat ‘de volksbeweging in Indonesië’ genoemd werd en dat de P K I in
geen enkel opzicht tegen die leiding zou opponeren.
Enkele maanden later, in februari '27, nam Hatta in Brussel deel aan
een door de agitatoren van de Komintern voorbereid congres tot oprich
ting van een Anti-koloniale Liga (voluit: de Liga tegen imperialisme en
koloniale onderdrukking) — een congres dat ook belangstellenden uit
niet-communistische kringen aantrok; hij leerde er Jawaharlal Nehroe,
de grote voorman van de Brits-Indische Congress-partij, kennen.
Eind '27 wachtte hem een teleurstelling: de Komintern had de over
eenkomst die hij met Semaoen had gesloten, afgekeurd en deze maakte
in december bekend dat er van onderschikking van de P K I aan de
Perhimpoenan geen sprake zou zijn.

★

De actie van de Perhimpoenan werd door het gouvernement te Batavia
met bezorgdheid gevolgd, zulks ondanks het feit dat, nu sommige
studierichtingen in Indië mogelijk waren geworden, minder inheemse
studenten naar Nederland trokken. Voor alle zekerheid ging het gouver
nement het aantal verleende beurzen voor studie in Nederland drastisch
beperken. Op ouders van studenten van wie bekend was dat zij lid waren
van de Perhimpoenan, werd voorts pressie uitgeoefend opdat zij hun zoons
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er toe zouden brengen, hun politieke activiteit te staken.1 In Nederland
trachtte de Centrale Inlichtingsdienst zo goed mogelijk te weten te
komen wat zich op de vergaderingen van de Perhimpoenan afspeelde; dat
lukte niet erg goed: de rechercheurs die voor de CID optraden, waren
Nederlanders en vielen daardoor op; zij konden trouwens de gezichten
der inheemsen niet goed onthouden. Een tijdlang werd overwogen,
rechercheurs uit Indië aan te trekken, maar dat bleek bezwaarlijk. Het
gevolg was dat de autoriteiten in Den Haag en Batavia de actie van de
Perhimpoenan in hoofdzaak via haar blad moesten volgen.
In de lente van '27 besloot de minister van justitie, de anti-revolutionair mr. dr. J. Donner, stappen tegen de Perhimpoenan te nemen. In juni
werd bij Hatta en twee andere studenten huiszoeking verricht waarbij
het gehele archief van de Perhimpoenan en ook Semaoens onondertekend
plan voor ondergrondse actie in beslag werden genomen, eind september
werden Hatta en drie Indonesische studenten gearresteerd. In maart '28
verschenen zij voor de Haagse rechtbank op beschuldiging dat zij in
enkele artikelen en toespraken opgeroepen zouden hebben tot geweld
dadig verzet in Indië. Hatta verdedigde zich in een lange redevoering die
als brochure verscheen —exemplaren daarvan bereiden Indië. De recht
bank sprak de vier beklaagden vrij: in de geïncrimineerde artikelen had
zij geen aansporing tot gewelddadig verzet kunnen lezen en zou dat wèl
het geval zijn geweest, dan zou ook dat, aldus de rechtbank, niet tot een
veroordeling hebben geleid, want het Nederlandse Wetboek van straf
recht bevatte geen bepalingen inzake het prediken van geweld met
betrekking tot Nederlands-Indië.
Na zijn vrijlating moest Hatta veel aandacht besteden aan de relaties
tussen de Perhimpoenan en de Anti-koloniale Liga die na enige tijd volledig
een instrument van de Komintern was geworden. Tegen samenwerking
met communisten had hij geen bezwaar, onderschikking aan hen wees
hij af.
In februari '29 beëindigde hij het voorzitterschap van de Perhimpoenan
—zes jaar lang was hij er bestuurslid, meer dan drie jaar voorzitter van
geweest. Hij vond dat het tijd werd om zijn studie te voltooien. Inder
daad, in '32 legde hij in Rotterdam het doctoraal examen in de economie
af; nadien keerde hij naar Indië terug waar hij een van de voormannen
werd van een (later in dit hoofdstuk te behandelen) groepering die op
1 B egin '2 7 w erd aan alle inheemse studenten die een beurs hadden, verboden aan
vergaderingen van de Perhimpoenan deel te nem en; w ie dat verbod overtrad, verloor
zijn beurs.
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zijn opvattingen gebaseerd was en die hij van Nederland uit had helpen
oprichten.
Nog in Nederland had Hatta voor zijn opvattingen een bondgenoot
gevonden in de persoon van een tweede Minangkabauer, Sjahrir, die in
'29 op twintigjarige leeftijd rechten was gaan studeren aan de Universiteit
van Amsterdam. Op impuls van Hatta had de Perhimpoenan toen de
banden met de Anti-koloniale Liga verbroken, hetgeen de instemming
had van Sjahrir die in Amsterdam in contact was gekomen met het
links-socialistische, anti-communistische milieu, waarin in maart '32 de
Onafhankelijk Socialistische Partij zou ontstaan. Trouwens, ook Snee
vliet die in het midden van de jaren ’20 met Moskou en de Komintern
had gebroken, had op Hatta en Sjahrir invloed uitgeoefend. Die twee
hadden evenwel de Perhimpoenan niet in de hand weten te houden: onder
de leden die aan het eind van de jaren '20 toegetreden waren, bevonden
zich verscheidenen die o f openlijk ö f in het geheim communist waren
en een van die laatsten, Roestam Effendi, in 1903 in Padang geboren (ook
een Minangkabauer dus), kreeg tenslotte zoveel invloed dat de Perhim
poenan zich opnieuw bij de Anti-koloniale Liga aansloot. Hatta en Sjahrir
hielden de eer aan zich en bedankten in november '31 als lid; een week
later werden zij officieel geroyeerd. In december ging Sjahrir naar Indië
terug waar hij in augustus '32 zijn mentor en geestverwant Hatta naast
zich kreeg. De Perhimpoenan raakte in een crisis (haar orgaan Indonesia
Merdeka kwam twee jaar lang niet uit) waarvan zij zich pas zou herstellen
in de tweede helft van de jaren '30, toen zij met Indië weer verbindingen
kreeg van politiek belang.1

1 T oen het orgaan van de Perhimpoenan in '3 6 w eer begon te verschijnen, bleek de
titel van haar blad Indonesia M erdeka te zijn gew ijzigd tot Indonesia — men had het
begrip merdeka (‘v rij’) dus laten vallen. D it was conform de richtlijnen van de Kom intern
die op haar congres in '3 5 had aangedrongen op het vorm en van ‘Volksfronten’, d.w.z.
op sam enwerking met burgerlijke en socialistische partijen. W at Nederlands-Indië
betrof, betekende dit dat niet langer op de onm iddellijke verbreking van de band met
N ederland moest w orden aangedrongen — in M oskou werd gevreesd dat zulk een
verbreking er slechts toe zou leiden dat Japan zich van Indië meester zou maken. D e
Perhimpoenan kwam toen in Indië vooral in contact met een nieuwe politieke groe
pering, de Gerindo, waarop w ij later in dit hoofdstuk terugkomen. Z ij w erd van '3 7
a f geleid door de in 19 0 7 geboren Javaan van adellijke afkomst Setyadjit. D eze was
in '2 7 in Nederland aangekomen, had tot '3 2 in Berlijn gewerkt (verm oedelijk op het
daar gevestigd bureau van de Anti-koloniale Liga) en had vervolgens enkele jaren in
M oskou vertoefd waar hij op een communistische kaderschool werd opgeleid. Tijdens
de Duitse bezetting zou hij in Nederland de Perhimpoenan blijven leiden. D e P erhim 
poenan g a f toen verscheidene illegale bladen uit en Setyadjit was begin '45 lid van een
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★

Het is onbetwistbaar dat de Perhimpoenan Indonesia in het midden van
de jaren ’20 een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van
het Indonesisch nationalisme; zij is de eerste organisatie geweest die het
politieke begrip ‘Indonesië’ in haar vaandel voerde, de eerste ook die aan
haar orgaan een titel gaf die een duidelijk politiek program inhield:
Indonesia Merdeka, ‘Vrij Indonesië’. Die paarwoorden drukten precies ‘het
nationalistisch o f patriottisch streven’ uit, waarvan dr. Kern in maart '27
in de vergadering bij gouverneur-generaal Fock had opgemerkt dat het
‘alom leeft en in de inlandse beweging tot uiting wil komen.’ Die
inlandse beweging nam onmiddellijk de leuze Indonesia Merdeka over
- in Indië wisten de politiek-bewuste Indonesiërs heel wel wat een kleine
schare Indonesische studenten in Nederland deed en publiceerde, en
vooral Hatta werd als gevolg van het mede tegen hem gevoerde proces
een figuur wiens naam in brede kringen in de archipel bekend raakte. Hij
had evenwel zijn eigen positie en die van de Perhimpoenan overschat toen
hij in december ’26 met Semaoen de overeenkomst sloot welke aan de
Perhimpoenan de leiding gaf van ‘de volksbeweging in Indonesië’. Zulk
een leiding kon onmogelijk in Nederland worden uitgeoefend, maar
slechts ter plaatse. Trouwens, zeven maanden na die in Den Haag gesloten
overeenkomst werd in Bandoeng een nieuwe nationalistische organisatie
opgericht, de Perserikatan Nasional Indonesia (het Indonesisch Nationalis
tisch Verbond) oftewel de PNI, en diende zich ook een nieuwe leider
voor ‘de volksbeweging in Indonesië’ aan: Soekarno.

Soekarno en de ‘P N I ’
Het is de lezer misschien opgevallen dat verscheidenen van de voorman
nen die een rol gingen spelen in de groeperingen welke zich duidelijk

door de Contact-C om m issie der Illegaliteit ingestelde commissie die een soort
beginselverklaring voor de na de oorlog met betrekking tot Indië te voeren politiek
opstelde, w elke in april '45 in de illegale pers werd gepubliceerd. In die verklaring
(wij schreven er over in deel 10 b van ons werk, nl. in de paragraaf ‘D e naoorlogse
taak der illegaliteit’ van hoofdstuk 1 1 ) w erd het vertrouwen geuit, ‘ dat de band tussen
N ederland en Indonesië’ (niet: ‘ N ederlands-Indië’ !) ‘in een vernieuw d Gem enebest’
bestendigd zou worden.
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tegen het koloniaal gezag keerden, Minangkabauers waren1 —men kan
denken aan Tan Malaka, Hatta, Sjahrir en Roestam Effendi. Dat zij
aanvaard werden door de veruit grootste volksgroep in de archipel, de
Javanen, lijdt geen twijfel, maar op zichzelf konden die Javanen zich
gemakkelijker identificeren met personen die geheel o f gedeeltelijk van
Javaanse afkomst waren en op Java waren opgegroeid in de typisch
Javaanse cultuur waarin elementen uit het animisme, het Hindoeïsme en
de Islam tot één geheel waren versmolten.
Soekarno, wiens naam als eerste zou prijken onder de Onafhankelijk
heidsverklaring van 17 augustus '45, had een Javaanse vader en een
Balinese moeder. Zijn vader, Raden Soekemi, een man van laag-adellijke
afkomst dus, had op Oost-Java een kweekschool kunnen bezoeken, was
onderwijzer op Bali geworden, was daar, ondanks weerstanden uit Balinees-Hindoese kringen, met een Balinees meisje uit een familie van
aanzienlijken getrouwd en was omstreeks de eeuwwisseling naar Soera
baja overgeplaatst waar het tweede kind uit het huwelijk, een zoon, op
6 juni 1901 werd geboren. Zijn naam werd Koesno, enige tijd later (naar
een heldenfiguur uit de in het wajang-spel uitgebeelde Hindoese epen)
Karno en daar werd toen het begrip soe (jong) aan toegevoegd: Soekarno
dus.
Als eerste president van Indonesië zou Soekarno het later graag doen
voorkomen alsof hij een zoon was van arme ouders. Dat was een onjuiste
voorstelling van zaken. Zijn vader had zich als onderwijzer op Bali en in
Soerabaja, later als hoofdonderwijzer in Modjokerto (iets ten zuidwesten
van Soerabaja) verheven boven het niveau van de brede massa der
Javanen. In Modjokerto kreeg Soekarno zijn eerste onderwijs —laat, nl.
op dertienjarige leeftijd, begon hij er, teneinde Nederlands te leren, de
hoogste klassen van een Nederlandse lagere school te doorlopen; hij
bleek een goede leerling. Middelbaar o f voorbereidend hoger onderwijs
werd in Modjokerto niet gegeven, wèl in Soerabaja waar zich een
vijfjarige hbs bevond. Soekarno was vijftien toen hij er als leerling werd
ingeschreven, twintig toen hij met succes eindexamen deed.
De hbs telde enkele honderden leerlingen: driehonderd Europeanen,
twintig inheemsen en een onbekend aantal Vreemde Oosterlingen. Die
Europese leerlingen namen de andere nauwelijks in hun midden op —er
was sprake van een zekere discriminatie welke Soekarno, die twee, drie
1 Van belang w as hierbij dat de Minangkabause mannen van w ie velen als handelaren
in de archipel hadden rondgereisd, over het algemeen een goede kennis hadden van
het Maleis.
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jaar ouder was dan de medeleerlingen van zijn klas (toch al een moeilijke
situatie!), diep kwetste. Hij was voor die discriminatie misschien extra
gevoelig omdat hij in Soerabaja opgroeide in wat in die tijd wel het
meest inspirerende nationalistische milieu was dat Indië kende: hij was
nl. een van de omstreeks vijf-en-twintig inheemse jongeren die opge
nomen waren in het kosthuis dat gedreven werd door de vrouw van
Tjokroaminoto, en hij deed daar zijn intrede in de jaren waarin de Sarekat
Islam een massabeweging was en Tjokro de aanbeden voorzitter. Wat
zulk een beweging betekende en hoe Tjokro als spreker een grote
vergadering wist te bezielen, sloeg Soekarno van nabij gade. Hij werd
actief in de afdeling-Soerabaja van de in '14 opgerichte jongeren-organisatie Jong-Java (en wekte daar tumult door te eisen dat het orgaan van
de organisatie niet alleen in het Nederlands maar ook in het Maleis zou
verschijnen), en schreef artikelen in het blad van de Sarekat Islam. Hij las
rijp en groen, vooral ook boeken over Europese geschiedenis —Alimin
bracht hem als eerste in aanraking met Marxistische gedachtengangen.
Toen hij in de vierde klas van de hbs zat, trouwde hij met een
vijftienjarige dochter van Tjokro; zelf beweerde hij later: om Tjokro een
dienst te bewijzen. Dat is mogelijk —het huwelijksplantje schoot in elk
geval geen diepe wortels.
In '2 1 werd de twintigjarige Soekarno een van de zes inheemse
studenten die aan de Technische Hogeschool te Bandoeng in het eerste
jaar van haar bestaan voor civiel ingenieur gingen studeren. Nauwelijks
ingeschreven, keerde hij naar Soerabaja terug om er Tjokro’s vrouw
financieel terzijde te staan (Tjokro was, gelijk eerder vermeld, gearres
teerd op beschuldiging van meineed) —hij werd er spoorwegbeambte.
Toen Tjokro in april '22 was vrijgelaten, ging hij weer naar Bandoeng.
Hij scheidde er van zijn jeugdige vrouw en huwde met een tweede: de
ex-echtgenote van de man bij wie hij in huis was; zij was dertien jaar
ouder dan hijzelf. Hij studeerde in een normaal tempo — belangrijker
voor zijn latere ontwikkeling was dat hij in en vanuit Bandoeng in nauwe
aanraking kwam met de drie oprichters van de Indische Partij: Douwes
Dekker, Tjipto en Soewardi, nu als Dewantoro leider van de Taman
Sistw-scholen. Het was vooral de principieel en zuiver denkende Tjipto
die hem won voor het denkbeeld van de non-coöperatie: politiek-actieve
inheemsen diénden zich verre te houden van elke vorm van deelneming
aan de vertegenwoordigende organen welke het koloniaal gezag in het
leven had geroepen, en ook verder in geen enkel opzicht aan dat gezag
steun te verlenen.
In '26 ontving Soekarno zijn diploma als civiel-ingenieur. Hij wilde
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uit beginsel niet bij het gouvernement in dienst treden, werd leraar op
een van de scholen die Douwes Dekker had opgericht en trachtte ver
volgens door middel van een particuliere praktijk enig geld te verdienen.
Hij had toen al in Bandoeng een nieuw type inheemse organisatie helpen
oprichten: een studieclub.
Vele politiek-bewuste inheemsen, die het communisme afwezen,
zagen in de eerste helft van de jaren '20 niet duidelijk voor zich, welke
politieke vormen het protest tegen het koloniaal gezag het best kon
aannemen: Boedi Oetomo was een organisatie van een Javaanse elite
geworden, de Sarekat Islam was ineengeschrompeld, de Taman Siswobeweging was louter op onderwijsgebied actief, de Mohammadijah hield
zich van de politiek verre —hoe kon men een nieuw begin maken?
De eerste die die vraag op Java aan de orde stelde, was Soetomo die,
als arts in Indië teruggekeerd, in '23 docent geworden was aan de
Nederlands-Indische Artsenschool te Soerabaja: hij richtte er een jaar
later een Algemene Studieclub op teneinde zich te bezinnen op de
sociaal-culturele verheffing der inheemsen. Dat voorbeeld werd in Ba
tavia en in Bandoeng gevolgd —de Algemene Studieclub Bandoeng werd
mede door Soekarno opgericht en hij werd er secretaris van; hij werd
bovendien redacteur van het maandblad Indonesia Moeda (‘Jong Indone
sië’) dat de studieclubs tezamen gingen uitgeven. Hij was veel onstuimi
ger dan Soetomo: niet op sociaal-culturele verheffing maar op politieke
actie kwam het aan —actie in de vormen van de vroege Sarekat Islam die
hij van nabij had gadegeslagen, en in de geest van de Perhimpoenan
Indonesia welker publicaties in Bandoeng ijverig werden gelezen.
Het nieuwe element nu dat naar voren kwam in de betogen die
Soekarno in Bandoeng hield, was dat een volksbeweging tegen het
koloniaal gezag een synthetische ideologie moest hebben: zij moest
tegelijk nationalistisch, Islamietisch en marxistisch zijn. Een vreemde
versmelting van onderling afwijkende ideologieën? Het was precies de
versmelting die in Soekamo’s geest leefde (later zei hij eens in een
gesprek met een Amerikaanse journalist dat hij tegelijk Christen, Islamiet
en Hindoe was) —trouwens, de gehele Javaanse cultuur was een versmel
ting van onderling afwijkende elementen.
Bij de oprichting van de nieuwe groepering: de Perserikatan Nasional
Indonesia oftewel de PNI, hield Soekarno, die voorzitter werd en van
meet af aan in de groepering domineerde, kennelijk rekening met het
Amerikaanse beleid ten aanzien van de Philippijnen; impliciet deed hij
een beroep op Amerikaanse steun toen hij, samen met anderen, onder
wie Tjipto, bijna acht maanden na het mislukken van de communistische
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opstand op Java, de P N I oprichtte op de 4de juli 1927, de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsdag.

★

Wat men ‘het versmeltings-karakter’ van Soekamo’s opvattingen kan
noemen, zien wij als een van de factoren die zijn succes als Indonesisch
politicus bepaald hebben. Er waren ook andere. Op basis van een sterke
nationalistische overtuiging, die gepaard ging met een mengsel van afkeer
en bewondering jegens Nederland (in tegenstelling tot Tjipto, Soetomo,
Soewardi/Dewantoro, Hatta en Sjahrir kende hij Nederland persoonlijk
niet), was hij een opportunist; ook evenwel een man waar een charisma
tische invloed van uitging. Om zijn geduchte krachten ten volle te ont
plooien had hij aanbidding nodig —aanbidding door vrouwen, aanbid
ding vooral door de volksmassa.
Hij was een geboren volksredenaar; stond hij met zijn stevige gestalte
voor zijn gehoor, dan liet hij het stil worden - hij kon die stilte geruime
tijd laten voortduren totdat de op hem geconcentreerde aandacht als het
ware een geheimzinnige communicatie had doen ontstaan tussen zijn
toehoorders en hem, de man op het spreekgestoelte. Dan pas verhief hij
zijn stem, langzaam en nadrukkelijk eerst, sneller en meer bewogen later.
Hij koos woorden die ook de eenvoudigsten konden begrijpen en vlocht
in zijn betoog bij voorkeur gemakkelijk aansprekende beelden in, ont
leend aan de wajang-verhalen die aan zijn gehoor van jongsaf bekend
waren. Wie dan, als hij, het waagde om, ondanks de aanwezigheid van
de rechercheurs en spionnen van de PID, het koloniaal bestel te hekelen
(deed hij dat te openlijk, dan werd hem door die rechercheurs onmid
dellijk het woord ontnomen), werd gezien als een strijder, een moedig
voorvechter, een jeugdige held, en in de geest van velen van zijn
toehoorders onmiddellijk gelijkgesteld aan de heldenfiguren uit de wa_/<3«£-verhalen en uit de Javaanse geschiedenis. Zo wilde Soekarno het
ook: hij wilde de inheemse massa in beweging brengen. Tien jaar eerder
had de Sarekat Islam dat al gedaan, maar zij had de leuze ‘Indonesië vrij’
nimmer verkondigd en er niet eens op gezinspeeld —in Soekamo’s visie
mocht de volksbeweging in Nederlands-Indië niet achterblijven bij de
Congress-paitij in Brits-Indië. Inderdaad een beweging moest het worden,
die in eerste instantie de aandacht van de inheemsen moest trekken door
middel van grote bijeenkomsten in de openlucht, zoals de Sarekat Islam
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ze in de begintijd had gehouden, en met demonstratieve optochten. ‘Dat
grote misbaar van openlucht-meetings en lawaaierige optochten is’,
schreef hij in '28 aan Tjipto (die naar Banda verbannen was),
‘v o o r de politieke o p v o e d in g van de massa n o d ig als rijst. D e massa is geen
d enkend h o o fd ; de massa is een tem p eram entvol hart. D o o r de massa op deze
m anier in b e w e g in g te bren gen , is het aan G an d h i, aan Le n in , aan G arib ald i . . .
gelukt, de m assa -w il m et g e w e ld ig élan te organiseren.’ 1

Had hij die massa eenmaal in beweging gebracht, dan zou, zo ver
wachtte hij, het gouvernement concessies gaan doen. Welke en in welk
tempo ? Daar liet hij zich niet over uit. En als het niet tot concessies zou
komen, integendeel; als zijn P N I getroffen zou worden door de dwang
maatregelen die in '27 de P K I vrijwel vernietigd hadden, wat dan? Hij
vroeg het zich, lijkt het, nauwelijks af. Niet op de door Hatta bepleite
kadervorming, niet op de geleidelijke inwendige opbouw van een krach
tige politieke beweging was zijn actie gericht, maar op het opwekken en
versterken van de wil tot onafhankelijkheid. Zijn actie was die van een
(wij nemen de karakterisering van de Australische historicus John Ingle
son over) romantische revolutionair.2

★

Aanvankelijk vond die actie niet veel weerklank. Van belang was daarbij
vooral dat de dorpsvoorgangers, de oelama's, die de Sarekat Islam van harte
hadden gesteund* wantrouwend stonden jegens de P N I die de Islam niet
als exclusieve geestelijke basis had aanvaard —in de dessa’s drong de P N I
dan ook niet door; zij werd en bleef een stedelijke beweging en deed
in den beginne slechts in Bandoeng, Batavia en Soerabaja van zich
spreken. In Batavia vond de eerste openbare vergadering van de ‘afdeling
Djakarta’ (de P N I was de eerste groepering die de oude naam weer ging
gebruiken) in december '27 plaats, Soekarno voerde er het woord —wij
citeren enkele passages uit het verslag dat ten behoeve van Kerns opvolger
als waarnemend-adviseur voor inlandse zaken, E. Gobée, werd opge
steld3:
1 Brief, 5 okt. 1928, van Soekarno aan T jipto M angoenkoesoem o in Kwantes, dl. II,
p. 392. 2 Jo h n Ingleson: Roadtoexile, p. 200. 3 Verslag d.d. 16 dec. 1927 in Kwantes,
dl. II, p. 691-9 6 .
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‘ M o e te n w ij altijd o n d er de heerschappij d er H ollanders b lijv e n ? (hard gero ep :
N e e n !). N u dan, d ie v rijh eid sve rk rijg in g ligt in o nze eigen handen. O v e r de
ge h e le w e re ld heeft m e n steeds naar vrijh eid gestreefd (Frankrijk, E ngeland,
A m e rik a ) en zal m en vo o rtd u ren d de vrijh eid trachten te veroveren . O o k in A zië,
o.a. E g y p te en Indië, dus o o k w ij! (A p p la u s) Z e lfs w u rm e n begeren hun vrijh eid ,
h o e ve e l te m e er m ensen! ( L u id e bijvalsbetuigingen).
. . . O o k h et o n d erw ijs in de k o lo n iën is abnorm aal. H et is er geh eel op gericht,
een stand van loonarbeiders te vo rm en .
. . . O p de vraag, w aaro m de Europese staten er k o lo n iën op na houden, geven
die staten z e lf n im m e r een b evred ig en d an tw o o rd , tenzij ze w ille n erkennen dat
het alleen is o m hun ram m elend e bu ik te vu llen.
Eerst als o n ze leden gerecruteerd zullen zijn uit alle standen, va n ijsverkop er
tot professor, dan eerst zal on ze v e re n ig in g een nationale v e re n ig in g zijn g e w o r 
d en! ( L u id ap plau s).'

In mei '28 hield Soekarno’s P N I in Soerabaja haar eerste nationale
congres; daar had ook het eerste congres van de Sarekat Islam plaatsge
vonden. Een kleine groepering kwam er bijeen (ze telde op heel Java
slechts vijfhonderdvijftig leden1 en had op dat moment maar f 72 in kas),
maar ze deed van zich spreken! Er werden drie openbare vergaderingen
gehouden die gemiddeld door ruim twaalfhonderd inheemsen werden
bezocht en, aldus de chef van de PID te Soerabaja,
‘ ziel va n het g eh ele congres w a s ir. Soekarno die m et z ijn heldere, op het gem o ed
w e rk e n d e taal o n m id d e llijk het contact m et de a an w ezigen w is t te krijgen. T e n
congresse heerste een geest zoals sinds lang op de daar ter stede geh ou d en
b ijeen k o m sten niet tot u itin g w a s g e k o m e n .. . . Ir. Soekarn o w e e s er h erhaaldelijk
op dat de nationale geest zo u m o eten gro eien tot de nationale w il o m tenslotte
te cu lm in eren in de nationale d aad’ 2 -

de plaatselijke chef van de PID had van een onderwijzer aan een Mohammadijah-school te horen gekregen dat hij zich na het bijwonen van
de slotvergadering ‘al driekwart vrij’ had gevoeld en in een inheems blad
dat in Soerabaja uitkwam, schreef een tweede inheemse, ‘dat hij zo in
de ban kwam van de toespraak van de heer Soekarno dat hij op dat
moment al geloofde vrij te zijn en geen zorgen o f moeilijkheden voelde,
hoewel hij geen cent op zak had.’3
1 T w eeh on derdvijftig in Batavia, tweehonderd in Bandoeng, zestig in Soerabaja,
veertig in Djokjakarta. 2 Aangehaald in de brief, 3 ju li 1928, van de procureurgeneraal aan de Graeff, in Kwantes, dl. III, p. 76. 3 Aangehaald in Jo h n Ingleson:
Road to exile, p. 58.
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De P N I breidde zich gestadig uit. Eind '28 had zij, nu ook al met
afdelingen buiten Java, nl. in Palembang, Makassar en Menado, bijna
drieduizend leden. In Batavia en in elke plaats van enige betekenis op
Java had zij openbare vergaderingen gehouden; op al die vergaderingen
had Soekarno het woord gevoerd, steeds met veel succes. Telkens on
derstrepend dat Nederland nimmer uit vrije wil Nederlands-Indië zou
loslaten (op grond van de desbetreffende passage in zijn toespraak was
hem in oktober in Semarang door de politie het woord ontnomen), had
hij zijn gehoor in feite opgeroepen, Nederland tot het loslaten van Indië
te dwingen; dat was ‘de nationale daad’ waarvan hij in het publiek had
gerept. Binnenskamers ging hij verder - zo betoogde hij blijkens een
rapport van de PID-Bandoeng in december in een bijeenkomst van de
Algemene Studieclub Bandoeng (een bijeenkomst waar zich, voorzover
aan de PID bekend, onder de ca. tachtig aanwezigen slechts één arbeider
en één landbouwer bevonden) dat er in beginsel geen verschil was tussen
zijn groepering en de communistische. ‘De P N I', zei hij,
‘ ontston d om dat de P K I d o o r het ingrijpen van het g o u vern em en t ophield te
bestaan. O o k de P K I deed haar best o m Indonesië te b evrijden . W ij betuigen
dank aan de P K I om dat de P N I in beginsel niet van haar verschilt. W ij w eten
dat er v e e l go eds stak in de organisatie van de P K I en daarom m o eten w ij haar
zien als een vo o rb ee ld ter n a vo lgin g. W ij m oeten het w e rk van de P K I v o o rtzetten. W ij zijn er van o vertu igd dat leiders als M o e sso , A lim in , S em a o en en
anderen m ann en zijn die er h o g e beginselen op na h o ud en.’ 1

Kennelijk was de PID in de bijeenkomst waar Soekarno dit betoog
hield, door spionnen en niet door rechercheurs vertegenwoordigd —hij
zou anders de P K I niet zo duidelijk geprezen hebben.
Met die lo f wilde hij tevens duidelijk maken dat elke inheemse
groepering, op welke ideologische grondslag zij ook stond, hem welkom
was als bondgenoot in de strijd voor de nationale bevrijding. Inderdaad,
hem was iets gelukt wat tevoren aan geen Indonesische voorman gelukt
was: hij had weten te bereiken dat alle inheemse groeperingen die een
politiek o f mede een politiek karakter droegen, in december '27 een eerste
federatief verbond hadden gevormd: de Perserikatan Partai Partai Kebangsaan Indonesia (de Federatie van de partijen der Indonesische volkeren);
zelfs Boedi Oetomo was toegetreden. Innerlijke kracht had die federatie
overigens nauwelijks —daarvoor waren de onderlinge tegenstellingen te
groot.
1 Aangehaald a.v., p. 60.
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Er werden in de loop van '28 door de P N I niet alleen talrijke vergade
ringen belegd maar de nieuwe groepering richtte ook enige eigen scholen
op, ‘wilde scholen’ dus, en enkele volksuniversiteiten, stimuleerde de
inheemse arbeiders om nieuwe vakbonden te vormen en riep de inheem
se jongeren op om toe te treden tot jeugdorganisaties.
De eerste van die jeugdorganisaties waren in de jaren ’ io ontstaan
— wij noemden al de in '14 opgerichte organisatie Jong-Java. Daarnaast
ontstonden in latere jaren de Jong-Sumatranenbond, Jong-Minahassa,
Jong-Am bon en Jong-Batak. Al die organisaties droegen Nederlandse
namen en moeten dus gezien worden als groeperingen van inheemse
jongeren die Europees onderwijs hadden gevolgd. Hoofdzakelijk wilden
zij de cultuur bevorderen van het volksdeel waaruit zij waren voortge
komen. Als eerste algemene, in beginsel de hele archipel omvattende
jeugdorganisatie werd in '25 door hadji Agoes Salim de Jong-Islamietenbond opgericht —wéér een organisatie met een Nederlandse naam;
de bedoeling van die bond was, de Islam op een moderne, voor Neder
landse lezers toegankelijke wijze te verdedigen; dat geschiedde o.m. in
een in het Nederlands verschijnend tijdschrift.
De toenmaals bestaande jeugdorganisaties hadden in '24 in Batavia
voor het eerst een nationaal congres gehouden; het droeg een cultureel
karakter. Een tweede congres dat eind oktober '28 op initiatief van een
inmiddels gevormde groepering van inheemse studenten plaatsvond,
weer in Batavia, had duidelijk een politiek karakter; er werd daar een
‘Eed van de Jeugd’ afgelegd die drie geloften inhield: er moesten één
vaderland komen, nl. Indonesië, één natie, nl. de Indonesische, en één
taal, nl. de bahasa Indonesia (het Maleis). Als symbool van dit alles werd
op de slotzitting (met verlof van de chef van de centrale recherche die
persoonlijk aanwezig was) door de journalist Soepratman eerst op de
viool, begeleid door een guitaar, de melodie gespeeld van een door hem
gecomponeerd lied, Indonesia Raya (‘Groot-Indonesië’), en werden ver
volgens, terwijl de rood-witte vlag gehesen werd, met guitaarbegeleiding
de woorden gezongen die een verheerlijking van land en volk van de
Indische archipel inhielden. Die woorden kreeg de politie pas na het
congres te zien; haar conclusie was dat zij een politieke strekking hadden.
De PNI, die ook al de kleuren rood-wit gebezigd had, nam het nieuwe
lied spoedig over — meer en meer van haar vergaderingen werden
besloten met het zingen van het Indonesia Raya.
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Kon dat zingen door het gouvernement gepermitteerd worden? De
gouverneur van de provincie Oost-Java berichtte aan gouverneur-generaal de Graeff dat op het lied naar de inhoud niets aan te merken viel,
maar zijn ‘nationaal-symbolisch karakter’ was ‘niet te miskennen.’ 1 De
Graeff besliste dat het zingen van het lied diende te worden toegelaten.
‘Naar het oordeel van de Landvoogd valt voorop te stellen’, aldus een
rondschrijven van de Algemene Secretarie aan alle hoofden van gewes
telijk bestuur, ‘dat het lied Indonesia Raya niet als een volkslied (van een
immers niet bestaande Indonesische natie) kan worden beschouwd, doch
als een club- o f verenigingslied moet worden aangemerkt.’2
Inderdaad, het Indonesia Raya was in ’2 8 -2 9 ‘een club- o f verenigings
lied’, maar het was óók een nationaal strijdlied: lied van cultureel en
historisch van elkaar verschillende volkeren die evenwel begonnen wa
ren, zich juist in en door de strijd tegen het koloniaal gezag tot één volk
te constitueren. Had de Graeff dat begrepen, dan zou hij het lied wellicht
verboden hebben, zij het dan niet zonder aarzeling, want hij hield niet
van verboden. Elke repressiemaatregel waartoe hij zich genoopt achtte,
ging namelijk dwars tegen het beleid in dat hij eigenlijk wilde voeren.
★

Soekarno’s actie plaatste de Graeff voor een dilemma: aan de ene kant
wenste hij, geheel in de lijn van van Limburg Stirum en alle anderen die
de associatie-gedachte hadden voorgestaan, dat de inheemse nationale
beweging zich in redelijke vrijheid zou kunnen ontplooien, aan de
andere kant kon hij niet dulden dat in het publiek actie werd gevoerd
ten gunste van een onafhankelijk Indonesië —zulk een actie was trouwens
strafbaar krachtens artikel 153 bis dat zijn voorganger Fock in mei '26 aan
het Wetboek van strafrecht had doen toevoegen.
Vervolging van de P N I werd door hem al in de zomer van '28, korte
tijd dus na het eerste congres van de nieuwe groepering, overwogen.
Toen evenwel de procureur-generaal hem had bericht dat de /W/-leiding
zich niet, althans nog niet, aan strafbare feiten schuldig had gemaakt,
legde hij in augustus zijn beleidsbeslissing neer in een brief aan de
gouverneur van de provincie Midden-Java, waaruit bleek dat hij in elk
geval niets voelde voor nieuwe interneringen. ‘Elke plaats in de PN I1 Brief, 9 aug. 1929, van de gouverneur van O o st-Java aan de G raeff in Kwantes,
dl. III, p. 245. 2 Rondschrijven d.d. 18 okt. 1929, a.v., p. 2 5 1.
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leiding toch, welke door internering mocht openvallen, zou’, aldus het
stuk waarin de Algemene Secretarie de beslissing van de gouverneurgeneraal kenbaar maakte,
‘aanstonds d o o r een ander w o rd e n in g en o m en . T ien tallen van je u g d ig e in tellec, tuelen van niet m in d er gehalte dan d e h u id ige leiders staan d aarvoor klaar; de
hartstochtelijke en o n zelfzuch tige vu rig h e id , w aarm ee zij zich bij de b e w e g in g
h ebben aangesloten, m aakt dit v o o r de L a n d v o o g d tot een zekerheid. W e llich t
dat m en v o o r korte tijd d o o r een interneringsm aatregel enigszins zo u zijn
ontsteld, als m en van de schrik b ek o m en is, zal m en zich m oreel verplicht achten
en zich haasten de d o o r de internering van enkelen afgeb ro ken draad w e d e r op
te vatten. D o o r zulk een internering zo u m e n derh alve n o d elo o s en nutteloos
m artelaren m aken en, w a t erger is, d o o r zu lk een internering van enkelen zou
de regerin g g e d w o n g e n zijn daarm ee ten aanzien van anderen vo o rt te gaan totdat
een tw e e d e D ig o e l-k o lo n ie zou zijn ontstaan. M e n kan h ier niet h alv erw eg e
b lijv e n staan.’

De Graeff erkende dat dit alles ‘speculatief’ was, maar hij meende al
te zien dat de PA/7-actie geleidelijk aan felheid inboette. Bovendien:
‘ G e g e v e n de a llerw ege le ve n d e nationalistische sentim enten, g eg e ve n dat er
tal van in h eem sen zijn die w e l m en en dat Soekarno c.s. te v e r gaan en v o o r het
o g e n b lik onbereikbare idealen nastreven, m aar in hun hart toch sym pathiseren
m et d e g e vo e le n s waaraan hij (zij het o o k huns inziens op verkeerde w ijz e ) u itin g
geeft, daar staat het v o o r Z ijn e E x ce lle n tie vast dat op dit o g e n b lik een internering
van Soekarn o c.s. alle nationalistische elem enten, o o k de bezadigd e en lo yale
elem enten, op een h o op zou d rijve n .’ 1

Dat aan Soekarno in oktober '28, twee maanden nadat deze brief was
uitgegaan, in Semarang het woord ontnomen werd, keurde de Graeff af.
De nationalistische beweging, ‘in het bijzonder de P N I’, werd, kreeg de
gouverneur van Midden-Java van de Algemene Secretarie te horen, door
de regering aanvaard ‘als een feit’ ; zij, de regering,
‘kan niet v o o r haar ve ran tw o o rd in g n em en dat een b e w e g in g w e lk e op zic h ze lf
natuurlijk is en d oo r ons eigen in de laatste decennia g e v o lg d koloniaal beleid
is m o g e lijk gem aakt en b evo rderd, d o o r o verheidsm aatregelen in een rev o lu ti
onaire richting w o rd t g ed reven , zo lan g n o g kans bestaat dat de grote m eerderheid
tenslotte de evo lutio n aire richting zal verkiezen.’ 2

1 Brief, 20 aug. 19 28, van de Alg. Secretarie aan de gouverneur van M id d en -Java, a.v.,
p. 10 5-0 6 .
2 B rie f a.v., 5 jan. 19 29, a.v., p. 154.
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De stukken waarin de gouverneur-generaal een politiek van repressie
jegens de P N I afkeurde, droegen uiteraard een vertrouwelijk karakter,
maar de opstellers ter Algemene Secretarie en de ontvangers waren niet
de enigen tot wie de inhoud doordrong. Trouwens, een ieder kon
constateren dat de P N I haar actie voortzette - bij de meeste Nederlan
ders in Indië versterkte dat het wantrouwen 'dat al jegens de Graeff
bestond voordat hij in september '26 zijn ambt had aanvaard; een
wantrouwen dat was versterkt door de lo f die hij in zijn installatietoespraak van Limburg Stirum had toegezwaaid en de kritiek die hij impliciet
jegens Fock had geuit. De PK I-opstanden in november '26 en januari '27
werden door de meeste Nederlanders gezien als een éclatante weerleg
ging van het vertrouwen dat de Graeff blijkbaar stelde in de groei van
een gematigd nationalisme — hij zag ze anders: als opstanden tegen het
Nederlands gezag die snel bedwongen waren en een scherpe repressie
onvermijdelijk maakten (wij kunnen ons niet anders voorstellen dat dat
hij met een zeer bezwaard hart tot die repressie overging) maar die toch
niet betekenden dat van de hoofdlijn van het Nederlands beleid: opvoe
ding van de inheemsen tot vérgaande vormen van autonomie, moest
worden afgeweken.
In november '26, de maand van de eerste P K I-opstand, maakte hij
duidelijk dat er in de Volksraad zijns inziens een inheemse ‘meerderheid’
moest komen1 —het denkbeeld werd door nagenoeg de gehele Europese
pers met hoon ontvangen en zijn desbetreffend ontwerp tot wijziging
van de wet op de Indische staatsinrichting (ontwerp dat aan Den Haag
moest worden voorgelegd) werd in mei '27 door een meerderheid van
de Raad van Nederlands-Indië ontraden. Eveneens in mei '27 choqueerde
hij de meeste Nederlanders door in de Volksraad die nieuw werd
samengesteld, het aantal vertegenwoordigers van de miniem-kleine In
dische Sociaal-Democratische Partij (ze had in die tijd niet meer dan ca.
zestig leden) van één tot twee uit te breiden. Nog méér aanstoot wekte
hij toen bekend werd dat hij Tjokro, voorzitter van de Partai Sarekat
Islam, en Soetomo, oprichter van de Algemene Studieclub Soerabaja, tot
Volksraadslid wilde benoemen (beiden weigerden). De ergernis die hij
met dit alles had gewekt, ontlaadde zich in een protestactie: de president

1 W ij plaatsen het begrip ‘ meerderheid’ tussen aanhalingstekens omdat, gelijk eerder
w eergegeven, van de een-en-zestig stemmen slechts dertig door inheemsen zouden
w orden uitgebracht - w èl zouden die inheemsen de grootste groep gaan vormen.
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van de Javase Bank, mr. L. J. A. Trip (de latere president van de Nederlandsche Bank), stelde een adres op waarin het denkbeeld van een
inheemse ‘meerderheid’ in de Volksraad ‘prematuur en onder de huidige
omstandigheden ongewenst’ werd genoemd; het stuk werd door ruim
twintigduizend personen ondertekend, ‘nog nooit’, aldus Drooglever,
‘was het Indische publiek’ (d.w.z. het Nederlandse en vermoedelijk ook
het Indisch-Nederlandse deel daarvan) ‘het over iets zó van harte eens
geweest.’ 1
Eind oktober '27 (de P N I bestond nog geen vier maanden) stortte
de Graeff in een brief aan van Limburg Stirum zijn hart uit. ‘Ik ben’,
schreef hij,
‘ d iep en d iep teleurgesteld in de red elijkh eid, het gezo n d verstand en de id eële
zin van d e m en sh eid o m m ij heen. Ik sta v r ijw e l alléén; m ijn enkele m edestanders
k u nnen niet op tegen het m ach tgesch reeuw van het geh ele Europese pu bliek en
v r ijw e l de g e h e le Europese pers (zelfs D e L o co m o tief heeft zijn draai g e n o m e n 2).
. . . Ik ben hier g ek o m en , w ars van alle ‘ po litiek’ en m et de zu iverste b e d o e 
lin g e n o m ro nd de regering te scheppen een atm osfeer van o n d erlin g vertro u w e n
en h artelijke sam en w erkin g, en het resultaat is dat ik van de ene zijd e v o o r
lan dverrad er w o rd uitgekreten en dat aan de andere z ijd e 3 steeds m eer de
o v e rtu ig in g ve ld w in t dat, al b ed oelt de regering het n o g zo g o ed , het geen nut
heeft achter haar te gaan staan o m dat de Europeaan nu w e l heel d u id elijk kleur
heeft beken d en heeft d oen b lijk en dat denkende Inlanders niet bestaan, dat allen
in ferieu re w e ze n s zijn te g e n o v e r w ie het grootste w a n tro u w en geb o d en is, en
dat ‘ h en er o n d er h o u d e n ’ (w o o rd e n van T rip ) het w a ch tw o o rd m o et zijn .’

‘Inexcusabel’ noemde hij het dat Trip het initiatief had genomen tot
het zojuist genoemde adres, hetwelk mede aan ‘alle depart. chefs, dienstchefs, hoofden van gewest, best. e.d.’ was toegezonden (dat kwam neer
op een poging tot politieke mobilisatie van het gehele Nederlandse
bestuursapparaat tegen de gouverneur-generaal), ‘inexcusabel’ óók, dat
diezelfde Trip midden oktober aan het afscheidsmaal van de commandant-Zeemacht de Graeffs beleid had aangevallen in een toespraak waarin
op ‘de onverzwakte handhaving van het Nederlandse gezag’ was aange
drongen —het persbureau Aneta had dat afscheidsmaal gekarakteriseerd
als ‘een eenparig getuigenis van wat momenteel, politiek gesproken, in
handelskringen leeft.’
‘Ik heb te strijden’, schreef de Graeff verder,
1 P. J. D rooglever: D e Vaderlandse C lu b 19 2 9 —19 4 2 , p. 29. 2 D e hoofdredacteur van
dit blad, overtuigd voorstander van de associatie-gedachte, was door de ondernemers
die D e Locom otief financierden, ontslagen.

3 4 2

3 D.w.z. bij de inheemse nationalisten.

A C T I E T E G E N DE G R A E F F
‘tegen sentim enten en dat is een vo lslag en ho pelo ze strijd . . . M aa r m aak u niet
ongerust. Ik zal op m ijn post b lijv e n totdat het v o o r m ij praktisch o n m o g e lijk
w o rd t gem aakt o m de op m ij rustende veran tw o o rd e lijk h e id te dragen o f totdat
ik ph ysiek o f m oreel er o n d er d o o r ga.’ 1

Twee maanden later, eind december '27, werd het wetsontwerp tot
invoering van een inheemse ‘meerderheid’ in de Volksraad, hetwelk de
gouverneur-generaal ongeacht het afwijzend advies van de meerderheid
van de Raad van Nederlands-Indië aan de Volksraad had voorgelegd,
door het college goedgekeurd met vier-en-dertig tegen achttien stem
men; van de vijf-en-twintig inheemse leden waren twee verhinderd aan
de stemming deel te nemen, alle overigen stemden vóór.
★
November ’ i8 had de meeste Nederlanders in Indië naar rechts doen
opschuiven —de communistische opstanden van november '26 en januari
'27 hadden hetzelfde effect. November ’ i8 had de doodsteek toegebracht
aan de Nederlands-Indische Vrijzinnigen Bond die het grootste deel van
zijn aanhang aan de meer conservatieve, door het grote bedrijfsleven
gesteunde Nederlands-Indische Politiek-Economische Bond verloren
had. Ook die tweede bond stond evenwel op de grondslag van de
associatie-politiek. Politieke arbeid op die grondslag was moeilijker
geworden doordat in '25, gelijk vermeld, bepaald was dat de Europese,
c.q. Vreemd-Oosterse, c.q. inheemse leden van vertegenwoordigende
lichamen louter door Europese, c.q. Vreemd-Oosterse, c.q. inheemse
kiesmannen gekozen zouden worden, maar bovendien werd nu de
Politiek-Economische Bond op zijn beurt niet conservatief genoeg ge
acht. In de in '27 samengestelde Volksraad was de Bond (herdoopt tot
Nederlands-Indische Associatie-Partij Politiek-Economische Bond), ver
tegenwoordigd door acht Nederlanders, twee Indische Chinezen en acht
inheemsen —de inheemsen hadden alle acht vóór de inheemse ‘meer
derheid’ in de Volksraad gestemd en van de acht Nederlandse leden
hadden dat vier gedaan.2 Wat de Bond onder de associatie-politiek

1 Brief, 26 okt. 19 27, van de G raeff aan van Lim burg Stirum, in van der W al: Volksraad,
dl. II, p. 28—3 1.
2 H oe de vertegenwoordigers van het Indo-Europees Verbond en
hoe de Chinese Volksraadsleden stemden, zal later in dit hoofdstuk weergegeven
worden.
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verstond, werd enige tijd later het duidelijkst uitgedrukt door een van
haar voormannen die in de Volksraad zei:
‘ N e d e rla n d s-In d ië , zoals het thans staatsrechtelijk, m aatschappelijk en cultureel
is g e w o rd e n na een 30 0 -ja rig e sa m e n - en w isse lw e rk in g van N ed erla n d se en
Indische factoren, kan b e sch o u w d w o rd e n als een vennootschap, bestaande uit
drie p erso nen: een N ed erlan d er, een Inlander en een C h in ees. D ie sam en w erk in g
is sterk en bren gt m o o i w e r k te vo o rsch ijn . Z ij is als d rieëenh eid zo d an ig
in e e n g e g ro e id , dat het uittreden van een d er drie d eelnem ers, gesteld zulks w as
m o g e lijk , v r ijw e l tot ineenstorting van het geh eel zou leiden. D e venn oo tsch ap
w o rd t ge leid d o o r een N e d e rla n d e r als president, de b eid e andere ven n o ten zijn
thans n o g com m issarissen; in de toek om st zullen de drie deelnem ers allen
directeur w o rd e n , w aarvan de N e d e rla n d e r voorsh and s n o g president-directeur
b lijft’ 1 —

anders gezegd: na de Nederlander zou een Inlander ‘president-directeur’
kunnen worden.
De wrevel jegens de Graeff èn jegens de Politiek-Economische Bond
nam in de loop van de jaren '28 en '29 toe en in de tweede helft van '29
werd de plaats van de Bond als meest conservatieve van de Nederlandse
groeperingen ingenomen door een nieuwe organisatie, de Vaderlandse
Club; die naam alleen-al was een program, want het daarin bedoelde
‘vaderland’ was niet Nederlands-Indië maar het land dat volgens de
oprichters van de Vaderlandse Club binnen de vennootschap enig direc
teur moest blijven: Nederland.

★

Een van de impulsen tot oprichting van de Vaderlandse Club kwam uit
het deel van Indië waar het Westers bedrijfsleven het duidelijkste (en
hardste) stempel had gedrukt op de gehele samenleving: het gebied van
Deli. In de loop van '29 pleegden koelies daar enkele aanslagen op
Nederlanders en begin juli werd bij zulk een aanslag de vrouw van een
planter (deze zou zich aan de vrouw van de aanslagpleger vergrepen
hebben) gedood. Grote opwinding ontstond. Men ging zich wapenen en
er werden telegrammen aan de gouverneur-generaal en de koningin
1 Ch. H. M . H. Kiès in de Volksraad, n ju li 1930, aangehaald in de Encyclopaedie van

Ned.Oost-Indië, dl. VIII, p. 1495-96.
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gezonden waarin op effectieve bescherming werd aangedrongen. Medio
juli kwamen meer dan tweeduizend verontwaardigde Nederlanders in
Medan bijeen — uit hun midden werd in augustus een organisatie ge
vormd die zich ‘de Vaderlandse Club’ noemde.
Die naam viel in goede aarde bij een aantal ontevredenen uit de
groothandel en de vrije beroepen die elkaar al enige tijd wekelijks
ontmoetten in de voornaamste sociëteit van Soerabaja —de actiefsten in
dit gezelschap waren de secretaris van de Javasuiker Werkgeversbond,
mr. P. M. C. J. Hamer (tijdens de bezetting van Nederland lid van de
N SB en hoofdcommissaris van politie in Den Haag) en de hoofdredac
teur van het Soerabaiaas Handelsblad, H. C. Zentgraaff, onderofficier in de
Atjeh-oorlog, sindsdien journalist', een door velen bewonderde, door
anderen verafschuwde koloniale diehard, fel tegenstander van wat hij de
‘dolle eisen van Oosters nationalisme’ noemde2 (en, zoals nog blijken
zal, korte tijd later actief sympathisant met de Indische NSB). Zij en
anderen stelden voor een alsnog op te richten groepering een beginsel
programma op, dat o.m. inhield dat over de eenheid van het koninkrijk
der Nederlanden niet te discussiëren viel, dat er geen Indonesisch volk
bestond (‘het Nederlandse gezag is het cement dat de archipel bijeen
houdt’), dat de welvaart van allen die in Indië woonden, alleen maar
bevorderd kon worden door het Nederlands belang te behartigen en dat
‘destructieve invloeden aanstonds onschadelijk gemaakt’ moesten wor
den.3
Hamer en Zentgraaff gingen, nadat zij van het Medanse initiatief
vernomen hadden, van augustus af op Java rondreizen om de oprichting
van een heel Indië bestrijkende Vaderlandse Club voor te bereiden. Die
oprichting vond plaats op 20 oktober '29. ‘De Vaderlandse Club’, aldus
artikel 1 van de statuten,
‘ zich stellende op de grond slag d er onverbreekbaarheid van de band w e lk e de
versch illen d e delen van het ko n in k rijk d er N ed erlan d en tezam en houdt, zoals
uitgedrukt in artikel 1 van de G ro n d w e t, heeft ten doel te ageren tegen alle
in vlo e d e n w e lk e dit beginsel aantasten; daarnevens stelt zij zich ten d oel de
behartiging van de belan gen der N ed e rla n d se b e vo lk in g in deze g ew esten .’ 4

1 In het begin van zijn journalistieke loopbaan had hij de aandacht getrokken door
m et kracht op te komen vo o r de belangen van de minderen van het Knil en door de
slechte behandeling van de bij de tinw inning ingeschakelde Chinese koelies te
hekelen. 2 Aangehaald door J. M . Pluvier: Overzicht, p. 37.
3 Aangehaald in P. J.
D rooglever: D e Vaderlandse C lu b 19 2 9 - 1 9 4 2 , p. 39. 4 Aangehaald in a.v., p. 32.

345

TWEE BEWOGEN DECENNIA
Alleen Nederlanders konden lid worden. Dat deden binnen een jaar
ca. negenduizend: veel meer dan enig Nederlands politiek genootschap
in Indië ooit als leden had geteld, en toen in '31 een nieuwe Volksraad
werd samengesteld, behield de Politiek-Economische Bond slechts één
van zijn zes door gekozen Nederlanders bezette zetels en de Vaderlandse
Club verwierf er op slag vijf.
★

Gouverneur-generaal de Graeff had voor de Vaderlandse Club geen goed
woord over. Hij zag haar, schreef hij in de zomer van '30 aan van Limburg
Stirum, als
‘ in w e z e n al even extreem als de P N I \ Ik b e sch o u w d ie V C , om dat zij alleen een
n e g a tie f program m a heeft, als een d o o d g e b o re n kind . . . m aar v o o r het m o m en t
is het kw aad va n de versch erping d er verh o u d in gen toch gesticht. H e t is a ls o f er
een v lo e k op de Europese g em een te h ier te lande rust, w e lk e d o o r kortzichtigheid
en d o m h e id zich steeds kenm erkt en altijd zich d o o r sentim enten laat leiden om
op de m eest o n gelu k k ige m o m en ten in de m eest o n gun stige zin te m anifesteren.
Ik heb al lan g o p g e g e ve n tegen die d om h eid sm ach t te strijden.’ 1

Het was erger: wat de Graeff als ‘domheidsmacht’ zag, was eind '29,
korte tijd dus nadat de Vaderlandse Club was opgericht, zijn beleid ten
aanzien van de P N I gaan beïnvloeden.
Dat beleid was, wij deden dat al uitkomen, aanvankelijk tolerant
geweest, ook jegens Soekarno, dat laatste in overeenstemming met wat
het latere lid van de Raad van Nederlands-Indië Ch. O. van der Plas,
toenmaals verbonden aan het bureau van de adviseur voor inlandse zaken,
in april '28 op schrift had gesteld na een onderzoek op Java en Madoera
dat een half jaar had geduurd. ‘Ik acht hem’ (d.w.z. Soekarno), had van
der Plas gerapporteerd,
‘ een v o lk o m e n gave figuur, o n g e tw ijfe ld (hij zegt het zelf) revolu tion air van
te m p e ra m e n t. . . , m aar d o o r zijn belan gelo o sh eid , zijn g e vo e lig h e id en zo n n ig e
o penh eid een diergenen van w ie in de toekom st w a n n e er zij w at ouder g ew o rd en
zu llen z ijn . . ., geh oop t m ag w o rd e n dat zij tot vruchtbare sam en w erk in g bereid
zu llen zijn .’ 2
1 B rie f 20 aug. 19 30 , van de G raeff aan van Lim burg Stirum, in van der W al: Volksraad,
dl. II, p. 95.
2 Ch. O . van der Plas: ‘ Neutralisering en bestrijding van revolutionaire
propaganda onder de inheemse bevolking, in het bijzonder van Java en M adoera’ , in
Kwantes, dl. II, p. 7 15 .
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‘M E T M A C H T S D A D E N

KO M T MEN

ER N I E T ’

Op die samenwerking bleef de Graeffs beleid gericht. Wéér stortte hij
bij van Limburg Stirum zijn hart uit. Begin mei '28 stuurde hij deze een
brief die blijk gaf van een bij uitstek nuchtere en realistische kijk op de
Indische samenleving. ‘y4 //ejongeren die een Westerse opleiding hebben
gehad’, schreef hij,
‘zijn zo n d er u itzo n d erin g vu rig e nationalisten en hun aantal neem t ja ar v o o r ja a r
toe. E r zijn zekere kringen, in het b ijzo n d e r het Inlands bestuur, w aarin m en zich
n o g niet ve e l durft uiten, niet o m dat m en op het N ed erlan d s gezag zo gesteld is,
m aar o m dat m en inziet dat m en de N e d e rl. le id in g n o g niet m issen kan . . . en
vo o ral, dat eigen positie m et dat gezag staat en valt. M aar m o ch t de situatie eens
acuut w o rd e n , dan b e h o e ve n w ij ons o v e r de w e rk e lijk e loyaliteit van de
h ierbed o eld en geen illusies te m aken en even m in ten aanzien van de h o u d in g
van de massa die nu n o g o nbero erd is m aar als het er op aankom t, de leid in g van
haar m ensen en niet van ons zal v o lg e n . . . M e t m achtsdaden zoals internering,
ko m t m en er n i e t . . . R ed en erin gen als van C o lijn , dat het hier gaat o m een paar
duizend in d ivid u en op een b e vo lk in g van v ijftig m iljo e n , spreken v o o r m ij niet.
D e n k nu niet dat ik m ij vo o rstel dat w ij het n o g zullen beleven dat de H ollanders
hier verd re ve n zullen w o rd e n . Z ó ’ n vaart zal het niet lopen, m aar w e l staan w ij
v o o r een eind eloze, steeds h eftiger w o rd e n d e strijd w aarin w ij het op d en duur
zu llen m oeten afleggen.’ 1

Op 15 mei sprekend bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van
de Volksraad, drong de Graeff op handhaving van rust en orde aan; dan
alleen, zei hij,
‘w o rd t de regering g eleg en h eid g e g e ve n om m etterdaad de o vertu ig in g te ve s
tigen en te bevestigen dat de N e d e rla n d se leidin g, w e lk e hier te lande n o g v o o r
een o nafzienbare toek om st niet kan w o rd e n gem ist, de h oge taak vervu lt om
. . . de b e v o lk in g . . . g e le id e lijk op te heffen tot een zo d an ig peil dat de effectieve
N ed e rla n d se le id in g kan w o rd e n ontbeerd.’ 2

★

Drie dagen later, 18 mei '28, werd in Batavia het tweede nationale congres
van de P N I geopend. Het duurde drie dagen. Op de eerste dag gaven
afgevaardigden van niet minder dan vijftig inheemse organisaties blijk
1 Brief, 5 m ei 19 28, van de G raeff aan van Lim burg Stirum, in van der W al: Volksraad,
dl. II, p. 49—50. 2 Aangehaald in Kwantes, dl. III, p. 99.
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van hun sympathie met het streven van de PNI. Het was weer Soekarno
wiens toespraak de grootste indruk maakte en met volle overgave werd
nu onder het zwaaien van rood-witte vlaggen door alle congres-deelnemers het Indonesia Raya gezongen: de PNI, hoe betrekkelijk klein ook
(ze telde nog geen vierduizend leden), ging, dat was duidelijk, wrikken
aan de pijlers van het koloniaal bestel.
Van maand tot maand kwam de Graeff onder groter pressie te staan
om met machtsmiddelen in te grijpen. Hij weigerde. Die pressie werd
nog sterker toen zich aan de P N I eenzelfde proces ging voltrekken als
zich in de tweede helft van ’zó rond de P K I had afgespeeld: Soekarno
zelf werd meer en meer gezien als de RatoeAdil, zijn P N I als de beweging
die met steun van buiten de Nederlanders zou verjagen. Soekarno ging
in de toespraken die hij bleef houden, zinspelen op een grote oorlog in
de Stille Oceaan; hij had er een jaar eerder, in de zomer van '28, al over
geschreven toen hij er op had gewezen dat Amerika, ‘gelijk het tienkoppig
monster Dasamoeka dat zijn talrijke muilen heeft opengesperd om zijn
vijand te verorberen’1, Japan had omsingeld en dat Engeland besloten
had, in Singapore een grote marinebasis aan te leggen —nu deed hij vaker
uitlatingen van dien aard. Zou, als het tot oorlog kwam, Japan zich van
Indië meester kunnen maken en zou die Japanse heerschappij conform
de voorspelling van Djojobojo leiden tot de spoedige vorming van een
onafhankelijk Indonesië? Geruchten deden de ronde dat er in 1930 op
Java ongeregeldheden zouden uitbreken, gezegd werd dat wie aan de
goede kant wilde staan, er verstandig aan deed, daarvan nu reeds blijk te
geven. Steeds meer inheemsen gingen de bijeenkomsten van de P N I
bezoeken, het ledental steeg van nog geen vierduizend in mei tot ca.
tienduizend in december —vooral in Bandoeng en omgeving alsmede in
Bantam kwam een sfeer van nerveus afwachten tot ontwikkeling. Zulks
leidde er toe dat in de periodieke overzichten van de PID van spionnen
afkomstige berichten opgenomen werden, inhoudend dat de PNI, naar
gezegd werd, op 1 januari '30 naar de macht zou grijpen.
Eind december ging de Graeff overstag: hij ging er accoord mee dat
de politie op heel Java op zondag 29 december des ochtends om zes uur
huiszoeking zou verrichten in de kantoren en bij alle leiders en propa
gandisten van de P N I teneinde de partij-correspondentie in beslag te
nemen en, zo seinde hij aan de minister van koloniën, ‘personen (te)
verhoren enzovoorts.’2 Die blanco-volmacht was de meeste hoofden van
1 Aangehaald in B. D ahm : Sukarnos Kam pf, p. 119 . 2 Telegram , 25 dec. 1929, van de
G raeff aan de min. van kol., in Kwantes, dl. III, p. 318 .
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gewestelijk bestuur op Java van harte welkom: eindelijk konden zij tegen
de P N I optreden.1 Zij lieten honderden arrestaties verrichten (dat zou er
de schrik in brengen!) —bijna al die arrestanten (nergens waren wapens
gevonden) werden spoedig vrijgelaten maar zeven leidende figuren,
onder wie Soekarno, werden bij rechterlijk besluit in voorlopige hech
tenis gesteld. Voor drie van die zeven werd die hechtenis na korte tijd
beëindigd, voor de andere vier, onder wie Soekarno, werd zij verlengd
— verlengd, ook toen uit de bestudering van alle in beslag genomen
stukken alsmede uit de verhoren van meer dan honderd inheemsen die
openbare o f besloten vergaderingen van de P N I hadden bezocht, geble
ken was dat men tegen de vier arrestanten slechts een vrij vage beschul
diging zou kunnen formuleren. ‘Voorlopige indruk onderzoek (is)’, deed
de Graeff eind januari '30 aan de minister van koloniën weten,
‘ dat althans So ek arn o en en kele leiders zoal niet rechtstreeks op o nlu sten aanstu
rend dan toch d esb ew u st stem m in g heb b en aan gek w eek t w aaruit zij z e lf ko n den
b egrijp en dat v ro e g o f laat o nlu sten m oesten v o o rtv lo e ie n .’2

Wat met de arrestanten te doen? Maakte men het zich, vooral nu er
zo weinig bezwarende gegevens waren, niet het gemakkelijkst door hen
eenvoudig naar Boven-Digoel te deporteren? Dat weigerde de Graeff.
Na lang beraad besliste hij dat Soekarno en de drie andere arrestanten
voor de Landraad te Bandoeng, hun woonplaats, gedaagd zouden worden.
Het strafproces begon midden augustus. Tot eind september werden
de getuigen verhoord, tezamen meer dan honderd, de meesten inheem
sen die vergaderingen o f cursusbijeenkomsten van de P N I hadden bij—

1 D e stem m ing die van der Plas tijdens zijn rondreis op Java en M adoera in de periode
september ’27-m aa rt '28 bij het BB-apparaat had aangetroffen, w erd door hem als
vo lgt w eergegeven: ‘ Een groot gedeelte van het Europees bestuur staat wantrouwend
tegenover de regering. Het acht de regering blind voor de praktijk van het besturen;
het meent dat de regering w eifelt, geen beslissingen durft nemen, de ogen vo o r de
feiten sluit . . . Het moet met geringe m iddelen het overheidsgezag handhaven en
meent dat de houding, welke het de regering toeschrijft, van laissez aller tegenover de
volksleiders van . . . [de] P N I die datzelfde gezag ondergraven . . ., de uitoefening van
zijn taak bem oeilijkt, zo niet onm ogelijk maakt.’ (Ch. O . van der Plas: ‘ Neutralisering
en bestrijding van revolutionaire propaganda onder de inheemse bevolking, in het
bijzonder van Java en M adoera’, a.v., dl. II, p. 709)
H et lijdt vo o r ons geen tw ijfel dat de wens om de P N I met één klap uit te schakelen
eind '29 bij het BB-apparaat nog sterker leefde dan in de periode waarin van der Plas
zijn onderzoek instelde. 2 Telegram , 24 jan. 1930, van de G raeff aan de min. van
kol., a.v., dl. III, p. 332.
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gewoond. Over die partij sprekend refereerden meer dan dertig hunner
aan de Djojobojo-voorspelling en veertien getuigen verklaarden dat door
7W/-sprekers, ook door Soekarno zelf, gezegd was dat in 1930 een grote
oorlog in de Stille Oceaan zou uitbreken en dat Indonesië in dat jaar vrij
zou worden als de volksbeweging, van die oorlog gebruik makend, er
in zou slagen, het koloniaal gezag tot abdicatie te forceren. Door de
officier van justitie werd ook nog aandacht besteed aan een op het oog
zeer bezwarend document dat zich in het dossier bevond: een ononder
tekend plan tot voorbereiding van ondergrondse actie die moest uitlopen
op een gewelddadige omverwerping van het Nederlands gezag. De PID
had dit stuk uit Den Haag ontvangen — het was het door Semaoen
opgestelde, door Hatta verworpen plan dat de politie in juni '27 bij Hatta
in beslag had genomen. De officier van justitie kon evenwel op geen
enkele wijze duidelijk maken dat de P N I iets met het stuk te maken
had gehad.
Begin december sprak Soekarno een lange, twee volle dagen in beslag
nemende verdedigingsrede uit die hij in zijn cel grondig had kunnen
voorbereiden. Hoewel hij het Nederlands uitstekend beheerste, sprak hij
in het Maleis' —hij richtte zich immers tot de Bandoengse Landraad die
uit een Nederlandse voorzitter en twee inheemse leden bestond, en hij
wilde bovendien over hun hoofden heen zijn eigenlijke publiek berei
ken: de inheemsen; wat hij betoogde, bevatte dan ook menige bloem
rijke passage en veel aan de wajang-vtthzlen ontleende beeldspraak.
Het proces vond in hoofdzaak plaats op grond van artikel 15 3 bis dat
met gevangenisstraf tot een maximum van zes jaar een ieder bedreigd
had, die ‘opzettelijk, zij het ook slechts indirect, bij wijze van aanduiding
o f in bedekte termen, . . . tot aantasting van de in Nederland o f Nederlands-Indië gevestigde regeringen oproept o f daarvoor stemming maakt.’
Het in dat artikel gebezigd begrip ‘aantasting’ was voor velerlei uitleg
vatbaar. Verstond men er onder: het aanzetten tot gewelddadige actie,
dan gingen Soekarno en de P N I vrijuit, want dat hadden zij nagelaten;
verstond men er onder: het bevorderen van het ontstaan van een volks
beweging die met kracht zou opkomen voor Indonesië’s onafhankelijk
heid, dan waren zij schuldig, want juist dat hadden zij gedaan en in
zoverre was de vraag of Soekarno persoonlijk had gerept van een oorlog
in de Stille Oceaan waarvan de volksbeweging in '30 met hulp van Japan
gebruik zou kunnen maken, nauwelijks relevant —hij zei overigens in
1 O nder de titel Indonesië klaagt aan! publiceerde de Arbeiderspers in '3 1 een N ed er
landse vertaling.
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zijn verdediging dat de getuigenberichten terzake onbetrouwbaar waren
en voorts o.m. dat hij Japan als een kapitalistische en imperialistische
mogendheid zag; ‘er is’, zei hij, ‘misschien geen Indonesiër die meer
gekant is tegen Japan dan ik.’ 1
Principiëler en sterker was zijn rede in alle passages waarin hij, getui
genis afleggend van een brede belezenheid, aan de hand van geschriften
van socialistische theoretici en van socialistische en niet-socialistische
critici van koloniale stelsels o f van bepaalde aspecten daarvan (onder wie
de Nederlanders Troelstra, Albarda, van Kol, J. E. Stokvis, Henriëtte
Roland Holst, Kraemer, Snouck Hurgronje en een groot aantal liberale
schrijvers over het Cultuurstelsel) diep inging op wat Nederlanders in
vroeger eeuwen in de archipel hadden aangericht en op de gevolgen die
het moderne kapitalisme en het moderne imperialisme voor Indië hadden
gehad. In zijn gehele betoog terzake gaf hij het inheemse publiek dat hij
wilde bereiken, als het ware college in de geschiedenis van hun eigen
land. ‘Zucht naar winst’ was ‘het wezen’ geweest van de Oost-Indische
Compagnie2, van het Cultuurstelsel zei hij ‘dat het als een zweep neer
striemde op de hoofden en ruggen van ons volk’3, Indië was met zijn
bodemschatten, zijn overige natuurlijke rijkdommen en zijn extreemlage lonen ‘een paradijs voor de imperialisten dat zijn gelijke niet vindt
in de gehele wereld’4 —hij wees op het analfabetisme, de beperking van
het stakingsrecht en het ontbreken van de normale politieke vrijheden,
hij hekelde artikel 153 bis, de exorbitante rechten en de Europese pers
(‘die geen andere moraal kent dan de geldmoraal, geen andere ethiek dan
de geldethiek’5), hij sprak zich uit tegen de voogdij-gedachte en de
associatie-politiek, hij wees op ‘het bedrog van 19 18’6, hij had het over
Indië’s ‘groots verleden’7, hij schilderde de bloei waartoe Indonesië zou
komen als het eenmaal vrij en onafhankelijk was. Dat wilden de mannen
van de P N I bereiken — ‘revolutionairen’ waren zij, ‘geen opstandmakers.’8 Hoe die revolutie zich zou voltrekken, konden zij niet voorzien,
maar dat zij zou komen, stond voor hen vast: geen volk ter wereld had
zich ooit in een toestand van blijvende onvrijheid geschikt en ook voor
het Indonesische volk zou eens de vrijheid dagen. Dat volk ‘wacht’, zei
hij aan het slot van zijn toespraak,
‘ m et kloppend hart het m o m e n t a f w aaro p het het opk om en van deze zo n m ag
v e rw elk o m e n . M è t dat v o lk van Indon esië w e n sen w ij te lijd en en m èt dat v o lk

1 Soekarno: Indonesië klaagt aan!, p. 106. 2 A.v., p. 15.
3 A .V ., p. 20.
p. 28. 5 A.v., p. 50. 6 A.v., p. 52. 7 A.v., p. 64. 8 A.v., p. 86.

351

4 A.v.,

TWEE BEWOGEN DECENNIA
w e n se n w ij de vre u g d e te delen. M è t dat v o lk beid en w ij u w uitspraak, edelacht
bare heren rechters.
W a n t . . . w ij staan hier als delen van het in ellend e kreunend vo lk , als zonen
van M o e d e r Indon esië d ie haar tro u w zijn. O n z e s t e m . . . b lijft niet slechts binn en
d eze v ie r m uren, onze stem w o rd t geh oo rd d o o r het v o lk waaraan w ij ons
g e g e v e n h ebben . . . H et Indonesische vo lk , dat on ze stem hoort, trilt, als hoort
het z ijn

eigen stem .

U w o o rd eel o v e r ons streven, edelachtbare heren rechters, is een o o rd eel o ver
het streven van het v o lk van Ind on esië zelf.
. . . W i j b ied en u dit alles ter o v e rw e g in g aan. En nu, on ze harten vereen d m et
dat va n het v o lk , in d eem o ed tro u w zw eren d , gekn ield v o o r on ze g e lie fd e
M o e d e r Ind on esië, m et het g e lo o f dat het Indonesische v o lk en M o e d e r In d o 
nesië v o o rt zu llen schrijden op de w e g naar g ro o theid , bereid en w ij ons, w e lk
lo t ons o o k ten d eel m o ge vallen , v o o r o m u w uitspraak te h oren.’ 1

De drie andere voormannen van de P N I kregen gevangenisstraffen,
variërend van één jaar en drie maanden tot twee jaar, Soekarno hoorde
tot zijn verrassing en ontsteltenis vier jaar gevangenisstraf tegen zich
uitspreken. Van die termijnen zou de periode van voorlopige hechtenis
afgetrokken worden —hij zou dus tot 28 december '34 opgesloten blijven.
Zijn verdedigers vroegen bij de Raad van Justitie te Batavia revisie van
het vonnis aan —hun verzoek werd in april '31 afgewezen en Soekarno
bleef gevangen in de Soekamiskin-gevangenis, iets ten westen van Ban
doeng. Boeken met een politieke strekking mocht hij daar niet lezen, hij
verdiepte zich in de Bijbel en vooral in de Koran; zelf zei hij later dat
hij toen voor het eerst de Islam had ontdekt.

★

Wij kunnen ons niet voorstellen dat gouverneur-generaal de Graeff het
proces tegen Soekarno c.s. met ingenomenheid heeft gevolgd — eerder
moet hij het gevoel hebben gehad dat het ideaal dat hem in '26 bij zijn
ambtsaanvaarding voor ogen had gestaan, nu eerst recht in duigen lag.
Zijn verwachting dat het nemen van harde maatregelen tegen Soekarno
en de zijnen ‘alle nationalistische elementen, ook de bezadigde en loyale
elementen, op een hoop zou drijven’, was overigens niet bewaarheid —de
massale huiszoekingen en arrestaties van zondag 29 december hadden er,
1 A.v., p. i n .
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al waren bijna alle arrestanten spoedig vrijgelaten, de schrik ingebracht
en het feit dat voorzitter Soekarno was uitgeschakeld, wekte in kringen
van de P N I aarzeling en onzekerheid. Vele leden bedankten, in sommige
districten wel de helft, het bestuur legde nog in januari het gehele werk
stil, liet de P N I uit de federatie treden die Soekarno had opgericht, en
ging in april, toen het vonnis van de Bandoengse Landraad door de
Bataviase Raad van Justitie was bevestigd, tot opheffing van de P N I over;
weliswaar geschiedde dat om formele redenen (het bestuur wilde voor
komen dat tegen de P N I nieuwe maatregelen werden genomen) en werd
prompt na de opheffing een nieuwe groepering opgericht, de Partai
Indonesia oftewel de Partindo, maar door dat alles werd in de rijen van de
politiek-bewuste inheemsen grote onzekerheid geschapen. En ook ver
deeldheid! Velen keurden het af dat men, door de P N I te laten verdwij
nen, voorzitter Soekarno als het ware in de steek had gelaten. Bovendien
was de P N I in luttele jaren een begrip geworden, een program, een
symbool —dat men die P N I had opgeheven en het begrip Nasional had
laten vallen, werd met name door Hatta en Sjahrir, die beiden nog in
Nederland vertoefden, in hun correspondentie met gelijkgezinden in
Indië, als een buigen voor het gouvernement en dus als een politieke
blunder beschouwd. Zij vooral drongen er op aan dat men een nieuwe
P N I zou oprichten. Inderdaad, deze kwam in december '31 tot stand: de
PNI-Baroe(‘de Nieuwe P N I’)' —Sjahrir, pas uit Nederland teruggekeerd,
werd er voorzitter van.

★

In de zomer van '31 liep de GraefFs gouverneur-generaalschap ten einde.
Hij was een diep teleurgesteld man. Geheel tegen zijn oorspronkelijke
wensen was hij gaan handelen in de geest van de repressie-politiek —een
politiek die bij de Nederlanders in Indië (het succes van de Vaderlandse
Club toonde het aan) de wind in de zeilen had en trouwens ook in het
moederland. Hij was in '26 tot gouverneur-generaal benoemd krachtens
een beslissing van het eerste kabinet-de Geer —de beslissing ten aanzien
van zijn opvolger werd genomen door het derde kabinet-Ruys de Beerenbrouck waarin de conservatieve oud-BB-ambtenaar S. de Graaff, mi
1 D e officiële naam was Pendidikan N asional Indonesia (het Nationaal Indonesisch
Vorm ingsverbond).
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nister van koloniën zowel in het eerste als in het tweede kabinet-Ruys,
voor de derde maal de portefeuille van koloniën beheerde. De Graaffs
keuze was gevallen op een man die uit het behoudzuchtige zakenmilieu
kwam waarin Colijn fortuin had gemaakt: de oud-minister van oorlog
jhr. mr. B. C. de Jonge, lid van de raad van commissarissen van de
Koninklijke/SAe// en van de raad van bestuur van de Bataafse Petroleum
Maatschappij; hij zou op 12 september '31 in Batavia als gouverneurgeneraal geïnstalleerd worden. De laatste dagen nu van de Graeffs ambts
uitoefening werden gekarakteriseerd door twee politieke gebeurtenissen
die haaks op elkaar stonden: op 4 september kwam bericht dat de
gouverneur-generaal de aan de vier voormannen van de P N I opgelegde
gevangenisstraffen had bekort, die van Soekarno tot twee jaar, en op
8 september ondertekende hij een ordonnantie die aan de gouverneurgeneraal, in eerste instantie dus aan de Jonge, het recht gaf, de toch al
beperkte vrijheid van drukpers drastisch verder te beperken.
Eerst iets over die z.g. persbreidel-ordonnantie.
Wij schreven over een beperkte vrijheid van drukpers —ook vóór de
afkondiging van de persbreidel-ordonnantie was de in Indië verschij
nende pers immers geenszins vrij om voor haar overtuiging uit te komen:
scherpe, principiële kritiek op het koloniaal bestel was steeds hachelijk
geweest en zij was in '26 op grond van artikel 15 3 bis zelfs strafbaar
geworden. Die strafmaatregelen richtten zich dan tegen diegenen die
voor het schrijven en verspreiden van zodanige kritiek verantwoordelijk
waren: de auteur van de kritiek alsmede de hoofdredacteur en de drukker
van het blad waarin zij was verschenen —de publicatie van het blad zelf
kon evenwel worden voortgezet. De persbreidel-ordonnantie nu, goed
gekeurd door de Volksraad met twee-en-dertig tegen drie-en-twintig
stemmen (de meerderheid bestond uit een coalitie van behoudende
Nederlanders, behoudende inheemsen en behoudende Chinezen) gaf de
gouverneur-generaal de bevoegdheid om periodiek verschijnende druk
werken als dag-, week- en maandbladen tijdelijk te verbieden. Diegenen
die met die drukwerken te maken hadden, behoefden niet eens te worden
gehoord en zij hadden geen beroep op welke rechterlijke instantie ook.
Nu de aan Soekarno toegekende strafvermindering.
Zij werd door de Graeff al in het begin van de zomer van '31
overwogen. Op die vermindering werd toen bij hem aangedrongen door
een delegatie van het (met de SDAP verbonden) Nederlands Verbond
van Vakverenigingen die een bezoek aan Indië bracht. Hij voelde er voor
en legde een desbetreffend ontwerp-gouvemementsbesluit aan de Raad
van Nederlands-Indië voor die er zich, constaterend dat er geen wezen-
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lijke politieke beroering meer was, mee kon verenigen. De Graeff ver
gewiste zich niet van de opinie van minister de Graaff (en evenmin van
die van zijn opvolger de Jonge die voor een voldongen feit zou worden
geplaatst) —op 3 september ondertekende hij het besluit hetwelk inhield
dat Soekarno op 31 december in vrijheid zou worden gesteld, op 4
september liet hij dat besluit publiceren en pas op die dag lichtte hij de
minister in met een telegram dat in feite kritiek op de Landraad en de
Raad van Justitie bevatte, aangezien naar de Graeffs mening bij de aan
Soekarno opgelegde straf, aldus zijn telegram, ‘niet voldoende rekening
is gehouden met het feit dat, hoe laakbaar en onwettig zijn optreden, hoe
onbezonnen en onbesuisd zijn handelwijze ook moge zijn geweest, de
veroordeelde zich door ideële motieven heeft laten leiden.’ 1 Het besluit
werd door de minister afgekeurd: deze vond dat hij geraadpleegd had
moeten worden en betreurde het dat de Graeff de zaak niet aan de Jonge
had overgelaten.
Toen het gouvernementsbesluit op 4 september wereldkundig werd
gemaakt2, reageerde de Europese pers fel afwijzend, de Indonesische met
grote vreugde; enkele in Batavia verschijnende inheemse dagbladen
gaven speciale bulletins uit; toen inheemse personeelsleden van de KPM
en van het hoofdpostkantoor te Batavia de volgende ochtend voor het
eerst het grote nieuws vernamen, begonnen zij te juichen — in menig
inheems gezin werd, zoals bij heugelijke gebeurtenissen gebruikelijk
was, een feestmaaltijd gehouden.
★

Toen Soekarno in de ochtend van 31 december '31 de poort van de
Soekamiskin-gevangenis uitging, werd hij opgewacht door afgevaardig
den van alle grote politieke en niet-politieke inheemse organisaties en
in triomf naar zijn woning gevoerd. Daags daarna vertrok hij per trein
naar Soerabaja waar op initiatief van de door hem opgerichte Federatie
van de partijen der Indonesische volkeren een Indonesia Raya (GrootIndonesië)-congres werd gehouden. Overal waar de trein op het lange
traject van Bandoeng naar Djokjakarta langs kwam, stonden inheemsen
1 Telegram , 4 sept. 1 9 3 1, van de G raeff aan de min. van kol. in Kwantes, dl. III,
p. 58 1.
2 D e nu volgende passages zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het al eerder
genoem de w erk van Jo h n Ingleson: R oad to exile. The Indonesian Nationalist M ovem ent
1 9 2 7 —19 3 4 , p. 15 6 en 15 9 -6 0 .
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te juichen en op de stations waar de trein stopte, was het zwart van de
inheemsen die Soekarno wilden huldigen (een hunner zei, ‘dat de Staats
spoorwegen Soekarno wel dankbaar mochten zijn vanwege de vele
perronkaartjes die de mensen gekocht hadden’ 1). In Djokjakarta waar
Soekarno zijn reis onderbrak, werd hij door een grote menigte vergezeld
naar de woning van Dewantoro, de inspirator van het Taman Siswoonderwijs, jegens wie hij van verbondenheid wilde getuigen.
Op 2 januari zette Soekarno zijn treinreis voort. Langs de gehele route
herhaalden zich de tonelen die zich daags tevoren hadden afgespeeld en
aan het Staatsspoorwegstation te Soerabaja stonden uren voor zijn aan
komst al duizenden inheemsen op hem te wachten. Rode en witte
bloemen werden er druk verkocht, taxi’s reden er af en aan met rood
witte vlaggetjes. Toen Soekarno verscheen, werd door een grote menigte
het Indonesia Raya gezongen, gevolgd door een speciale ‘Soekarno-mars’.
In een hotelkamer ontving hij vervolgens een stroom van vooraan
staanden uit de inheemse beweging — ’s avonds om half negen zou hij
het Indonesia Raya-congtts toespreken in een zaal die plaats bood aan
zestienhonderd personen. Drieduizend hadden er om zes uur al binnen
weten te komen en honderden anderen, voor wie geen plaats was,
stonden buiten. In en buiten de zaal werden liederen gezongen. Toen
Soekarno arriveerde, hees men hem op de schouders —zó werd hij naar
het spreekgestoelte gedragen.
De hem gebrachte eer en hulde zag hij, zei hij2, als niet voor hem
persoonlijk bedoeld,
‘d och v o o r Soekarno als u w leider m et h o ge idealen en v o l van de vu rig e w il
o m z ic h z e lf ten dienste te stellen van het v o lk en van M o e d e r Indon esië, als u w
leider d ie d e toorts vasthoudt, n o d ig om u allen op de don kere w e g bij te lichten
en die, zo lan g het lichaam van Soekarno n o g leven heeft, zal vo o rtsch rijd en om
een vrij Ind on esië te bereik en’ —

zeer zelfbewuste woorden waren dat van de pas dertigjarige Soekarno,
‘uw leider die de toorts vasthoudt, nodig om u allen op de donkere weg
bij te lichten’ —hij zag zich dus als de grote voorvechter van de nationale
onafhankelijkheid zoals zo menig volk er in zijn strijd tegen vreemde
overheersing een had gekend. Als zodanig achtte hij zich ook gerechtigd,
zijn teleurstelling uit te spreken over de verdeeldheid die zich in de

1 D e Stuw , aangehaald door J. M . Pluvier: Overzicht, p. 50.
(in Nederlandse vertaling) in Kwantes, dl. III, p. 609—16.
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nationalistische beweging had geopenbaard. ‘Een volk’, zei hij,
‘ dat niet één kan zijn , is g e lijk los zand dat gem ak k elijk d o o r de w in d uit elkaar
kan w o rd e n geblazen. W an n e e r echter dit zand bij elkaar blijft, bijeengestam pt
w o rd t tot cem ent, n am elijk het cem en t van de geest, dan kan het sterk beton
w o rd e n , en w e l het beton van de nationale w il w aaruit tenslotte de nationale
daden vo o rtk o m en .
B roeders, helpt, draagt m ijn stem uit tot in A tje h en Fakfak’ , d o o r de hele
w ereld , van streek tot streek, van dorp tot dorp, van geh uch t tot gehucht, van
berg tot berg, ja tot zelfs in het rijk d er geesten en feeën. V o o r deze eenheid,
broeders, ben ik toh p a t i— toh p a ti betekent dat ik, w a n n e e r de eenheid een offer
n o d ig heeft, gaarne m ijn leven v o o r haar opoffer. Z o is het broeders, geeft m ij
u w steun en z e g e n !’

Oorverdovende toejuichingen volgden.
De ex-voorzitter van de opgeheven PNI, vrijgelaten uit gevangen
schap, was bezig uit te groeien tot de figuur die vooral voor de eenvoudigen, onontwikkelden onder de politiek-bewuste inheemsen symbool
was van de wil tot nationale onafhankelijkheid.

Crisisjaren
De GraefFs opvolger jhr. mr. B. C. de Jonge2, in 1875 in Den Haag
geboren, was, na in Utrecht rechten gestudeerd te hebben, in 1901
adjunct-commies bij het departement van koloniën geworden, onder
minister Idenburg tot referendaris opgeklommen en in ’ 10 benoemd tot
hoofd van de afdeling juridische zaken van het departement van oorlog.
Minister van oorlog werd hij in juli '17 in het kabinet-Cort van der
Linden. Hij was in ’ i8 in een scherp conflict verwikkeld geraakt met
koningin Wilhelmina die de door haar bewonderde opperbevelhebber
van land- en zeemacht, generaal Snijders, in bescherming had genomen
—de Jonge had er in moeten berusten dat Cort de zaak niet op de spits
wilde drijven en dat de generaal dus in functie bleef. Hij had in dat
conflict3 getoond, uit een harde houtsoort gesneden te zijn. Tot diegenen
die hem waren gaan waarderen, behoorde Colijn en door diens toedoen

1 Een plaats op W estelijk N ieu w -G u in ea (zie kaart VII op pag. 320). 2 W ij volgen
zijn levensschets door F. J. M . Otten in het Biografisch Woordenboek van Nederland,
deel I, pag. 2 7 5 - 7 6 .
3 W ij beschreven het in deel II van ons w erk (N eutraal) in de
aanhef van hoofdstuk 1 (‘ Koningin W ilhelm ina’).
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ging de Jonge na het aftreden van het kabinet-Cort in de dienst van de
Bataafse Petroleum Maatschappij over. Voor deze BPM maakte hij in '19
een oriëntatiereis o.m. naar Nederlands-Indië, in '2 1 werd hij een van de
directeuren van de Koninklijke/S/ze//. Veel kansen om zich te ontplooien
kreeg hij niet van de directeur-generaal, Sir Henry Deterding —dat hem
zo weinig initiatief gelaten werd, ging hem irriteren en na anderhalf jaar
legde hij zijn directeurschap neer; hij werd toen in de raad van commis
sarissen opgenomen, negen jaar later, in '30, tevens in de raad van bestuur
van de BPM.
Was het nu verstandig een man uit de wereld van ‘de olie’ tot
gouverneur-generaal te benoemen? Er kwam in Nederland scherpe kri
tiek van de linkerzijde —in Indië aanvankelijk kritiek van de Europese
pers die vreesde dat de Jonge te weinig van Indië afwist. Die pers wijzigde
evenwel spoedig haar houding toen bleek dat de nieuwe gouverneurgeneraal een man was van autoritaire gezindheid, van wie verwacht
mocht worden dat hij, gelijk door veel Europeanen gewenst, ‘de Inlan
ders er onder zou houden.’ Hij had daar ruime mogelijkheden toe: aan
agitatoren kon het vrij reizen in de Buitengewesten onmogelijk worden
gemaakt, het oproepen tot stakingen die tot ordeverstoringen o f ont
wrichting van het economisch leven konden leiden, was verboden, elke
actie, gericht op aantasting van het koloniaal gezag, was strafbaar, de
persbreidel-ordonnantie was van kracht en de gouverneur-generaal kon,
als hij voldoende steun vond bij de Raad van Nederlands-Indië, elke
opponent tegen het koloniaal gezag binnen Indië verbannen, desgewenst
naar het deportatiekamp Boven-Digoel.
De Jonge zou niet aarzelen om van al deze mogelijkheden het gebruik
te maken dat hem noodzakelijk dunkte. Anders dan Idenburg, van
Limburg Stirum en de Graeff, anders ook dan Fock die bepleit had dat
de Volksraad een inheemse ‘meerderheid’ zou krijgen, was hij, evenals
trouwens Colijn, van alle begrip voor het ontwakend Indonesië versto
ken. Dat figuren als Soekarno, Hatta en Sjahrir slechts uitdrukking gaven
aan wat, scherpbewust bij sommigen, vaag bij vele anderen, in de wereld
der inheemsen was gaan leven, vermocht hij niet te zien. Hij beschouwde
de gehele nationalistische beweging als een beweging van jeugdige
heethoofden die stekeblind waren voor de immense voordelen welke,
meende hij, Nederlands leiding en het Westers bedrijfsleven aan Indië
hadden bezorgd — dat maakte hij al duidelijk in zijn intreerede op 12
september '31 waarin hij dat bedrijfsleven een uitbundige lo f toezwaaide
en de nationalistische beweging afdeed door te spreken over de ‘fantas
tische en ondoordachte theorieën van enkelen die blijkbaar menen hun
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volk te dienen door eisen te stellen waarvan zij vooruit weten dat ze
voor de regering onaanvaardbaar zijn.’1 De Wet op de Indische staatsin
richting schreef hem voor dat hij naar samenwerking met de Volksraad
diende te streven —hij deed het, maar aarzelde niet om, als hij dat nodig
vond, dwars tegen de wensen van dat college in te handelen. Als de ware
vertegenwoordigers van de inheemsen zag hij de regenten en andere
volkshoofden2, van wie zijn voorganger de Graeff, een op dit punt
aanzienlijk reëler man dan hij, beseft had dat bij de meesten hunner van
werkelijke loyaliteit jegens Nederland geen sprake was —dat het inheems
bestuur niet óók zijn stem verhief tegen het Nederlands gezag, kwam
slechts, aldus de Graeff in mei '28, ‘omdat men inziet dat men de
Nederlandse leiding nog niet missen kan, en vooral, dat eigen positie
met dat gezag staat en valt.’ ‘(Wij) staan’, had de Graeff toen ook
geschreven, ‘voor een eindeloze, steeds heftiger wordende strijd waarin
wij het op den duur zullen moeten afleggen.’ Nodeloos en schadelijk
defaitisme vond de Jonge dat. Zo dacht hij er in '31, zo dacht hij er in
'36 over. In laatstgenoemd jaar verklaarde hij in een afscheidsinterview
aan de redacties van De Deli Courant en De Sumatra Post: ‘Ik meen dat nu
wij driehonderd jaar in Indië hebben gearbeid, er nog wel driehonderd
jaar bij moeten komen, aléér Indië misschien voor een vorm van zelf
standigheid rijp zou zijn’3 —kort tevoren had hij zich jegens een Engels
bezoeker nog pregnanter uitgedrukt, deze meedelend dat hij elk gesprek
met nationalistisch gezinden placht in te leiden met, aldus die Engelsman,
te zeggen: ‘ We Dutch have been herefor three hundred years; we shall remain
herefor atiother three hundred. Afier that we can talk.’*

★

1 Aangehaald in J. M . Pluvier: Overzicht, p. 4 1.
2 D e Jo n g e heeft dit nim m er
duidelijker gezegd dan in de toespraak waarm ee hij in oktober '3 3 in M alang een
conferentie van de regenten van O o st-Java opende; hij zei toen dat hij alles wat op
de vergaderingen van inheemse politieke partijen betoogd werd, beschouwde als
‘gebral over onbegrepen, van het W esten overgenom en leuzen als ‘ imperialisme’ en
‘kapitalisme’ ’ , en dat hij slechts één ‘ Inlandse bew egin g’ kende, ‘nl. het w erk dat de
ambtenaren van het Inlands B B (gesteund door het Europees BB ) doen . . . in het
belang der bevolking. D aarvoor moet m en bij de zogenaamde volksleiders niet zijn.’
(de Jo n g e : ‘ Openingsrede ter regentenconferentie O o st-Java te M alang’, 23 okt. 19 33,
Kwantes, dl. IV , p. 80 e.v.) 3 D e Jo n g e : H erinneringen, p. 3 5 1 .
1 R .H . Bruce
Lockhart: Return to M alaya, p. 276, aangehaald in a.v., a.v.
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Wij hebben boven deze paragraaf het begrip ‘crisisjaren’ gezet en herin
neren aan enkele cijfers die wij vermeldden toen wij in hoofdstuk 4
beschreven hoezeer Indië als grondstoffen-producerend land getroffen
werd door de diepe economische crisis die daar in '30—'31 duidelijk
voelbaar werd. De voor de export bestemde productie daalde in de jaren
’30 -’34 tot de helft, de waarde van die export tot een kwart. Er werd een
departement van economische zaken opgericht en tal van fondsen, com
missies en stichtingen werden in het leven geroepen die, soms als
uitvloeisel van internationale regelingen, ordenend gingen ingrijpen. De
invoer kwam tenslotte voor een derde, de uitvoer voor drie-vijfde onder
overheidscontrole te staan. Al die maatregelen konden evenwel niet
verhinderen dat de in de Indische samenleving aanwezige bevolkings
groepen alle door de diepe crisis getroffen werden. Van de ca. vijftigdui
zend Europeanen die in 1930 werkzaam waren in de particuliere sector,
waren zes jaar later ca. tienduizend werkloos, in de periode '29—'34
werden vierhonderdduizend inheemsen hetzij door het gouvernement,
hetzij door het bedrijfsleven ontslagen en de lonen van inheemsen die
hun betrekking behielden, daalden nog sterker dan de kosten van levens
onderhoud. Het was een tekenend symptoom van de verarming onder
de inheemsen dat het aantal hadj-gangers: ruim vijftig-, misschien wel
negentigduizend in de tweede helft van de jaren ’20, in het begin van de
jaren '30 tot twee- a drieduizend daalde.1 Ook de Indische Chinezen en
de Arabieren kregen onder de diepe crisis te lijden, doordat het inkomen
van deze bevolkingsgroepen in de eerste plaats in de handel werd ver
worven.
De crisis had ernstige gevolgen voor de gouvemementsfinanciën.
In het begin van de jaren ’20 was de gouvernementsschuld hoog
opgelopen. De Eerste Wereldoorlog had aanzienlijke defensie-uitgaven
met zich gebracht, aan het einde van die oorlog en vlak daarna had het
gouvernement, teneinde hongersnood te voorkomen, grote bedragen
uitgegeven voor het aankopen van rijst in het buitenland en voor de
organisatie van de rijstdistributie - ook had het in die tijd, een tijd van
hoogconjunctuur voor het Westers bedrijfsleven, veel gedaan aan de
modernisering van het verkeerswezen en tenslotte waren in het midden
van de jaren '20, toen de prijzen op hun hoogst waren, alle overheidssalarissen belangrijk opgetrokken. In die jaren van hoogconjunctuur wer
den door het Westers bedrijfsleven in Indië exorbitante winsten gemaakt

1 Aan het einde van de jaren '3 0 waren er m eer dan tienduizend Mekkagangers.
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—daarvan kwam slechts een miniem deel in de kas van het gouvernement
terecht. De tarieven van de inkomstenbelasting waren laag, een vermo
gensbelasting ontbrak. Het gevolg was dat het gouvernement jaar op jaar
grote bedragen moest lenen. De gouvernementsschuld liep van ca. f 170
min eind '14 op tot f 1,3 miljard eind '23, daalde aan het eind van de
jaren '20 tot f 1 miljard en steeg vervolgens tot f 1 xh miljard in '34. Over
die bedragen moest rente worden betaald en periodiek moesten leningen
worden afgelost: een hoge vaste post. Een tweede zodanige post werd
gevormd door de Indische pensioenen. In '30 vergden die twee vaste
posten samen f 149 min op een gouvernementsbegroting van f 525 min,
in '34 f 178 min op een begroting van f 4 1 1 min. Dat betekende dat,
terwijl het gouvernement in '30 voor al zijn overige uitgaven f 376 min
kon uittrekken, dat bedrag vier jaar later tot f233 min was gedaald - een
daling met bijna 40%. Vooral de schuldenlast hing als een molensteen
om de nek van het gouvernement en verschillende malen werden in die
tijd door Batavia voorstellen aan Den Haag gedaan om hetzij de last te
verlichten, bijvoorbeeld door het afkondigen van een schuldenmoratorium o f door devaluering van de schuld, hetzij de Indische uitvoer te
vergemakkelijken door een devaluatie van de Indische gulden (die aan
de Nederlandse gekoppeld was). Telkenmale werden die voorstellen door
Den Haag, d.w.z. door het van mei '33 af optredend tweede kabinetColijn, verworpen.
Behalve minister-president was Colijn in dat kabinet minister van
koloniën; hij werd dat opnieuw in zijn derde kabinet dat zich tot juni
'37 wist staande te houden. Hij was het dus die ruim vier jaar lang de
parlementaire verantwoordelijkheid droeg voor het beleid van het gou
vernement te Batavia. Er van uitgaande dat de diepe economische crisis
een permanent karakter droeg en dat de staten in het geïndustrialiseerde
Westen zich moesten instellen op een blijvende vermindering van hun
inkomsten, oefende hij vooral in '33 en '34 krachtige pressie op de Jonge
uit om de Indische begroting nog verder te verlagen dan al was geschied.
De Jonge was voor die pressie niet gevoelig: enerzijds wees hij nieuwe
verlagingen af, anderzijds trachtte hij vooral in de latere jaren van zijn
bewind de gouvernementsinkomsten uit het Europese bedrijfsleven te
verhogen. Hij getuigde daarbij van onafhankelijkheid toen hij, die meer
dan tien jaar betrokken was geweest bij de leiding van de Koninklijke/
Shell, in '35 vergde dat de aardolieprijzen in Indië aan een limiet zouden
worden gebonden en dat de door de BPM en de overige maatschappijen
te betalen accijns zou worden verhoogd. Het was Colijn die hem bij die
gelegenheid in de steek liet, in Den Haag was nu eenmaal, merkte de
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Jonge in zijn Herinneringen op, ‘het kantoor van de BPM dichtbij het
Plein’ —daar zetelde de minister van koloniën.

★

Wij vermeldden zojuist dat in de crisisjaren in Indië van de vijftigdui
zend Europeanen die in de particuliere sector werkzaam waren, ca.
tienduizend werkloos werden. ‘Europeaan’, de lezer weet het, was in
Indië een juridisch begrip. Allen die Nederlandse staatsburgers waren,
waren Europeanen. Nederlands staatsburger waren de uit Nederland
gekomenen, de totoks, en hun in Indië geboren kinderen, maar ook de
veel talrijker Indische Nederlanders o f Indo-Europeanen: de Nederlan
ders van gemengde afkomst. Hoewel nadere gegevens terzake ontbreken,
durven wij veronderstellen dat die Indische Nederlanders als groep nog
zwaarder door de crisis werden getroffen dan de totoks. Ontslagen totoks
konden, soms met steun van de maatschappijen die hen naar Indië hadden
uitgezonden, naar Nederland terugkeren waar de gevolgen van de crisis,
hoewel ernstig, toch minder ernstig waren dan in Indië en waar de
gerepatrieerden bovendien opgevangen werden door hun families die
over het algemeen niet tot het volstrekt onbemiddelde deel van de
samenleving behoorden —ontslagen Indische Nederlanders daarentegen
kwamen in omstandigheden te verkeren waarin zij aanvankelijk slechts
steun konden vinden binnen hun eigen verarmende groep; voor velen
hunner werd het een schrikbeeld dat zij met hun gezinnen zouden
afzakken naar het peil van de inheemsen waarboven zij zich juist hadden
trachten te verheffen. Kon het gouvernement geen hulp verlenen?
Daarvoor ging de organisatie zich inzetten die wij reeds enkele malen
noemden en waar wij thans dieper op in willen gaan: het Indo-Europees
Verbond oftewel het IEV.
Het IEV was niet de eerste organisatie geweest die voor de IndoEuropeanen was opgekomen —eerder noemden wij al de Indische Bond,
de Vereniging Insulinde en de Indische Partij, die respectievelijk in 1898,
1907 en 19 12 waren opgericht. Van die drie had de Indische Partij van
E. F. E. Douwes Dekker, die voor Indië’s volledige autonomie was op
gekomen, het meest van zich doen spreken. Toen die Indische Partij, die
aanvankelijk bij veel Indo-Europeanen groot enthousiasme had gewekt,
na Douwes Dekkers verbanning (1913) was verlopen, had een deel van
zijn aanhang zich meester gemaakt van de Vereniging Insulinde die
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aansluiting ging zoeken bij de eerste min o f meer anti-gouvernementele
organisaties der inheemsen. Samenwerking met die inheemsen werd
evenwel door de meeste Indische Nederlanders afgewezen. Trots op hun
Nederlanderschap wilden zij zich juist van de inheemsen onderscheiden,
trouwens: in een samenleving die meer en meer behoefte kreeg aan
Westers-opgeleide krachten, waren de Westers-opgeleiden onder de
inheemsen de directe concurrenten van de Indische Nederlanders en
naarmate de inheemsen duidelijker afstand gingen nemen van Neder
land, groeide bij de Indische Nederlanders de wens om van verbonden
heid met Nederland, en dus met het gouvernement, te getuigen.
Tegen die achtergrond werd in juli '19, vier weken nadat de Vereni
ging Insulinde haar naam had gewijzigd tot Nationaal-Indische Partij (in
het Maleis noemde zij zich de Sarekat Hindia, het Indisch Verbond1), het
Indo-Europees Verbond opgericht. Zijn latere, door de leden warm
gewaardeerde, ja vereerde voorzitter, F. K. (‘Dick’) de Hoog, noemde zijn
organisatie eens ‘de meest Indisch-georiënteerde onder de Europese en
de meest Nederlands-georiënteerde onder de Indonesische’2 —het begrip
‘Indonesische’ was daarin evenwel in geografische, niet in politieke zin
gebruikt. Geen van de in politieke zin Indonesische organisaties was uit
volle overtuiging gezagsgetrouw en het IEV was dat juist wèl. Het was
een belangenorganisatie en het interpreteerde de belangen van de IndoEuropese bevolkingsgroep aldus dat het in de regel geen steun gaf aan
denkbeelden waarvan de verwezenlijking kon worden gezien als een stap
in de richting van een politiek overwicht der inheemsen; de grote
meerderheid der Indo-Europeanen was er zeker van dat zij, kregen ooit
de inheemsen het in de archipel voor het zeggen, in de klem zouden
geraken. Het IEV wees de associatie-gedachte dan ook af en bij de
stemming, december '27, over de door gouverneur-generaal de Graeff
voorgestelde inheemse ‘meerderheid’ in de Volksraad, stemden alle v ijf
afgevaardigden van het IEV in de Volksraad tegen.
In die Volksraad had het IEV een steeds sterkere fractie: in ’2 1 voor
het eerst twee leden (van wie één gekozen was), in '24 vier (allen
gekozen), in '27 en '31 zes (allen gekozen), in '35 en '39 acht (van wie in
'39 één tot de door het gouvernement benoemden behoorde). Daarmee
was de IEV-fractie van '31 af de grootste van alle Nederlandse fracties.
Die stevige vertegenwoordiging in de Volksraad toonde aan dat het IEV
1 Aan de Sarekat H india die nauwe banden had met de communisten, w erd in '23
door het gouvernem ent alle activiteit verboden. 2 Aangehaald door P. W . van der
Veu r in Balans van beleid, p. 96.
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ook sterke fracties had in de kiescolleges. Het verbond had bij de
oprichting in '19 ca. tweeduizend leden geteld —dat waren er twintig jaar
later ca. twaalfduizend: voor Indië een zeer aanzienlijk aantal.

★

Evenals inheemse organisaties als de Sarekat Islam en de Mohammadijah
ging het IEV zich al kort na zijn oprichting beijveren op het gebied van
het onderwijs. Omdat veel gezinnen van Indische Nederlanders in nogal
behoeftige omstandigheden verkeerden, werd in '20, toen bekend werd
dat spoedig in Bandoeng een Technische Hogeschool zou worden ge
vestigd, een IEV-studiefonds opgericht om begaafde kinderen uit die
gezinnen het studeren mogelijk te maken. Het IEV had voorts verschei
dene eigen Mulo-scholen, een school voor technisch onderwijs, een
vakschool voor meisjes en een vroedvrouwenschool. Vooral evenwel gaf
het IEV zich moeite om ten behoeve van Indische Nederlanders land
bouwgronden te verwerven —verwerving van woeste gronden in eigen
dom was krachtens de uit 1870 daterende Agrarische wet voor anderen
dan inheemsen niet mogelijk, wèl verwerving in erfpacht. In '26 begon
het IEV landbouwers op te leiden en de belangstelling voor landbouwkolonisatie nam in de voor veel Indische Nederlanders moeilijke crisis
jaren toe. Geëxperimenteerd werd in drie gebieden: in het district Kesilir
op de uiterste zuidoostpunt van Java, in de Lampong-districten op ZuidSumatra en op enkele punten aan de noordkust van Nederlands NieuwGuinea.
In Kesilir vond de kolonisatie plaats op een gebied van ca. 2500 ha dat
in vijftig percelen van 50 ha was verdeeld. Op die percelen moesten de
pachters eerst met een voorschot van het IEV een huis bouwen, vervol
gens dienden zij delen van het perceel die daarvoor in aanmerking
kwamen, tot sawahs te maken. Zwaar en voor Indische Nederlanders
ongewoon werk! Trouwens, de bewerking van die sawahs was ook zwaar.
Zij trokken voor al die arbeid Javanen aan die als beloning een derde
van de oogst mochten behouden.
Ook in de Lampong-districten boekte het IEV enig succes: het had
hier een veel groter gebied in erfpacht gekregen, nl. 36 000 ha. Onbekend
is, hoeveel gezinnen van Indische Nederlanders er gekoloniseerd wer
den, maar een Indische Nederlander die later Indonesisch staatsburger
werd, vermeldt dat deze kolonisatie, krachtig gesteund door het IEV dat
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de landbouwproducten hielp verkopen, ‘tot enige bloei (kwam).’ 1
De kolonisatie op Nieuw-Guinea werd een fiasco. Ze begon in '28—'30
—in '34 was er bij Manokwari een kolonie van ca. tweehonderdvijftig
zielen en was hier ca. 80 ha beplant, bij de tweede plaats, Hollandia (zie
kaart VII op pag. 320), was er een kolonie van ca. honderd zielen, maar
hier was na al die tijd slechts 5 ha beplant. Die mislukking bij Hollandia
was, aldus een ambtelijke nota, ‘toe te schrijven aan de slechte organisatie,
slechte bodem en aan de mensen-zelf: mensen van een geringe inzet,
onervaren met de landbouw en geteisterd door malaria en zwartwaterkoorts.’2 In '38 waren er bij Hollandia nog maar vier kolonisten over, bij
Manokwari waren het bijna tweehonderdzeventig geworden.
Imposant kon men de resultaten van de landbouwkolonisatie niet
noemen. Dat was, toen de diepe crisis in de tweede helft van de jaren
'30 begon te luwen, al duidelijk Duidelijk was óók dat de maatschappe
lijke positie van veel Indische Nederlanders, gewend als zij waren hun
welvaartspeil met het hogere van de totoks te vergelijken, moeilijk bleef.
Eind '38 schreef de directeur van Economische Zaken, H. J. van Mook,
er voor gouverneur-generaal van Starkenborgh een nota over3, waarin
hij er op wees dat de IEV-leden ‘een feitelijk privilege’ verlangden, ‘dat
hen in maatschappelijke stand op het niveau van de import-Hollanders
houdt.’ Maatregelen in die richting werden in Den Haag door een der
hoofdambtenaren van het departement van koloniën, mr. G. H. C. Hart
(voordien in Indië van Mooks voorganger), wenselijk geacht: ‘Wij kun
nen’, schreef deze naar aanleiding van van Mooks nota aan Welter,
minister van koloniën in het vierde kabinet-Colijn, ‘het IEV in de
Volksraad nu eenmaal niet missen, wil men niet overwegend met de
conflicten-regeling regeren.’4 Inderdaad, er waren toen onder de inheem
se leden van de Volksraad zoveel nationalistisch-gezinden gekomen, dat
het voor het gouvernement hoogst wenselijk was dat het bij politiekgevoelige onderwerpen de steun kreeg van alle in de Volksraad zitting
hebbende Nederlanders en Indische Nederlanders.

★

Van die steun konden de gouverneurs-generaal de Jonge en van Star1 Agoes Daroech: D e nationalistische beweging onder de Indo-Europeanen (1957),
p. 55.
2 Aangehaald in P. J. D rooglever: D e Vaderlandse C lu b 1 9 2 9 - 1 9 4 2 , p. 203.
3 Tekst in Creutzberg, dl. III, p. 74 3 e.v. 4 Nota, 2 2 dec. 19 38, van G. H. C . Hart
vo o r W elter, a.v., p. 750.
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kenborgh zeker zijn van de zijde van wat, na de oprichting in '29, de
meest conservatieve van de Nederlandse groeperingen werd, de Vader
landse Club.1
Eerder gaven wij artikel i uit de statuten van deze organisatie weer
waarmee Hamer, secretaris van de Javasuiker Werkgeversbond, en Zentgraaff, hoofdredacteur van het Soerabaiaas Handelsblad, met succes op Java
hadden rondgereisd — er kwam in voor, dat de Vaderlandse Club zich
o.m. ‘de behartiging van de belangen der Nederlandse bevolking in deze
gewesten’ ten doel stelde. Dat was even eerlijk als aanstootgevend. De
formulering werd gewijzigd tot: ‘de behartiging der landsbelangen in de
eerste plaats en voorts de belangen van alle in Nederlands-Indië geves
tigde bevolkingsgroepen met bijzondere inachtneming evenwel van die
der Nederlandse bevolkingsgroep.’ Wat de veruit grootste bevolkings
groep betrof, de inheemse, was de Vaderlandse Club overtuigd voor
stander van een politiek van krachtige repressie van alle nationalistische
stromingen. Een in '32 verschenen ontwerp-urgentieprogram bevestigde
zulks —in de aan het onderwijs gewijde paragraaf in dat program werd
er bij het gouvernement op aangedrongen, de uitbreiding van het on
derwijs aan inheemsen te staken, de subsidiëring van dat onderwijs te
beperken, geen gouvernementsbeurzen meer te verlenen en de in de
jaren '20 opgerichte hogescholen te sluiten.
Wij vermeldden reeds dat de Vaderlandse Club binnen een jaar na de
oprichting ca. negenduizend leden telde. Twee jaar later, eind '32, waren
het nog maar ruim vierduizend, medio '34 ca. drieduizend2 —de daling
was veroorzaakt doordat er totoks naar Nederland waren teruggekeerd,
doordat voor menigeen van diegenen die bleven, het betalen van de
maandelijkse contributie, één gulden, bezwaarlijk was geworden, maar
vooral doordat er na de vervanging van de Graeff door de Jonge onder
de Nederlanders veel minder behoefte was om tegen het beleid van de
gouverneur-generaal te opponeren. Die behoefte was er ook onder van
Starkenborgh niet —in '39 was het ledental nog maar weinig boven de
drieduizend gekomen.
’ O ns beeld van deze groepering is hoofdzakelijk gebaseerd op het in 1980 verschenen
proefschrift van P. J. D rooglever: D e Vaderlandse C lu b 19 2 9 —19 4 2 . Totoks en de Indische
politiek.
2 T e r vergelijking diene dat de Nederlands-Indische V rijzin n igen -B on d in
'3 4 ca. vijfhonderd leden telde, de Indische Katholieke Partij ruim drieduizend, de
Christelijke Staatkundige (eerder: Christelijk-Ethische) Partij (verbonden met de
Anti-R evolutionaire Partij in Nederland) ca. duizend en de Indische Sociaal-D em o 
cratische Partij ca. tweehonderdvijftig; van al die groeperingen konden ook inheemsen
en V reem d e O osterlingen lid worden.
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De daling deed maar geringe afbreuk aan de omvang van de verte
genwoordiging van de Vaderlandse Club in de Volksraad; zij kreeg er
in '31 vijf, in '35 en '39 telkens vier gekozen leden, hetgeen betekende
,dat de Vaderlandse Club en het Indo-Europees Verbond tezamen van de
vijftien Nederlanders die als gekozenen lid van de Volksraad waren, in
'31 elf, in '35 twaalf en in '39 opnieuw elf leverden. De fractie van het
IEV bleef beduidend groter dan die van de Vaderlandse Club (er waren
onder de kiesmannen nu eenmaal meer Indische Nederlanders dan totoks),
maar de Vaderlandse Club had zeker niet minder, eerder wellicht meer
invloed doordat een groot deel van de Europese pers in wezen de parolen
van de Vaderlandse Club onderschreef.
Van de lente van '32 af had de Vaderlandse Club een Vertegenwoor
digend Comité in Nederland. Dat werkte samen met het in november
'32 opgericht Verbond voor Nationaal Herstel; dat dat Verbond in april
'33 bij de Tweede Kamerverkiezingen slechts één zetel verwierf, werd
door de meeste leden van de Vaderlandse Club als zeer teleurstellend
ervaren —het wekte bij velen belangstelling voor de NSB.
Wat de activiteiten van de Vaderlandse Club betreft, willen wij nog
vermelden dat zij in de crisisjaren een groot aantal plaatselijke steuncomité’s oprichtte die door een Centraal Steuncomité werden overkoepeld.
Op de bij particulieren en bij het bedrijfsleven ingezamelde gelden gaf
het gouvernement een toeslag van 50%. Evenals het Indo-Europees
Verbond getroostte de Vaderlandse Club zich tenslotte moeite om Eu
ropese landbouwkolonies te vormen —het bleef bij papieren plannen.
★

Als symptoom van de ‘verrechtsing’ van het Nederlandse deel van de
samenleving wekte de oprichting van de Vaderlandse Club in de tweede
helft van '29 bezorgdheid bij een aantal Nederlanders die de behoefte
gevoelden om de ethische politiek een nieuwe impuls te geven. Dertien
hunner richtten begin '30 een vereniging op, de Vereniging tot bevor
dering van de maatschappelijke en staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië, die van maart '30 af een veertiendaags blad ging uitgeven,
De Stuw geheten — de vereniging werd toen en later ‘de Stuw-groep’
genoemd.’
1 D e groep beschrijvend, gebruiken w ij de gegevens die E. B. Locher-Scholten
verwerkt heeft in haar artikel ‘ D e Stuw , tijdstekening en teken des tijds’ , o.m. opge
nom en in de bundel G e ld en geweten, dl. I, pag. 1 1 2 e.v.
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Tot de oprichters behoorden twee benoemde leden van de Volksraad,
van wie mr. Jonkman er een was, twee buitengewone hoogleraren van
de Rechtshogeschool te Batavia die hun hoofdfunctie vonden bij het
gouvernement, en een aantal hoofdambtenaren. Typerend genoeg was
evenwel slechts één van die oprichters uit de kringen van het BB-apparaat
afkomstig: H. J. van Mook, in '30 werkzaam als assistent-resident voor
politie-aangelegenheden te Batavia en tevens als referendaris op het
bureau voor bestuurshervorming. Alle oprichters hadden de invloed van
Snouck Hurgronje ondergaan.
Blijkens haar beginselverklaring wilde de Stuw-gioep
‘ b ep ro even aaneensluiting en sam en w erk in g tot stand te bren gen tussen N e d e r 
landers hier te lande, d ie o vertu ig d zijn dat hun plicht als N e d e rla n d e r is m ede
te w e rk e n aan de verdere u itvo e rin g van N e d e rla n d s ko lo n iale taak, w e lk e
v o lto o id zal zijn w a n n e e r een Indisch G em en eb est in de rij der zelfstan dige
vo lk e n een eigen plaats in n e e m t’ -

men ziet: deze doelstelling lag geheel in de lijn van de ethische politiek.
Er werd in die doelstelling gesproken van een ‘Indisch’, niet van een
‘Indonesisch’ Gemenebest —daarmee werd aangegeven dat Indië als het
vaderland gezien werd niet alleen van de Indonesiërs maar ook van de
andere er wonende volksgroepen. ‘De Nederlander-blijver, de IndoEuropeaan, de Indo-Chinees en de Indonesiër zullen’, zo stond in no
vember '30 in De Stuw te lezen, ‘moeten leren inzien dat zij het met
elkaar moeten leren vinden op straffe van veel nodeloze vertraging.’ Had
dat Gemenebest (De Stuw liet zich over zijn structuur niet uit) het recht
op onafhankelijkheid? Op die vraag, al in april '30 door een inheems
jurist gesteld, gaf de redactie een bevestigend antwoord, hetwelk ruim
twee jaar later door prof. mr. J. H. A. Logemann, hoogleraar aan de
Rechtshogeschool te Batavia en sinds '32 voorzitter van de Stuw-groep,
nog eens werd herhaald.
Dergelijke opvattingen spraken de in Indië werkzame Nederlanders
nauwelijks meer aan. De Stuw, waar van Mook de meeste bijdragen in
schreef, kreeg slechts ca. tweehonderdzeventig abonné’s en gezien het
feit dat ook inheemsen en Vreemde Oosterlingen zich konden abonne
ren, was het aantal leden van de groep vermoedelijk nog geringer; actief
was zij slechts in Batavia waar zich de Rechtshogeschool bevond waarvan
v ijf hoogleraren bestuurslid o f lid van de groep waren; een leraar klas
sieke talen, tevens buitengewoon lector aan de Rechtshogeschool, dr.
P. J. Koets, trad als secretaris-penningmeester op.
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Groep en blad wekten in conservatieve kringen felle tegenstand.
Vooral de Vaderlandse Club liet zich niet onbetuigd. Haar blad publi
ceerde in de zomer van '30 een gedicht, waarin met betrekking tot De
Stuw die de uit het Indonesia Raya blijkende ‘eenheidsconstellatie’ zou
onderschrijven, onder meer te lezen stond:
‘J o u w constellatie, apekool!
een aberratie, larie,
een a n ti-N e d e rlan d s d w an gparool
en P A Ï-b o m b a rie .
W a n t Indon esië is een land
van N e d erlan d s creatie!
H e t N ed erlan d s gezag de band
van heel de populatie.’

Hoewel van de Stuw-groep uit kritiek werd uitgeoefend op het vonnis
tegen Soekarno c.s., vertrouwden de meeste inheemse nationalisten de
groep niet recht. Bij de Indische Nederlanders wekte zij grote weerstand
toen zij ging bepleiten dat dezen wel grondeigendomsrechten moesten
krijgen maar op voorwaarde dat zij juridisch geheel aan de inheemsen
zouden worden gelijkgesteld. Gouverneur-generaal de Graeff stond met
sympathie tegenover de groep; hij achtte het van belang dat haar stem in
de Volksraad zou worden gehoord - in '31 was van Mook een van de
negen Nederlanders die hij voor vier jaar tot Volksraadslid benoemde.
Het spreekt vanzelf dat de Graeffs opvolger de Jonge voor de in De
Stuw verkondigde denkbeelden geen goed woord over had. Terecht zag
hij van Mook als de drijvende kracht achter het blad - hij weigerde hem
tot opvolger van Logemann te benoemen die hoogleraar in Leiden zou
worden1, en maakte eind '33 duidelijk dat van Mook een leidende functie
zou krijgen aan het pas ingesteld departement van economische zaken,
hetwelk als gevolg van de vele maatregelen die ter opvanging van de
diepe crisis genomen moesten worden, met werk overstelpt was. ‘Van
Mook’, schreef de Jonge later, ‘was een man die men vier-en-twintig
uur van de vier-en-twintig uur moest laten werken; zo iemand is goed
als men hem een taak geeft waarin hij zich kan uitleven.’2
1 D e Jo n g e kon er als zakelijk argument op w ijzen dat Logemann staatsrecht had
gedoceerd en dat van M o o k geen jurist was, maar zijn werkelijke bezwaren tegen van
M o o k lagen in het politieke vlak - deze had hem extra geïrriteerd door als V o lks
raadslid mèt een meerderheid van andere leden de onderwijsbegroting vo o r '3 3 te
verwerpen. 2 B. C. de Jo n g e : Herinneringen, p. 204.
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Het was een slimme zet. Eind '33 besloten de leden van de Stuw-groep,
de uitgave van hun blad te beëindigen —de in Indië werkzame Neder
landers waren toen nog minder ontvankelijk geworden voor hun denk
beelden dan zij begin '30 al waren geweest; dat was gevolg van een
gebeuren dat de Europeanen in Indië diep had geschokt: de geheel
onverwachte muiterij op het pantserschip ‘De Zeven Provinciën’.

★

Die muiterij1 was in hoofdzaak, zij het niet uitsluitend (wij komen daarop
nog terug), een sociaal protest: protest van bij de marine in dienst zijnde
minderen, inheemsen zowel als Europeanen, tegen de bezuinigingsmaat
regelen van het gouvernement.
In de eerste twee decennia van deze eeuw hadden die minderen enkele
bonden opgericht, eerst alleen van Europeanen, later ook van inheemsen.
Van 1905 af was de marine namelijk inheemsen op de schepen in dienst
gaan nemen en voor hen was in ’ ió in Makassar de Kweekschool voor
inlandse schepelingen opgericht. Tenslotte waren er v ijf Europese en drie
Inlandse personeelsbonden —de (Europese) Bond van Marine-schepelingen was de grootste.
Eerder gaven wij weer dat zich in de Eerste Wereldoorlog af en toe
onrust bij de marine voordeed: in ’ ió op ‘De Zeven Provinciën’, in ’ i8
op de ‘Koningin Regentes’. Bij de Bond van Marine-schepelingen werd
in die tijd een lied populair dat zich onverholen op basis van de klassen
strijd stelde:
‘ W erk ers, w a ar g ’ o o k z w o e g t en lijdt,
zijn w ij niet van enen b lo ed e?
Striem t ons niet d ezelfd e roede
w e lk e r scherpte gij o o k lijd t?

1 W ij hebben haar in hoofdstuk 7 van het in '69 verschenen deel 1 van ons werk,
Voorspel, al met enige uitgebreidheid beschreven - veel daarvan w illen w ij nu
herhalen, zulks al omdat, naar w ij veronderstellen, dit aan Nederlands-Indië gew ijde
deel lezers zal trekken die Voorspel niet bezitten. W ij hebben nu bovendien rekening
kunnen houden met het in '7 5 verschenen proefschrift van J. C . H. B lo m : D e muiterij
op ‘D e Z even Provinciën ’. Reacties en gevolgen in N ederland (herdrukt en met een nieuwe
inleiding uitgebracht in '83) en met de in '78 verschenen herinneringen van een van
de muiters, de korporaal-machinist M . Boshart: D e muiterij op 'D e Z even Provinciën’.
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H eb b en w ij som s ruim er recht,
m in d er plichten, groter v rijh eid ?
’ t Z o n n e lich t van leven sb lijh eid
is ’t niet ons, als u o n tzegd ?
Janm aat v o e lt het en verstaat:
één is ’t ju k dat w ’ allen dragen,
één de strijd die heeft te w agen
’t ganse proletariaat!’ 1 —

‘ ’t ganse proletariaat’ : het Nederlandse èn het inheemse. Dat was de
gedachtengang die in de kringen van het marinepersoneel vooral werd
uitgedragen door Sneevliets medestander Brandsteder.
In '31 werden alle Indische overheidssalarissen alsook de tractementen
bij de marine in Indische wateren tweemaal met 5 % verlaagd. Toen per
1 januari '33 een derde verlaging, nu met 7% , werd ingevoerd, kwam
het bij het Knil tot ongeregeldheden. Het marinepersoneel verkeerde de
gehele decembermaand van '32 in spanning o f die derde korting ook
voor de marine zou gelden —op Tweede Kerstdag werd aan boord van
‘De Zeven Provinciën’, die met andere marineschepen in Soerabaja voor
anker lag, het geciteerde bondslied aangeheven, drie dagen later hielden
zevenhonderd korporaals en manschappen een demonstratieve optocht
naar een vergadering waar verschillende sprekers wezen op het succes dat
Engelse marineschepelingen in de zomer van '31, ook al protesterend
tegen salariskorting, met gezamenlijke dienstweigering behaald hadden.
Op 31 december kreeg de marinecommandant te Soerabaja bericht dat
de korting van 10% ‘in afwachting van een nadere regeling gehandhaafd’
was; van dat bericht werd nog diezelfde dag door de commandanten van
alle eenheden kennis gegeven aan de bijeengeroepen bemanningen —de
meesten interpreteerden het als een officiële mededeling dat de derde
korting niet zou doorgaan.
Op 2 januari '33 verliet ‘De Zeven Provinciën’ Soerabaja —het schip,
in gebruik als oefenschip voor de leerlingen van de Makassaarse Kweek
school, zou een reis rond Sumatra maken. Het had honderdeen-enveertig Europeanen en tweehonderdzes-en-vijftig inheemsen, onder wie
tachtig kwekelingen, aan boord; onder de Europeanen bevonden zich
dertig officieren.
Nog geen vier weken later, eind januari, kwam bericht dat de derde
salariskorting toch zou doorgaan: zij zou 4% voor de meeste Europea1 Aangehaald door J. C . M ollem a: Rondom de m uiterij op ‘D e Z even Provinciën’ (1934),

p. 63.
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nen', 7% voor de inheemsen bedragen. In Soerabaja kwam het tot
betogingen en op 30 januari en 3 februari tot dienstweigering door grote
aantallen opvarenden van de marine; bijna vijfhonderd hunner, onder
wie ca. vierhonderdvijftig inheemse schepelingen, werden gearresteerd.
Het protest nam aan boord van ‘De Zeven Provinciën’, die op de rede
van de kleine Atjehse haven Olehleh (de haven van Koetaradja) voor
anker was gegaan, een ernstiger vorm aan. In de middag van zaterdag
4 februari besloot een kern van ontevreden inheemse minderen zich
’s avonds om tien uur, wanneer de commandant en een aantal officieren
zich in de officiersclub aan de wal zouden bevinden, van het schip meester
te maken. Dat lukte. De zeventien nog aanwezige officieren werden op
het achterdek teruggedrongen. Om twee uur in de nacht van zaterdag op
zondag voer ‘De Zeven Provinciën’ van Olehleh weg, spoedig gevolgd
door een schip van de gouvernementsmarine, de ‘Aldebaran’, dat de
commandant van ‘De Zeven Provinciën’ aan boord had. Zondagmorgen
seinden de muitende telegrafisten in het Nederlands en in het Engels:
“ D e Z e v e n P ro vin cië n ’ tijd e lijk in handen g e n o m en d o o r b em an n in g, alles
gaat g e w o o n z ijn gang, stom en op naar Soerabaja, geen g e w e ld in de zin, doch
protest onrech tvaardige salariskorting en geva n g e n n e m in g m arinem ann en S o e 
rabaja, alles w e l aan b o o rd ’ —

later werd daar nog aan toegevoegd: ‘Absoluut geen communistische
neiging.’
Terwijl ‘De Zeven Provinciën’, door de onbewapende ‘Aldebaran’,
later door een ander schip van de gouvernementsmarine gevolgd, langs
de westkust van Sumatra voer, keurde de gouverneur-generaal (die tevens
opperbevelhebber was) een besluit van de commandant-Zeemacht goed
om het muitende schip voor Straat Soenda op te vangen en het, als het
zich niet overgaf, aan te vallen uit de lucht en met schepen van het eskader
dat, nadat de meeste inheemse minderen in allerijl door Europeanen
waren vervangen, inmiddels uit Soerabaja was aangetrokken: de kruiser
‘Java’, twee torpedobootjagers, twee onderzeeboten.
Op vrijdagochtend 10 februari naderde het muitende pantserschip
Straat Soenda. De commandant van de eerste Dornier-vliegboot van de
Marineluchtvaartdienst die het schip naderde, telegrafeerde dat men zich
moest overgeven. Geantwoord werd:

1 M arine-officieren die m eer dan tien jaar in dienst waren en gouvem em entsfunctionarissen in de hogere rangen kregen 7 % korting.
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‘ A b so lu u t geen co m m u n istisch e n eig in g , geen g e w e ld in de zin, doch alleen
protesten tegen salariskorting en g e va n g e n n e m in g protesterend m arinepersoneel.
O n s niet hinderen. A lle s w e l aan bo o rd , geen g e w o n d e n , dienst g e w o o n zijn
gang’ -

(inderdaad: dagelijks was de gebruikelijke vlaggenparade gehouden en
op het achterschip hadden de officieren, alsof er niets aan de hand was,
hun maaltijden steeds door minderen opgediend gekregen).
‘ V e rd e r b e ve lso v e rg a v e aan com m and ant één dag v ó ó r aankom st Soerabaja.’

De vliegboot had instructie, eerst een waarschuwingsbom te gooien,
maar die bom, vermoedelijk onzorgvuldig gericht, werd een voltreffer.
Van de inheemse schepelingen werden zestien gedood en acht zwaar
gewond (van wie nog vier overleden), van de Europese drie gedood en
drie zwaar gewond. Een matroos hees onmiddellijk de witte vlag, ande
ren spanden een wit doek. De muiterij was ten einde.

★

In Voorspel hebben wij aan de hand van de in 1957 verschenen memoires
van de Komintern-igent Richard Krebs vermeld, dat bij de muiterij een
cel van Nederlandse en inheemse communisten een rol zou hebben
gespeeld en dat de muiterij conform een instructie van het Kominternbureau te Singapore zou zijn uitgevoerd; dat bureau zou de hoop hebben
gekoesterd dat de muiterij tot een algemene opstand in Nederlands-Indië
zou leiden. Krebs’ mededelingen, ‘plausibel op zichzelf, kunnen’, zo
schreven w ij, ‘eerst bevestigd worden wanneer in Moskou de archieven
van de Komintern voor historisch onderzoek geopend worden.’ Die
archieven zijn nog steeds potdicht. Wij voegen hieraan toe dat J. C. H.
Blom bij het uitgebreide, al het Nederlandse bronnenmateriaal omvat
tende onderzoek dat aan zijn in '75 verschenen proefschrift ten grondslag
lag, geen enkele aanwijzing heeft gevonden die in de lijn ligt van wat
Krebs heeft gepubliceerd en het eerder plausibel heeft gemaakt dat noch
de Komintern, noch enige andere communistische instantie iets met de
muiterij te maken heeft gehad.
Hadden inheemsen onder de muiters verbindingen met inheemse
politieke organisaties? Geen verbindingen, schijnt het, via welke op
dracht tot muiterij werd gegeven, maar er zijn aanwijzingen dat verschei-
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denen hunner toch wel meenden te handelen in de geest van de natio
nalistische groeperingen. Er is in '73 te Djakarta bij de veertigjarige
herdenking van de muiterij op gewezen dat de nationalistische denk
beelden van Soetomo, de oprichter van de Algemene Studieclub te
Soerabaja, via het orgaan van de Inlandse Matrozenbond waren verspreid;
voorts stond een van de hoofdmuiters in vaste verbinding met nationa
listische organisaties. ‘Een, zij het kennelijk weinig gearticuleerd natio
naal besef zal’, aldus P. J. Drooglever’ , ‘mee een rol hebben gespeeld.’2
Was dat wel zo ‘weinig gearticuleerd’ ? Men moet in het oog houden dat
het proces tegen Soekarno c.s. in de laatste maanden van '30 door veel
inheemsen met grote aandacht was gevolgd, dat het bericht van zijn
spoedige vrijlating begin september '31 tot vreugde had geleid in in
heemse kringen, dat hij in januari '32 in Soerabaja in triomf was ont
vangen en, tenslotte, dat er van september '32 af in een aanzienlijk deel
van de inheemse wereld grote beroering heerste als gevolg van de strijd
tegen de ‘wilde scholen’-ordonnantie —op Java en Sumatra waren toen,
gelijk in het vorige hoofdstuk vermeld, duizenden demonstratieve protestvergaderingen gehouden.
Hoe dit alles zij, van het moment af dat de eerste berichten over de
muiterij in de pers verschenen, stond voor de meeste Europeanen in Indië
vast dat zij louter het werk was van opstandige inheemsen. Zij zagen de
muiterij als politieke rebellie, vroegen zich af tot welke verdere ongere
geldheden die rebellie nog zou leiden, waren verontrust dat inheemsen
in staat waren gebleken een oorlogsschip te navigeren en hadden de
behoefte, steun te betuigen aan het gouvernement. Met uitzondering van
de Indische Sociaal-Democratische Partij riepen alle Nederlandse poli
tieke groeperingen, benevens de Europese officiersvereniging en (als
enige inheemse groepering) het Moluks Politiek Verbond tot een de
monstratie van loyaliteit op die op dinsdagavond 7 februari in Batavia
zou plaatsvinden. Vele duizenden Nederlanders, Chinezen en inheemsen
namen er aan deel; er klonken kreten als ‘weg met het rooie tuig!’3
Inderdaad, het gouvernement greep in. In de maanden die volgden
werden tegen de gearresteerde en na hun arrestatie hard aangepakte
opvarenden van ‘De Zeven Provinciën’ processen voorbereid —honderd-

1 P. J. D rooglever: D e Vaderlandse C lub, p. 82. 2 Dr. R. de Bruin heeft ons er op
gewezen dat in 19 73 op T im o r een publikatie is verschenen waarin gesteld w erd dat
enkele hoofdm uiters geheim lid waren van de nationalistische organisatie die zich
onder de inheemsen op N ederlands-Tim or had gevorm d. 3 P. J. D rooglever: D e
Vaderlandse C lub, p. 79.
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vijf-en-zestig minderen alsook de officieren die zich hadden laten ver
rassen, werden gestraft, zes officieren werden bovendien ontslagen en de
commandant werd in de gelegenheid gesteld zelf ontslag te vragen;
bovendien vond een zuivering van het gehele marinepersoneel plaats.
Van een inkrimping van het Knil, dat om bezuinigingsredenen van bijna
zeven-en-dertig- tot bijna twee-en-dertigduizend man werd geredu
ceerd, werd voorts gebruik gemaakt om allen die niet volledig vertrouwd
werden, te ontslaan. Voorts bepaalde gouverneur-generaal de Jonge in
juni '33 dat inheemsen die in dienst waren bij het gouvernement, geen
lid mochten zijn van de twee groeperingen waarin Soekarno’s P N I zich
had gesplitst: de Partindo en de PNI-Baroe. Het politietoezicht op ver
gaderingen van die twee groeperingen werd verscherpt en verscheidene
redacteuren van inheemse dagbladen werden gearresteerd en tot gevan
genisstraffen veroordeeld.
Die lijn werd doorgetrokken.
Op I augustus *33 werd Soekarno, die na lange aarzeling (straks meer
hierover) voorzitter van de Partindo geworden was, opnieuw gearresteerd,
werden op delen van Sumatra enkele Islamietische politieke organisaties,
onder welke de regionale groeperingen van de Partai Sarekat Islam Indo
nesia (voortzetting van de Partai Sarekat Islam), aan banden gelegd’ en
werd in geheel Indië het vergaderrecht van de Partindo en de PNI-Baroe
beperkt; dat recht werd in oktober feitelijk opgeheven. In februari '34
werden v ijf voormannen van de PNI-Baroe, onder wie Hatta en Sjahrir,
gearresteerd als inleiding tot hun deportatie naar Boven-Digoel en later
in '34 legde de Jonge aan de Volksraad twee ontwerp-ordonnanties voor
die inhielden dat het gouvernement bevoegdheden kreeg die tevoren aan
de justitie voorbehouden waren geweest: de bevoegdheid tot het uit
oefenen van toezicht op de vervoers- en PTT-diensten (nadien kon het
bestuursapparaat elke zending, elke brief, elk telegram onderscheppen en
elk telefoongesprek afluisteren) en de bevoegdheid tot het verbieden van
verenigingen —zodanig verbod moest voordien door het Hooggerechts
hof uitgesproken worden, nu kon de gouverneur-generaal het doen. Ook

1 D ie twee groeperingen, beide Islamietisch, bleken bij onderzoek op W est-Sum atra
vijftienduizend leden te tellen en een nog veel grotere kring van sympathisanten te
hebben. Z ij hadden alleen al in maart en april ca. duizend bijeenkomsten gehouden;
‘de vro uw en ’ , aldus een ambtelijk rapport, ‘bleken geenszins m inder fel in haar
optreden te zijn dan de mannen . . . H et bestuur was . . . tot in de kleinste plaats op
de hoogte van de bew eging’ - kennelijk d oor het inzetten van talrijke spionnen. (Nota,
aug. 19 33, van de Algem ene Secretarie, in Kwantes, dl. IV, p. 1 1 - 1 3 )
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kreeg de politie het recht, besloten vergaderingen bij te wonen en daar
desgewenst in te grijpen.
Beide ontwerp-ordonnanties werden door de Volksraad met grote
meerderheid van stemmen goedgekeurd; slechts v ijf van de zestig leden
(de voorzitter niet meegerekend) stemden tegen: vier nationalisten en de
ISDP’er die in '3 1 door de Graeff was benoemd; herbenoeming achtte
de Jonge in '35 niet nodig.
Het kwam er alles tezamen op neer dat in de Nederlands-Indische
samenleving, waar het denken van veel Europeanen toch al werd beheerst
door tegen het autoritaire aanleunende superioriteitsbegrippen, door de
overheid met steeds talrijker autoritaire middelen tegen tegenstanders
werd opgetreden; aannemelijk dunkt ons dat die ontwikkeling bevor
derde dat menige Europeaan in Indië zich ging afvragen o f het niet
wenselijk was dat ook het moederland autoritair, zo niet fascistisch, zóu
worden bestuurd.

De Indische N S B
Evenals met de N SB in Nederland het geval was geweest, had de Indische
N SB enkele voorlopers: miniem-kleine fascistische groeperingen die wij
niet met name willen noemen. Fascistische denkbeelden sloegen pas meer
aan toen Hitler eind januari '33 in Duitsland aan de macht kwam —ook
de muiterij op ‘De Zeven Provinciën’ versterkte het verlangen naar een
sterk gezag. Ruim twee maanden na die muiterij, april '33, richtte in
Batavia een ambtenaar van de Algemene Rekenkamer, J. A. A. de Bree,
de Nederlands-Indische Fascisten Organisatie op, oftewel de Nifo. De
Bree, die als leider optrad, was een onbekende —een veel bekender figuur
werd eerst ‘sub-leider’ en nam vervolgens na enkele weken de Bree’s
plaats in: de uit de militaire dienst gepensioneerde oud-majoor Rhemrev
die begin '27 de communistische opstand op West-Sumatra had bedwon
gen. Onder zijn leiding (hij sloot zich later bij de Indische N SB aan)
werd de N ifo, aldus Drooglever, ‘een soort V[aderlandse] C[lub] van wel
heel onnozele allure, versierd met wat fascistische folklore. Zwarte hem
den (met oranje das), de oranje-blanje-bleu vlag en de fascistengroet
hoorden daar bij, evenals het leidersbeginsel en het ontwijken van alle
discussie.’ 1 Een grote aanhang kreeg de N ifo niet —naast de Vaderlandse
1 P. J. D roo glever: D e Vaderlandse Club, p. 109.
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Club was er binnen het Nederlandse deel van de Indische samenleving
eigenlijk geen plaats voor haar.
Was er dan wèl plaats voor een Indische N SB?
Ja, omdat zij als deel van de Nederlandse N SB steun kon gaan
verlenen aan een beweging die beloofde, een ander Nederland te doen
ontstaan: ontheven aan alle verdeeldheid, bevrijd van partijtwisten, anti
socialistisch, autoritair bestuurd, militair sterker. Zulk een Nederland zou
aan de verlangens van veel in Indië werkzame Nederlanders tegemoet
komen. In hun deel van de samenleving kwam de voor Nederland zo
karakteristieke ‘verzuiling’ met haar sterke levens- en wereldbeschouwe
lijke bindingen nauwelijks voor; de groeperingen die als filialen van de
in Nederland invloedrijkste politieke partijen gezien konden worden,
waren klein, in het Indisch staatsbestel speelde de democratie een onder
geschikte rol en uit de koloniale verhoudingen vloeide de behoefte voort
aan het ‘sterke gezag’ (welkom ook aan veel Indische Nederlanders!) dat
Mussert voor Nederland in het uitzicht stelde. Hitler die dat ‘sterke gezag’
in Duitsland ging verwezenlijken, kreeg in '33 en eerstvolgende jaren in
Indië in de Europese bladen een uitgesproken goede pers en de Indische
N SB die van eind '33 af aanhangers ging werven voor Musserts denk
beelden, mocht zich van meet af aan verheugen in de steun van verschei
dene van die bladen, o.m. van Het Nieuws van de Dag, De Locomotief en
het Algemeen Indisch Dagblad en vooral ook van De Java-Bode, die sinds
'31 onder hoofdredactie stond van Zentgraaff, een van de oprichters van
de Vaderlandse Club —deze had, eveneens in '31, geweigerd als journalist
de leiding van het bestuur van die groepering te aanvaarden en had als
lid bedankt.
Voor wat Nederlanders in Indië hadden opgebouwd, koesterde Mus
sert grote bewondering. Persoonlijk kende hij Indië niet — hij had
behoefte aan een raadsman. Die vond hij in een Indische Nederlander,
de oud-overste van het Knil J. Hogewind, in de beginjaren van de N SB
hoofd van de organisatie-afdeling van het hoofdkwartier. Het was Ho
gewind die ten behoeve van Mussert in Nederland een Indische Raad
vormde; hij nam daar in hoofdzaak andere Indische Nederlanders in
°P.
.
' .
Eind '33, gelijk gezegd, begon de Indische N SB zich te ontplooien.
Zij ging een weekblad uitgeven, Indië-Houzee (later Het Nationale Week
blad geheten) en op Java en in de Buitengewesten afdelingen oprichten.
Spoedig ontstond grote verdeeldheid: verdeeldheid tussen Nederlanders
en Indische Nederlanders die elkaar de bestuursposten in de nieuwe
organisatie gingen betwisten. Er waren er onder die Nederlanders die de
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Indische Nederlanders als een groep zagen welke een door hen beheerst
Indië eigenlijk van Nederland los wilde maken —zij ergerden zich, toen
de Indische N SB in '34 met goedvinden van Hogewind ging verklaren
dat men tegelijkertijd lid kon zijn van de N SB en van het Indo-Europees
Verbond (daaruit kon voortvloeien dat het aantal Indische Nederlanders
die lid waren van de NSB, belangrijk zou stijgen). Protesten leidden er
toe dat Mussert begin '35 deed weten dat niet alleen IEV’ers maar ook
leden van de confessionele partijen in Indië en van de Vaderlandse Club
(dat waren in hoofdzaak Nederlanders) lid van de Indische N SB konden
worden. Haar actie moest zich namelijk, meende hij, op Nederland en
niet op Indië richten —hij had dan ook bepaald dat de Indische N SB niet
aan de verkiezingen voor de gemeenteraden mocht deelnemen. Daarbij
was een van zijn overwegingen dat het Nederlandse volksdeel in Indië
jegens de inheemsen steeds als een gesloten eenheid moest optreden.
Van belang voor de Nederlandse N SB was vooral dat de Indische van
een vroeg stadium af gelden aan haar ter beschikking kon stellen. In '3 5
was dat overigens nog maar een vrij laag bedrag: f 8 000 —het eerste deel
daarvan werd gebruikt voor de actie ten behoeve van de eerste verkie
zingen waar de N SB aan deelnam: die voor de Provinciale Staten in april
'35. Daarbij verwierf de partij op slag bijna 8 % van de stemmen, hetgeen
als een bemoedigend succes werd beschouwd. Hoe nu verder te komen?
Mussert zag een bezoek aan Indië (een land waaraan nimmer een N e
derlandse politicus in zijn functie van partijleider een bezoek had ge
bracht) als een middel om nieuwe aandacht voor zijn persoon en zijn
denkbeelden te wekken. Het geld voor zijn reis (een reis per vliegtuig,
hetgeen in die tijd nog ongebruikelijk was) werd voor de helft door
enkele vermogende N S B ’ers in Nederland, voor de helft door de Indi
sche N SB ter beschikking gesteld.
Ongeveer een maand lang, van midden juli tot midden augustus '35,
verbleef de leider van de N SB in Indië. Hij werd er tweemaal door de
gouverneur-generaal ontvangen: onmiddellijk na zijn aankomst en kort
voor zijn vertrek.
Wat bewoog de Jonge? In de eerste plaats de wens om te verhoeden
dat de Indische N SB zich tegenover het gouvernement zou opstellen.
Mussert kreeg in de eerste audiëntie te horen dat de gouverneur-generaal
wenste dat de Indische N SB steun zou verlenen aan het gouvernement
en de Jonge voegde er aan toe dat hij niet zou aarzelen, Mussert Indië
uit te zetten als deze zich misdroeg. In de tweede plaats kon de Jonge,
autocratisch als hij was, zich heel wel vinden in veel van wat Mussert in
Nederland had betoogd. Op Mussert (‘een fatsoenlijk, goedwillend man’,
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schreef hij later, ‘maar niet uit het hout gesneden om een leidersrol te
vervullen’1) had hij tegen, dat deze, door Colijn te bestrijden, bemoei
lijkte dat de anti-revolutionaire staatsman in autoritaire richting op
schoof. De Jonge’s bezwaren tegen de N SB lagen dus in het tactische,
niet in het principiële vlak en de houding die men in Nederland jegens
de N SB innam (een verbod aan ambtenaren om lid van de N SB te zijn,
‘dat’, aldus de Jonge, ‘toenmaals hoogstaande en onverdacht goede
Nederlanders trof. . . en verder pesterij, treiteren en provocatie’2) keurde
hij af —hij had een voorstel van de procureur-generaal om de N SB ook
in Indië voor ambtenaren te verbieden naast zich neergelegd.
Bij de tweede —, de afscheidsaudiëntie speelde bij de Jonge mede, zo
schreef hij later, ‘een zekere geprikkeldheid over de houding van Hol
land’ een rol3: de gouverneur-generaal was van mening dat de publieke
opinie in Nederland, die de eerste audiëntie scherp had afgekeurd, zich
met zijn beleid niet te bemoeien had. Een groot deel van de Europese
pers in Indië viel hem bij. ‘De landvoogd’, aldus midden augustus het
Soerabaiaas Handelsblad, ‘heeft het geschreeuw op waardige wijze beant
woord door de heer Mussert een tweede audiëntie toe te staan.’4
Niet ten onrechte zagen de in Indië gevestigde Nederlanders al de
eerste aan Mussert toegestane audiëntie als een aanwijzing dat de gou
verneur-generaal zekere sympathie voor de N SB koesterde.5 De Jonge’s
houding kwam de belangstelling voor Musserts rondreis ten goede. De
onder Den Haag ressorterende officieren van de Koninklijke Marine
mochten de vergaderingen waar Mussert sprak, niet bezoeken, de offi
cieren van het Knil wèl en menigeen hunner ging naar Mussert luisteren.
Overal waar de leider van de N SB sprak, trok hij volle zalen. Onder het
gehoor bevonden zich dan vaak Nederlandse bestuursambtenaren —zo
in Palembang, waar de assistent-resident, aldus zijn herinneringen, ‘met
innerlijke tegenzin’ Musserts betoog volgde, maar ‘niet alzo de resident
en de burgemeester en vele anderen’, door wie ‘gejuicht’ werd.6

1 D e Jo n g e : H erinneringen, p. 323. 2 A.v. p. 3 1 3 .
3 A.v., p. 323.
4 Soerabaiaas
Handelsblad, 14 aug. 19 35 , aangehaald a.v., p. 320. 5 Kort voor Musserts aankomst
deden zelfs geruchten de ronde dat de Jo n g e ’s echtgenote tegen een journalist had
gezegd dat haar man lid was van de N S B en het zou toejuichen indien deze het in
Indië vo o r het zeggen zou krijgen. ‘H et komt mij vo o r’ , schreef Kerstens, de voorzitter
van de Indische Katholieke Partij, aan een T w eed e Kam er-lid van de R K SP , ‘dat deze
m ededelingen juist zijn’ (vast staat dat de Jo n g e nooit lid van de N S B is geweest),
‘ omdat dit strookt met alles wat w ij van de G G weten.’ (brief, 16 ju li 19 35, van P. A.
Kerstens aan L. J. M . Feber, A R A , archief Kerstens, 20)
6 D. van der M eulen: Hoort
g ij de donder niet?, p. 138.
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Tijdens zijn bezoek sprak Mussert met Zentgraaff. Lid van de NSB
was deze niet, wèl had hij in Bandoeng kort voor Musserts komst het
Centraal Secretariaat van de Indische N SB met een toespraak geopend en
niet onaannemelijk is (D. M. G. Koch maakt er melding van1) dat hij aan
Mussert voorstelde dat de N SB hem een plaats zou geven op haar lijst
van candidaten voor de in '37 te houden Tweede Kamer-verkiezingen
—het voorstel werd niet aanvaard.
Ook met de binnen de Indische N SB uitgebroken twisten tussen de
Nederlanders en de Indische Nederlanders kreeg Mussert te maken. Hij
trof een compromis: hij bevestigde dat van een exclusieve binding met
het Indo-Europees Verbond geen sprake mocht zijn en hij benoemde
een Indische Nederlander, ir. A. L. van der Laaken, tot Algemeen Organisatieleider in Indië; hij was tot de benoeming van deze nogal eigen
zinnige man overgegaan op advies van een oud-BB-ambtenaar, laatstelijk
(nl. in '22—23) lid van de raad van Nederlands-Indië, A. J. W. Harloff,
die hij inmiddels in Nederland tot zijn gemachtigde voor Indische zaken
had benoemd.2
Na Musserts bezoek groeide het aantal N S B ’ers in Indië vrij snel. Er
waren vóór zijn komst naar schatting ca. vijf-en-twintighonderd leden
en begunstigers geweest - daar kwamen nu ca. tweeduizend bij, hetwelk
betekende dat de Indische N SB eind '35 meer leden had dan de Vader
landse Club. De grootste groepen bevonden zich in Batavia, Bandoeng
en Medan.
In '36 kregen Musserts volgelingen in Indië een nieuwe impuls door
dat in augustus twee vooraanstaande N S B ’ers uit Nederland propagandatoespraken kwamen houden: Hogewind en de meest begaafde spreker
die de N SB rijk was, ds. G. van Duyl. ‘Hogewind’, aldus ruim een jaar
later de gewestelijk commissaris van de N SB op Sumatra, ‘was de man
naar het hart van de planter, van Duyl de man van . . . de bezieling.’3 In
alle vijftien bijeenkomsten waar zij spraken, waren rechercheurs van de
PID aanwezig (in die waar Mussert had gesproken, was het niet anders
geweest) —zij rapporteerden aan de procureur-generaal dat zich onder de
aanwezigen tweehonderdvijf-en-twintig Knil-militairen hadden bevon
den, onder wie meer dan honderdtien officieren.

1 D. M . G. Koch: Batig slot, p. 182. 2 H arlo ff was in '23 gerepatrieerd met de
overtuiging dat, zo had hij het toen uitgedrukt, Indië Nederlands leiding ‘ eerst over
honderd o f honderdvijftig jaar’ zou kunnen ontberen. (Raad van Nederlands-Indië:
N otulen, I9m aart 19 23, in Kwantes, dl. I, p. 3 5 1 )
3 B rie f,26 okt. 19 37, van de gewest,
commissaris der N S B op Sumatra aan Mussert (N S B , 8 d).
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Hogewind en van Duyl wezen er in hun contacten vooral op dat de
in mei '37 te houden Tweede Kamer-verkiezingen voor de N SB van
eminent belang waren: dan moest de partij de grote sprong maken die
in '30 aan de A/SD/lPin Duitsland was gelukt. Hun betogen hadden in
zoverre succes dat de bedragen welke de Indische N SB naar Utrecht
overmaakte, zeer aanzienlijk stegen: van f 8000 in '35 en bijna f 16000
in '36 tot bijna f 55000 in '37.1 Die stijging hielp niet: in mei '37 (in
Indië had van Starkenborgh inmiddels de Jonge’s plaats ingenomen)
werd het stemmenpercentage van de N SB bijna gehalveerd en de partij
verwierf slechts vier van de honderd Kamerzetels.
In Indië wekte die nederlaag grote teleurstelling bij de N S B ’ers, zulks
vooral omdat, gelijk vermeld, de actie van de Indische N SB gericht was
op machtsvorming niet in Indië maar in Nederland. Nu, daar was de N SB
kennelijk op haar retour —wat voor zin had het dan, zich in Indië voor
haar in te zetten? De aanhang groeide niet langer (volgens de gegevens
van het Utrechtse hoofdkwartier had de Indische N SB eind '36 4 564
leden en begunstigers, eind '37 4619) en die aanhang had in financieel
opzicht minder voor de beweging over: het naar Utrecht overgemaakte
bedrag daalde van bijna f55 000 in '37 tot bijna f24 000 in ’38.2 Bovendien
werd de Indische N SB in de tweede helft van '37 door twee zware slagen
getroffen: het bericht dat Hogewind de N SB vaarwel had gezegd en dat
van Duyl, beschuldigd van samen te zweren tegen Mussert, was geroy
eerd, wekte bij veel N S B ’ers verbazing en deed sommigen uittreden
—ook deed zich eind '37 een ernstige crisis in de leiding van de Indische
N SB voor.
Die crisis vloeide voort uit het feit dat mr. M. M. Rost van Tonningen
en anderen van '36 af binnen de N SB en in haar organen met kracht de
rassen-beginselen waren gaan verkondigen —maar wat werd, als men ‘de
zuiverheid van het bloed’ vooropstelde, de plaats van de gemengdbloedigen, in dit geval de Indische Nederlanders? Beschouwingen die in het
weekblad van de N SB, Volk en Vaderland, en in maandbladen als Ontwa
kend Volk verschenen, lokten in Indië protesten uit; de beste propagandist
die de N SB in Indië had, een met een inheemse vrouw gehuwde
Nederlander, zond van der Laaken in november '37 een brief waarin hij
schreef dat hem ‘het moment gekomen (leek) om de strijd in de Bewe
1 O nze cijfers zijn gebaseerd op de financiële administratie van het hoofdkwartier
der N S B — volgens de gegevens die de recherche in '40 in het archief van de N S B te
Bandoeng in beslag nam, zou in '3 7 bijna f 90000 naar Utrecht zijn overge
maakt. 2 V olgens de gegevens van de recherche: ruim f 40000.
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ging tegen de ariër-idioten aan te binden’ — hij zou voortaan, ‘telkens
wanneer een dergelijke imbeciel de beweging blameert door zijn strontkleurige gedachten te publiceren, even luid’ zijn eigen opinie ‘de wereld
inbrullen.’ 1 Ook anderen protesteerden, sommigen dreigden hun lid
maatschap te beëindigen. Van der Laaken drong er radiotelefonisch bij
Harloff op aan dat Mussert met een duidelijke uitspraak de onrust zou
bezweren —Mussert legde die uitspraak op I december '37 in een brief
aan van der Laaken neer, waarin het volgende te lezen stond:
‘N ie t ik m aak uit w ie N e d e rla n d e r is, m aar ied er doet dat v o o r zich. G r o o t N ed erlan d ers z ijn zij die het N e d e rla n d s im periu m d ragen ; niet de huidskleur
is beslissend, m aar de geest. D e Indo dus, d ie b ew u st G r o o t-N e d e rla n d e r is, is
dat m ed e d o o r zijn rasverbo n d en h eid; hij m aakt zo nd er en ig vo o rb eh o u d als
v o lw a a rd ig m e d e lid deel uit van de N ed e rla n d se volksgem eensch ap. H ij is v o o r
deze gem eensch ap van groter w aarde dan de ve le k le in -N ed e rla n d e rs w ie r geest
van ons is v e rvre e m d .’ 2

Was van der Laaken met die verklaring tevreden? Wij weten het niet.
Vast staat dat hij, de bevoogding van Utrecht uit moede, op 18 december
op een Landdag te Batavia, waaraan door ca. twaalfhonderd N S B ’ers werd
deelgenomen, zonder overleg met Harloff o f Mussert een koers insloeg
die dwars tegen Musserts richtlijnen inging: hij oefende scherpe kritiek
uit op het beleid van het gouvernement en kondigde als uitvloeisel
daarvan aan dat de Indische N SB voortaan zou deelnemen aan de ver
kiezingen.
Voordat het bericht daaromtrent Nederland bereikte, besloot Harloff,
die van mening was dat Indisch-Nederlandse functionarissen van de NSB
overgevoelig hadden gereageerd, van der Laaken een vertrouwelijke
boodschap te zenden: een advies dat hij voortaan bij de keuze van zijn
functionarissen voorzichtiger moest zijn. De boodschapper bracht dat
advies op 17 januari '38 aan van der Laaken over. Daags daarna ontving
deze een telegram van Mussert, inhoudend dat hij op grond van zijn
Landdagrede met onmiddellijke ingang uit zijn functie als Algemeen
Organisatieleider was ontheven. Van der Laaken gaf dat bericht aan de
hoogste NSB-functionarissen op Java door in de vorm dat hij, naar hij
zei, ‘uit de beweging was gegooid.’3 Een groot deel van die functiona
rissen legde mèt hem prompt het lidmaatschap neer. Van der Laaken liet
1 Brief, 2 7 nov. 19 3 7 , van P. B. aan A. L. van der Laaken (N S B , 10 a). 2 Brief, 1 dec.
19 37, van M ussert aan A. L. van der Laaken (a.v., 8 d). 3 Brief, 18 jan. 19 38, van de
N S B -k rin g le id e r te Batavia aan Mussert (a.v., 10 a).
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het daar niet bij zitten: toen hem begin juli een strafproces werd aange
daan wegens de kritiek op het gouvernement die hij zich op de Landdag
had gepermitteerd, zei hij in zijn verdediging dat hij in emotie had
gesproken omdat hij van de NSB-leiding in Nederland opdracht had
gekregen, zich te ontdoen van alle medewerkers en functionarissen die
met Indisch-Nederlandse o f inheemse vrouwen gehuwd waren. ‘De
onthulling van ir. van der Laaken zal’, aldus het Soerabaiaas Handelsblad,
‘het effect hebben, de Indische gemeenschap te genezen van de overtui
ging dat de N SB de Indo-Europeanen welgezind zou zijn.’1
De nieuwe gewestelijk commissaris van de N SB op Java, de oudkapitein van het Knil L. Th. Becking (de man die eind '26 de PATZ-opstand
in Bantam had beëindigd), overwoog vervolgens, zo schreef hij aan
Mussert, ‘alle leugens van v.d. L. recht te zetten middels het uitgeven van
een brochure’ —hij liet dat plan varen op advies van Zentgraaff die, aldus
Becking in een brief aan Mussert, ‘geen nationaal-socialist’ was, maar
‘ons toch zeer goed gezind. Hoe hij in zijn hart u eert, daarvoor is wel
het bewijs dat het enige portret dat in zijn studeerkamer hangt, uw portret
was.’2
In november '38 werd Becking die niet voldaan had, genoopt zijn
leidende functie neer te leggen. Zijn opvolger bracht het er niet beter af.
De plaatsvervangend leider van de N SB, C. van Geelkerken, en het
NSB-Tweede Kamerlid M. V. E. J. H. M. graaf de Marchant et d’Ansembourg, die in de zomer een rondreis door Indië hadden gemaakt (gou
verneur-generaal van Starkenborgh had geweigerd hen te ontvangen),
waren er niet in geslaagd, de Indische N S B ’ers nieuwe bezieling te
schenken. De aantallen leden en sympathisanten liepen terug. Ook de
internationale verhoudingen speelden daarbij een rol. De meeste Euro
peanen in Indië voelden zich verbonden met Engeland, welks hulp van
essentieel belang werd geacht als Indië ooit zou worden aangevallen, en
koesterden wantrouwen jegens Duitsland, dat er van verdacht werd
aspiraties te hebben naar Nederlands Nieuw-Guinea, en jegens Japan dat
meer en meer Duitslands bondgenoot werd. Het gevolg was dat, naar
mate Mussert zich duidelijker naast Duitsland schaarde, de Indische N SB
achteruitging. Vooral de wijze waarop in maart '39 Hitlers greep naar het
Tsjechische deel van Tsjechoslowakije door de N SB werd goedgepraat,
deed velen in Indië voor het lidmaatschap bedanken. ‘Wij hebben’,
schreef enkele maanden later een N S B ’er uit Medan aan Mussert,3
1 Soerabaiaas Handelsblad, 8 ju li 19 38 (a.v., 10 c). 2 Brief, 2 2 ju li 19 38, van L. Th.
Becking aan Mussert (a.v.). 3 Brief, 2 jun i 19 39, van H. G. aan M ussert (a.v., 13 j).
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‘ hier in maart in één dag m eer verlo ren dan d o o r de g ezam en lijk e tot dusverre
d o o r ons gem aakte blunders, n am elijk: i. het geh ele ons w e lg e z in d e o f neutrale
d eel d e r Indische pers; 2. d e go o d w ill v a n de brede laag der Europese gem eenschap;
3. het enthousiasm e en de ijv e r van het grootste d eel onzer leden.’ 1

Eind '39 waren er nog maar 1 708 leden en 1 016 begunstigers over2
en was sterker nog dan vroeger de atmosfeer in de groep vergiftigd door
onderlinge verdachtmakingen en ruzies.
Het in die omstandigheden voortgezet lidmaatschap zou voor vele
leden tragische gevolgen hebben.

★

Jegens de inheemse nationalistische beweging stond Mussert fel afwij
zend. Hij beschouwde zichzelf als een ‘Groot-Nederlander’ en dat bete
kende dat Nederlands gezag over Indië onverkort moest worden gehand
haafd. ‘Groot-Nederlanders’, had Mussert op 1 december '37 aan van der
Laaken geschreven, ‘zijn zij die het Nederlands imperium dragen; niet
de huidskleur is beslissend maar de geest.’ Die uitspraak had toen betrek
king op de Indische Nederlanders, maar Mussert wilde ook wel Indische
Chinezen, ja zelfs inheemsen als nationaal-socialisten aanvaarden. T ij
dens zijn bezoek in '35 zei hij in een interview met een inheems dagblad

1 M ussert beantwoordde deze b rief o.m. met te schrijven: ‘ (W ij) weigeren m ee te
doen aan het zo verraderlijk spel van Nederland vazalstaat te doen zijn van Engeland
. . . Ik b eh o ef u niet te vertellen dat w ij evenm in een vazalstaat w illen worden van
D uitsland; op dat punt zie ik m ijn taak als volgt: doen wat in m ijn verm ogen is om
de D uitse machthebbers bij te brengen dat het ook vo o r een Duitsland dat zeer sterk
zou zijn, beter en verstandiger is om een Nederlands imperium te hebben als een
goede vriend en nabuur, dan een Nederland zonder koloniën. Ik vlei mij met de hoop
dat m en daarvan iets begint te begrijpen. Natuurlijk begrijpt men dat in Indië in het
algem een niet en vaart men daar in het kielsop van Engeland nog erger dan hier te
lande en, naar ik vrees, met noodlottige gevolgen op den duur.
W at m ij zo ergert is dit: in Indië leeft m en op een vulkaan die iedere dag tot
uitbarsting kan kom en en in plaats dat men zich daar concentreert op bijstand aan de
enige die Indië versterken w il, nl. de N S B , kletst en zwetst men over Tsjechoslow akije
waarm ee w ij niets en niemendal te maken hebben dan alleen dit: een nieuw wapen
tegen de B ew egin g.’ (brief, 16 ju n i 19 39 van Mussert aan H .G., a.v.) 2 In '3 9 was
nog f 29 000 aan Utrecht overgemaakt (volgens de gegevens van de Indische recherche
ruim f 20 000).
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dat Indië een gelijkwaardige plaats in het Nederlands imperium moest
krijgen en dat de inheemsen als ‘Indische Nederlanders’ zich gelijkwaar
dig naast de ‘echte Nederlanders’ moesten kunnen opstellen.' In juli '38
werd hij iets duidelijker: aan Becking die hem gevraagd had hoe gehan
deld moest worden ten aanzien van een Menadonees die zich nationaalsocialist voelde, schreef hij dat alle volkeren van de archipel zoals de
Javanen, de Menadonezen en ‘de bewoners van de Padangse Bovenlan
den’ elk ‘hun eigen gebied zullen krijgen met de mogelijkheid tot
uitbreiding. Zij zullen zoveel mogelijk door eigen hoofden worden
geregeerd.’ Welnu: ‘als een cement dat al deze volkeren bijeenhoudt,
zullen de Groot-Nederlanders werken’ — dat zouden ook de in een
Menadonese N SB verenigde Menadonezen kunnen zijn en van die
Menadonese N SB zou de man die zich tot Becking had gewend, lid
kunnen worden — maar die Menadonese N SB was er nog niet. Arme
sollicitant! ‘Als Menadonees’, aldus Mussert,
‘ kan hij va n de N ed erlan d se N S B geen lid w o rd e n .2 M aa r hij is een go ed
im p e riu m b o u w er en dus staat hij bij ons in h o o g aanzien. H o e m oeten w ij dit
aanzien tot u iting b ren gen ? D on ateu r is daartoe v o lk o m en ongeschikt. W ij
k unnen h em toch o o k m o e ilijk besch erm h eer m aken! W a t kan dan w è l v o o r de
n ie t-N ed e rla n d se im p eriu m b o u w ers die onze grote sym pathie en achting h e b 
b e n ? W ilt u d aarover eens n a d e n k e n ?’ 5

Dat Musserts abstracte overpeinzingen volstrekt naast de Indische
werkelijkheid stonden waarin aan de zijde der inheemsen de tegen een
Nederlands ‘imperium’ gerichte nationalistische denkbeelden steeds die
per wortel schoten, behoeft nauwelijks betoog. Men kan de leider van
de N SB evenwel niet verwijten, dat hij in dat opzicht irreëler dacht dan
Colijn, de Jonge en zovele anderen.

1 Aangehaald door S. L. van der W a l: ‘ D e N S B in N ederlands-Indië’ , Bijdragen en
mededelingen van het Historisch Genootschap, 1968, p. 55. 2 Er waren afdelingen van de
jeugdorganisatie van de Indische N S B , de Nationale Jeugdstorm , die ook IndischC hinese en inheemse jongeren als lid toelieten en d ’Ansem bourg zei in de zom er van
'38 in een bespreking met hogere kaderleden van de Indische N S B dat ‘loyale Inlanders
en Nederlands denkende Chinezen’ ‘ bij hoge uitzondering’ lid konden worden,
(verslag z.d., gevoegd bij de brief, 28 sept. 19 38, van L. Th. Becking aan A . J. W . Harloff,
N S B , 10 d) 3 Brief, 7 ju li 19 38, van Mussert aan L. Th. Becking (a.v., 10 c).
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Scherper repressie
W ij keren terug naar het Indonesisch nationalisme dat wij in de paragraaf
‘Soekarno en de P N I' volgden tot de dag, 2 januari '32, waarop aan
Soekarno, pas vrijgelaten uit gevangenschap, een jubelende ontvangst
werd bereid op het Indonesia Raya-congres te Soerabaja. In de toespraak
die hij er ’s avonds hield, had hij als ‘uw leider die de toorts vasthoudt’,
er zijn teleurstelling over uitgesproken dat zich binnen de nationalistische
beweging, voorzover deze op de grondslag stond van de non-coöperatie,
verdeeldheid had voorgedaan: naast de op 1 mei '31 opgerichte Partai
Indonesia, de Partindo, die als een voortzetting gezien mocht worden van
de P N I waarvan hij de inspirerende voorzitter was geweest, was eind '31
onder voorzitterschap van de pas uit Nederland teruggekeerde Sjahrir de
PNI-Baroe (de Nieuwe PN I) ontstaan. Met klem had Soekarno op herstel
van de eenheid aangedrongen, hij was, had hij gezegd, bereid er zijn
leven voor op te offeren.
Men had hem toegejuicht, extatischer wellicht dan ooit, omdat hij
voor zijn overtuiging had geleden: twee jaar eenzame opsluiting had hij
achter de rug.
Wat was het verschil tussen de Partindo en de PNI-Baroe? De twee
groeperingen waren het eens over het te bereiken einddoel: een onaf
hankelijk Indonesië —zij verschilden van mening over de taak die zij als
aanloop daartoe ter hand wilden nemen. De Partindo wilde van meet af
aan de weg volgen van de agitatie, de PNI-Baroe eerst die van de
scholing.1 Sjahrir en vooral diens (begin '32 nog in Nederland vertoe
vende) politieke leermeester Hatta waren van mening dat voortgezette
agitatie er slechts toe zou leiden dat de voormannen zouden worden
gearresteerd en verbannen, waarna hun beweging even ontredderd zou
achterblijven als met de P N I na de arrestatie van Soekarno c.s. het geval
was geweest; hun opinie was dat de nationalistische beweging de eerste
jaren haar krachten moest concentreren op de vorming van een breed,
goedgeschoold kader —was dat kader er eenmaal, dan zouden de plaatsen
van uitgeschakelde voormannen onmiddellijk door andere voormannen
ingenomen kunnen worden. Ook wilden zij die scholing een socialisti
sche inhoud geven: het onafhankelijke Indonesië moest een socialistisch
1 D at kwam , gelijk vermeld, al in de naam tot uitdrukking: P N I was de afkorting
van Pendidikan Nasional Indonesia, Nationaal Indonesisch Vorm ingsverbond. M en sprak
in Indië veelal van de ‘P N I-P en d id ik a n ’ o f van de 'P N I-B a ro e ' — w ij zullen die laatste
naam aanhouden.
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Indonesië worden. De Partindo daarentegen was niet een groepering van
socialisten maar van nationalisten die, wijzend op de euvels van de
koloniale samenleving, grote inheemse volksmassa’s in beweging wilde
brengen, precies zoals de P N I had gedaan.
Dit verschil tussen de Partindo en de PNI-Baroe viel samen met (en
was tegelijk de uitdrukking van) een verschil in persoonlijkheden: Soe
karno, de ‘romantische revolutionair’, was flamboyant, een in wezen in
de Javaanse mystiek gewortelde agitator met groot begrip voor de kracht
van de Islam — Hatta en Sjahrir waren meer gereserveerde, Westersgevormde intellectuelen, afkerig van demagogie, en Sjahrir was boven
dien van de Islam vervreemd. Juist het demagogisch element in Soekarno’s persoon en optreden werd door de twee voormannen die in N e
derland gestudeerd hadden (Sjahrir had er zijn studie in de rechten niet
afgemaakt), als een gevaar beschouwd - Soekarno van zijn kant zag Hatta
en Sjahrir als studeerkamer-geleerden die niet beseften dat in de politiek
niets te bereiken valt zonder contact met de brede massa.

★

Na zijn toespraak in Soerabaja, 2 januari '32, zocht Soekarno onmiddellijk
contact met Sjahrir. ‘Soekarno is vrij’, schreef deze op 4 januari aan een
relatie in Nederland in een brief die door de PID in Indië (of door de
Centrale Inlichtingsdienst in Nederland) werd onderschept,
‘ en gaat een n ie u w e partij oprichten, m et de b ed oelin g o m de bestaande tw e e
groepen der o ud e P N I w e e r tot elkaar te brengen. Ik heb hem gesproken en hij
heeft gesm eekt haast om m edew erking van m ijn kant. Ik heb hem desondanks zakelijk
kunnen b ean tw o ord en , hem aangeraden om onze positie, ons standpunt te
bestuderen. H e t w o rd t nu heel erg m o e ilijk v o o r ons, om dat het o vergro te deel
van de bij ons aangeslotenen fanatieke aanhangers van Soekarno zijn en zo g a u w
m o g e lijk w e e r m et h em vereen d w ille n zijn, m et het gevaar zelfs, dat zij van de
d o o r ons zo m oeizaam o p g e b o u w d e principes w eglo p en . M e n spreekt nu o nder
ons al van de S o e k a rn o - en de H atta-strom ing. . . . Ik ve rw a ch t dat Soekarno
g e w o o n de o ud e lijn zal v o lg e n . . . T o c h kunnen w ij hem niet zo nd er m eer laten
gaan. H ij heeft het v o lk een paar jaar lang gefascineerd en zal dat o o k nu w e e r
d oen, hij b lijft vo o ra lsn o g een o verheersende politieke factor.’ 1

1 Brief, 4 jan. 19 32 , van Sjahrir aan M . Tas-Duchateau, aangehaald in de brief, 19 aug.
19 33, van de proc. gen. aan de Jo n ge, in Kwantes, dl. III, p. 872—73.
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Enkele maanden lang hield Soekarno zijn pogingen vol om van de
Partindo en de PNI-Baroe één nieuwe partij te maken. Hij had geen succes:
Sjahrir wist een deel van zijn aanhang bijeen te houden en Soekarno
moest dus kiezen bij welke partij hij zich zou aansluiten. Hij koos de
Partindo, hield zich eerst korte tijd ietwat op de achtergrond maar werd
in april '32 tijdens het tweede congres van de Partindo dat in Soerabaja
plaatsvond, tot voorzitter van het hoofdbestuur gekozen. Onder zijn
invloed werd een nieuw program van eisen opgesteld dat o.m. behelsde
dat alle democratische grondrechten in volle omvang zouden worden
ingevoerd, de exorbitante rechten, het passenstelsel en de ongelijkheid
in de rechtsbedeling opgeheven, het Indonesia Raya als volkslied erkend,
de resterende particuliere landerijen aangekocht, de belastingen her
vormd, de herendiensten volledig afgeschaft, de inheemse vakbonden
erkend —ook moesten het onderwijs en de geneeskundige hulp kosteloos
worden en dienden de fabrieken voor opium en alcoholische dranken te
worden gesloten.
In de tweede helft van '32 ontplooide de Partindo niet veel activiteit
maar in de eerste maanden van '33 (de partij had toen ca. veertienduizend
leden) werden in tal van plaatsen op Java vergaderingen belegd waarin
gepoogd werd de in het program gestelde eisen in het publiek te ver
kondigen. In februari-maart maakte Soekarno een tournee door MiddenJava waar hij op zeventien vergaderingen het woord wilde voeren; twee
daarvan mochten niet doorgaan en op zeven andere werd door de
aanwezige rechercheurs voortzetting van de bijeenkomst verboden —het
uiten van de woorden ‘imperialisme’ o f ‘kapitalisme’ was daar al vol
doende voor geweest. In de eerste helft van ju li hield de Partindo drie
openbare vergaderingen in Soerabaja waar zij toen omstreeks tweedui
zend leden had (het totale ledental was tot ca. twintigduizend gegroeid).
Alle drie werden door de politie die inmiddels het toezicht op bijeen
komsten van de Partindo en PNI-Baroe verscherpt had, ontbonden, ‘het
geen’, zo rapporteerde de gouverneur van Oost-Java aan gouverneurgeneraal de Jonge,
‘slechts m et v e e l m o eite en o n d er g e jo e l en g eh oo n d er m en igte kon geschieden.
E e n clim a x in het m orrend verzet tegen de politie is d u id elijk te bespeuren: bij
het u ite e n d rijven van de laatste verg ad erin g m oest zelfs van de g u m m isto k
w o rd e n g ebru ik gem aakt.’ 1

1 Brief, 2 2 ju li 19 33, van de gouverneur van O o st-Java aan de Jo n g e in a.v., p. 852.
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Eind juli werd in een in Bandoeng gehouden bestuursvergadering van
de Partindo besloten, een z.g. stootbrigade van jongeren1 te belasten met
contraspionage-werkzaamheden ‘door’, aldus de procureur-generaal
(kennelijk hadden hem van PID-spionnen afkomstige berichten bereikt)
‘de huizen van politie- en bestuursambtenaren te schaduwen, teneinde
de personen te leren kennen die diensten voor die ambtenaren verrich
ten’2; leden van de stootbrigade zouden die personen dan moeten volgen
teneinde hun identiteit vast te stellen.
Midden augustus kwam de procureur-generaal tot de conclusie dat, zo
stelde hij op schrift, Soekarno’s ‘demagogische kracht nog allerminst was
afgenomen, want van heinde en ver kwamen de lieden, vaak in groten
getale, om de leider te horen’, en bovendien begon hij in zijn propaganda
‘meer en meer naar links over te hellen’.3 Voor een tweede procesSoekarno voelde de procureur-generaal niets, zijn overtuiging was, ‘dat
thans (na de voorgeschiedenis van de jaren 1929 t.m. 1931) nog slechts
één middel overblijft om zowel de bevolking als de overheid afdoende
tegen deze voor de openbare rust en orde hoogst gevaarlijke en onver
beterlijk gebleken volksmenner te beschermen’ : internering ergens in
Indië.4
De Jonge en de Raad van Nederlands-Indië verenigden zich met dat
voorstel, Soekarno’s gangen werden door spionnen van de PID gevolgd
en toen hij in de vroege ochtend van 1 augustus '33 het huis verliet van
Mohammed Hoesni Thamrin, die sinds '27 als lid van de Volksraad van
grote sympathie voor de nationalisten had getuigd, werd hij gearresteerd
en opnieuw naar de Soekamiskin-gevangenis overgebracht — nog die
zelfde dag werd namens het gouvernement in de Volksraad verklaard dat
zijn internering ‘in overweging (was) genomen.’5
Tegelijkertijd werd, gelijk reeds vermeld, voor de Partindo en de
PNI-Baroe het vergaderrecht beperkt - van oktober af konden zij in het
geheel niet meer vergaderen; ook was in de eerste negen maanden van
'33 het toezicht op de inheemse pers verscherpt en waren talrijke redac
teuren van inheemse bladen tot gevangenisstraf veroordeeld. Het was
duidelijk: oppositie tegen het gouvernement die een agitatorisch karakter
had, werd niet langer geduld.

1 M et de vo rm in g van dergelijke brigades die, als ze geen vertrouwelijke opdracht
hadden, een uniform droegen, was in ju n i op voorstel van Soekarno een begin
gemaakt. 2 Brief, 19 aug. 19 33, van de proc. gen. aan de Jo n ge, a.v., p. 879. 3 A.v.,
p. 875—76.
4 A.v., p. 8 8 2 -8 3 .
5 A.v., p. 867.
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Het bericht van zijn mogelijke internering drong spoedig tot Soekarno
door. Internering waar? Wellicht in Boven-Digoel? Daar zou hij, naar
hij vreesde, verkommeren. De eerste twee jaar gevangenschap in Soekamiskin waren hem een boze droom geworden, maar deportatie naar het
verlaten oord midden in het oerwoud van Nieuw-Guinea leek hem nog
erger. Hij had sinds zijn vrijlating het riskant bedrijf van agitator hervat
—twijfel aan de zin van wat hij had ondernomen, ging hem nu kwellen:
hij had de verdeeldheid in het kamp der non-coöperatoren niet kunnen
bezweren, zijn actie had in de inheemse samenleving minder weerklank
gevonden dan in de PA/7-periode en van grote inheemse protestbewe
gingen tegen het harde bewind van gouverneur-generaal de Jonge was
geen sprake geweest. Na zijn eerste arrestatie had hij naar een proces
kunnen toeleven waar hij, het gouvernement aanklagend, een heldenrol
zou spelen en met zijn woord de brede massa bereiken —nu moest hij
verwachten dat hij binnenkort als gevangene naar een schip zou worden
gebracht dat hem voor onbepaalde tijd scheiden zou van zijn geliefd Java,
van zijn ouders, wellicht ook van vrouw en kind, en in elk geval van de
massa der inheemsen wier betuigingen van aanhankelijkheid, wier toe
juichingen de bron van zijn politieke energie waren geworden.
Zijn weerstandskracht verliet hem —hij die zo vaak had uitgeroepen,
zijn leven veil te hebben voor de nationalistische beweging, besloot die
beweging de rug toe te keren, hopend dat het gouvernement hem dan
in staat zou stellen, als architect in de samenleving terug te keren. Dat
vroeg hij als gunst in een brief d.d. 30 augustus aan de procureur-generaal.
‘Ik beloof’, schreef hij o.m.1
‘o m ve rd e r m ij terug te trekken uit het p o litiek e leven . . . A ls garantie d iene deze
b rie f: zo ik o o it w o o rd b re u k m o ch t plegen, publiceer dan deze regelen en laat
m ij o n m id d e llijk interneren . . . W o o rd b re u k kan m ij slechts schaden; deze brief,
gepu bliceerd , betekent im m ers m ijn m aatschappelijke d o o d . . . D e hele In d on e
sische b e w e g in g van alle schakering zo m ed e de hele Indonesische maatschappij
zal m ij m et h o o n overlad en en op m ij sp uw en .’

Er kwam geen antwoord.
Acht dagen later, 7 september, schreef hij een tweede brief.2 Nu ging
hij er accoord mee dat het gouvernement desgewenst een verklaring zou

1 Tekst in a.v., dl. IV, p. 37-39 .

2 Tekst in a.v., p. 39 -4 1.
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publiceren waaruit zou blijken dat het initiatief inzake een mogelijke
vrijlating bij hèm lag; die verklaring zou, schreef hij, kunnen luiden:
‘ B ij de regering is een ve rzo ek b in n en g ek o m en van ir. Soekarn o o m op vrije
vo eten te w o rd e n gesteld, m et de belofte o m zich ve rd e r te o n thou den va n alle
politieke actie.’

Weer geen antwoord.
Twee weken later, 21 september, schreef hij een derde brief' waarbij
twee andere brieven waren gevoegd: een aan het hoofdbestuur van de
Partindo, een aan zijn vrouw; het hoofdbestuur zou lezen dat hij als
voorzitter en lid uit de partij trad, zijn vrouw dat zij ‘de deuren van ons
huis (moest) sluiten voor alle politiek.’ ‘Ik snik voor u en de regering de
bede uit, laat mij terug naar mijn vrouw en kind en moeder’, stond in
zijn eigen brief.
Nog steeds geen antwoord.
‘In wanhoop en smart’ richtte hij op 28 september zijn vierde brief tot
de procureur-generaal.2 Hij gaf het gouvernement verlof, bekend te
maken dat hij het lidmaatschap van de Partindo had neergelegd —
‘ ik ben zelfs bereid o m reeds nu, vanuit m ijn sm artelijke g e v a n g e n sc h a p ,. . . een
artikel te sch rijven v o o r publikatie in M ale ise bladen, b eh elzen de een afkeuring
van verkeerd e beginselen o f tendenzen in de h u id ige vo lk s b e w e g in g en een
a an w ijzin g naar constructieve banen . . . Ik heb m isd reven , m aar ik heb b e ro u w ;
schenk m ij vergiffen is en laat genade v o o r recht gaan. Ik w e rp m e v o o r u en de
regering ned er o m ve rlo ssin g uit m ijn lijd en .’

De twee brieven die Soekarno bij zijn derde brief had gevoegd,
werden eind oktober aan de geadresseerden doorgezonden. Het gouver
nement maakte bekend dat hij uit de partij was getreden, zijn spijt had
betuigd over zijn vroegere activiteit en zich bereid had verklaard, voor
taan met het gouvernement samen te werken; die bekendmaking werd
door het bestuur van de Partindo in een eigen bekendmaking bevestigd.
De redctie in de inheemse pers was zoals Soekarno had voorzien: geen
enkel blad had een goed woord voor zijn verbijsterende omzwaai over.
Inmiddels had de Raad van Nederlands-Indië, aan welk college Soe
karno’s vier brieven waren voorgelegd, zich op verzoek van de Jonge
bezig gehouden met de vraag hoe ten aanzien van Soekarno gehandeld

1 Tekst in a.v., p. 4 1-4 2 .

2 Tekst in a.v., p. 42-43.
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moest worden. De Raad had op 13 oktober een unaniem advies uitge
bracht1 : het was ongewenst, Soekarno op vrije voeten te stellen; de Raad
nam aan dat hij wellicht toch weer aan politieke actie zou gaan meedoen
en hield het bovendien voor mogelijk dat zijn invrijheidstelling bij ‘een
deel der linkse massa’ de indruk zou vestigen, ‘dat ir. Soekarno de
regering om de tuin heeft geleid o f dat hij min o f meer onkwetsbaar is,
althans dat de regering hem niet aandurft’ ; de Raad gaf in overweging,
Soekarno te interneren in Endeh, de hoofdplaats van het eiland Flores,
waar ‘door de arbeid der Rooms-Katholieke missie en bouw van huizen
en bruggen wel enig werk voor (hem) te vinden is.’
De Jonge ging met dat advies accoord — eind december maakte het
gouvernement bekend dat Soekarno op Flores zou worden geïnterneerd.
Die bekendmaking had het effect van een rehabilitatie.
Sommigen van zijn aanhangers hadden het bericht dat hun aanbeden
leider zijn overtuiging verloochend en zijn beloften, aan de beweging
gedaan, niet gehouden had, als een teken van tijdelijke zwakte gezien en
concludeerden nu uit het feit dat hij niet in vrijheid gesteld maar
geïnterneerd werd, dat hij zijn weerstandskracht had herwonnen - an
deren hadden van meet af aan geweigerd aan het bericht geloof te
hechten; zij hadden het, schreef een inheems dagblad begin januari '34,
beschouwd als ‘uit de duim gezogen, [als] een middel om zijn naam te
bekladden opdat het volk hem zal haten en wantrouwen.’2
Van haat en wantrouwen was, schijnt het, begin '34 geen sprake meer
en na haar eerste reactie, eind oktober '33, onthield de inheemse pers zich
van aanvallen op Soekarno. Het feit van zijn ballingschap kwam zijn
naam ten goede, zij het dat de herinnering aan zijn knieval voor het
gouvernement bij Hatta en Sjahrir en wellicht ook bij sommige anderen
de overtuiging versterkte dat zijn persoonlijkheid minder stabiel was dan
velen gemeend hadden en waren blijven menen.
★
Hatta was in augustus '32 naar Indië teruggekeerd en had van Sjahrir het
voorzitterschap van de PNI-Baroe overgenomen. Het verging hun beiden
niet beter dan Soekarno.
De aanhang van de PNI-Baroe bleef klein: ca. duizend inheemsen, allen
stedelingen, werden er lid van. De groep maakte ernst met haar doelstel-

1 Tekst in a.v., p. 44-46.

2 Aangehaald a.v., p. 48.
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ling en poogde inderdaad, uitgaande van het beginsel der non-coöperatie1, om haar kader te scholen dat in een later stadium leiding moest
geven aan pogingen om zich van het Nederlands gezag te ontdoen. Nog
geen zeven maanden na de arrestatie van Soekarno sloeg het gouverne
ment toe: in de vroege ochtend van 25 februari '34 werden op meer dan
veertig adressen van de PNI-Baroe invallen gedaan en zes leidende
figuren, onder wie Hatta, Sjahrir en een derde, die in ons volgende deel
nog ter sprake komt: Boerhanoeddin, werden gearresteerd. Sjahrir stond
toen op het punt om naar Nederland terug te keren teneinde zijn studie
in de rechten af te maken —hij was in die tijd ondergedoken maar de
PID had hem kunnen schaduwen nadat hij op 23 februari een telegrafische
postwissel uit Nederland had ontvangen, bedoeld om zijn overtocht te
financieren. De zes gearresteerden werden eind '34 naar Boven-Digoel
gedeporteerd - van belang was daarbij dat de Jonge en de procureurgeneraal Hatta en Sjahrir min o f meer als communisten beschouwden
(de betekenis van hun breuk met de Perhimpoenan en met de Moskou’se
Anti-koloniale Liga was tot de Nederlandse autoriteiten niet doorge
drongen) en dus als nog gevaarlijker figuren dan Soekarno.
★

Hatta en Sjahrir bleven ruim een jaar in Boven-Digoel geïnterneerd maar
werden in februari '36 bij besluit van de Jonge naar een ander, minder
kwalijk interneringsoord overgebracht: het eiland Banda in de Moluk
ken, waar Tjipto Mangoenkoesoemo toen al meer dan acht jaar in
ballingschap leefde. Zij hadden onderling veel contact en volgden vooral
de internationale politiek met grote aandacht. Meer en meer gingen zij
zich zorgen maken over het zuidwaarts oprukken van Japan dat in een
oorlog met China gewikkeld was, alsook over de versterking, in Europa,
van de positie van het fascistische Italië en het nationaal-socialistische
Duitsland. Zij voorzagen een wereldoorlog waarin Japan zou trachten,
zich van Nederlands-Indië meester te maken. Eind maart '38 (de Spaanse
burgeroorlog was ruim anderhalf jaar gaande en Hitler had zojuist
Oostenrijk geannexeerd) schreef Sjahrir:

1 T oen Hatta zich in novem ber '3 2 bereid verklaarde, een uitnodiging van de O S P
te aanvaarden om een van haar candidaten te zijn bij de in april '3 3 te houden T w eede
Kam er-verkiezingen, werd zijn besluit door de Partindo alsook in kringen van de
P N I-B a ro e scherp afgekeurd; hij trok zijn bereidverklaring toen in.
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‘In een afzo n derlijk e oplo ssin g van de Spaanse o f Pacific-crisis g e lo o f ik nu al
lang n iet m e er . . . D e situatie is nu zó dat het krankzinnig zou zijn , te denken
en te d oen a ls o f er niets verand erd is, zo lan g w ij m aar een ko lo n ie va n N ed erla n d
b lijv e n . . . D e nationalistische propaganda in antithese tot de N ed erla n d se o v e r
heersin g (kan) niet m eer de voorn aam ste taak van onze b e w e g in g . . . zijn. E r (is)
een groter, directer en dankbaarder taak . . . gek o m en w aard o o r . . . d e n o n coöperatie o pgebo rgen kan w o rd e n , tijd e lijk o f vo o rg o e d , dat w e te n w ij nu n o g
niet.
E r gaat im m ers een reële basis van sam en w erk in g ontstaan tussen N ed erla n d
en Indonesia, w a n t de ve rh o u d in g en in de w e reld van nu vo rm en niet alleen een
b e d re ig in g va n het N e d e rla n d se rijk m aar o o k van elk toek om stig zelfstan dig
Indonesia . . . D u id e lijk (is) dat w ij o n d u b b elzin n ig in h etzelfd e kam p m oeten
gaan staan als H o lla n d , o m dat er nu grotere antithesen zijn ontstaan d ie de
antithese tussen H o lla n d en Indonesia oversch ad u w en en m in d er b e lan g rijk m a
ken.
. . . W ij zijn nu w e e rlo o s, w e e rlo ze r n o g dan N e d erla n d zelfs zo n d er diens
b o n d g e n o o t Engeland. W ij zijn dus genoodzaakt b o n d gen o ten te v in d e n o f te
m ak en . . . A ls dat inzicht baanbreekt, dan is o o k de m o ge lijk h e id tot sam en w er
k in g er, w a n t dan zullen beid e leden van dit bond genootsch ap elkaar v r ijw illig
en b e w u st n o d ig h ebben.’ 1

Men ziet: hij gaf het ideaal van een ‘zelfstandig Indonesia' niet prijs
— wèl hield hij voor dat land nauwe samenwerking met Nederland
geboden en ter voorbereiding daarvan wilde hij het beginsel van de
non-coöperatie loslaten, ‘tijdelijk o f voorgoed, dat weten wij nu nog
niet.’
Uit een op grond van Sjahrirs opvattingen geschreven artikel werden
deze gedachtengangen in april '39 bekend aan het Haagse departement
van koloniën, hetwelk de Algemene Secretarie te Buitenzorg inlichtte.
Sjahrir ontving geen enkele reactie.
★

In tegenstelling tot Hatta, Sjahrir en Tjipto leefde Soekarno op Flores in
intellectuele eenzaamheid. Zijn tweede vrouw was een sterke persoon
lijkheid maar weinig ontwikkeld en hij kon op Flores ook verder geen
gesprekspartners vinden die van zijn niveau waren. Vaak verveelde hij
zich. Ter afleiding vertaalde hij een biografie van Koning Ibn Saoed van

1 Sjahrir: Indonesische overpeinzingen, p. 177-8 0.
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Saoedi-Arabië en schreef hij een dozijn amateurtoneelstukken die ook
werden opgevoerd. Opnieuw verdiepte hij zich in de Islam waarbij hij
tot de conclusie kwam dat deze grondig gemoderniseerd moest worden.
In de loop van '37 kreeg hij in toenemende mate last van malaria
—gouverneur-generaal van Starkenborgh kon toen in februari '38 goed
vinden dat hij overgeplaatst werd naar Benkoelen (Zuid-Sumatra). De
reisroute daarheen werd geheim gehouden. ‘Indien’, aldus in mei '38 een
te Soerakarta verschijnend inheems weekblad,
‘ het bestuur de m en ig te zou h ebben toegestaan h em te v e rw e lk o m e n o f ind ien
ir. Soekarn o per nachttrein van Soerabaja naar Batavia zou zijn ve rvo e rd , is het
zeker dat, al w as het te m iddernacht gebeurd, de m ensen van alle kanten naar elk
station zo u d en z ijn toegestroo m d .’ 1

Niet anders ging het op Zuid-Sumatra waar Soekarno, die in Benkoe
len het vroegere paleis van Governor Raffles bewoonde (hij ontving er
een ruime gouvernementstoelage van f 1 5 0 per maand), af en toe reizen
in de omgeving mocht maken. ‘Zijn charisma’, aldus de controleur van
Benkoelen, dr. L. G. M. Jaquet,
‘w as zo d an ig dat een o verigen s vo lk o m e n lo ya le b e vo lk in g bij de stations van
de Z u id -S u m a tra S p o o rw e g w aar Soekarno op doorreis naar B en k o elen langs
kw a m , op de knieën lag te sem ba h 'en (het bren gen van een zeer beleefde
Indon esische groet).’2

Wat Soekarno’s opvattingen betreft: hij zette zich in de afdelingBenkoelen van de Mohammadijah actief voor de gelijkstelling van de
vrouw in (en wekte daarmee aanstoot bij meer orthodoxe Islamieten) en
ook hij ging meer en meer vrees koesteren voor het Japanse imperialisme.
In de tweede helft van '38 kon Jaquet hem regelmatig bezoeken —deze
beschreef Soekarno later als ‘een charmant man, artistiek begaafd, belezen
en intelligent’, ‘in de eerste plaats een political animal en een mengeling
van marxist, mysticus, modernisator en Islamiet’.3 Bij het eerste bezoek
kwam Jaquets dissertatie over de industrialisatie van Japan ter sprake. ‘Hij
heeft m ij’, aldus Jaquet,
‘m et w etensch app elijke argum enten zijn grote terugh ou dend h eid je g e n s Japan

1 A dil, 2 1 m ei 19 38 , aangehaald in de brief, 8 ju n i 19 38, van de adviseur vo o r inlandse
zaken aan van Starkenborgh in Kwantes, dl. IV , p. 5 17 .
2 L. G. M . Jaquet: Aflossing
van de wacht, p. 23.

3 A.v., p. 22.
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aangetoond. Japan als arm land zo u bij o vern am e van bestuur o v e r N e d e rla n d sInd ië h etzelfd e m oeten d oen als N e d e rla n d in een vro eg ere periode had gedaan,
n a m e lijk eerst vo ld o e n d e w in st m aken uit go ed k o p e g ro nd sto ffen en arbeids
krachten, vo o rd at m en aan in vesterin gen d ie Indon esië z e lf ten g o ed e zouden
ko m e n , zou kunnen toekom en. M e t andere w o o rd e n : de k lo k zou w o rd e n
teruggedraaid.’ 1

Soekarno sprak zich voorts tegen handhaving van het adat-gezag uit
— Jaquet achtte die handhaving noodzakelijk. ‘Ik ben’, schreef deze
verder,
‘toen w è l o n d er de indru k g e k o m en van de w o o rd e n die hij d ie eerste avo n d bij
het afscheid zei: hij dacht w e l dat w ij het politiek oneens zo u d en zijn , doch hij
had het b ijzo n d e r op prijs gesteld dat ik hem toch als v o lw a a rd ig m ens tegem o et
trad. O p m ijn reactie dat po litiek m en in gsversch il een v o lw a a rd ig m en szijn niet
aantastte, a n tw o o rd d e hij dat hij het ju ist zo op prijs stelde dat het v o o r m ij
blijkbaar vanzelfsprekend w as, m aar dat hetzelfde zeker niet v o o r v e le van m ijn
lan dgeno ten g o ld .’ 2

Begin '39 verbood een nieuwe resident aan Jaquet het voeren van
gesprekken met Soekarno die verder gingen dan het zuiver-zakelijke.

★

Na de uitschakeling van Soekarno, resp. Hatta en Sjahrir, leidden de
Partindo, resp. de PNI-Baroe slechts een kommervol bestaan. De fut was
er uit. Bovendien werd politieke actie van maand tot maand moeilijker.
Artikel 153 bis hing als een zwaard van Damocles boven elke radicale
voorman die zich in woord o f geschrift wilde uiten. Niet alleen gouvernementsdienaren mochten geen lid meer zijn van de twee genoemde
organisaties (èn van de twee Islamietische die op West-Sumatra actief
waren geweest), maar het grote bedrijfsleven volgde het door het gou
vernement gegeven voorbeeld: iedere inheemse van wie bekend werd
dat hij aan de zijde stond van nationalistische groeperingen die het
beginsel der non-coöperatie huldigden, werd zonder pardon ontslagen
en daarmee brodeloos gemaakt. Van eind '34 af bezat het gouvernement
voorts de bevoegdheid om alle brieven, telegrammen en pakketten te

1

A.v., p. 2 1.

2 A.v., p. 22.
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openen en alle telefoongesprekken af te luisteren en bezat de politie het
recht om besloten vergaderingen bij te wonen. Die politie ‘arresteerde’,
aldus J. M. Pluvier,
‘ leden van de P artindo en de P N I - B a r o e als zij m et m eer dan tw e e bijeen w aren ;
zij j o e g ve rgad erin gen van je u g d - en v ro u w e n v e re n ig in g e n uiteen op verm o ed en
dat een d ier partijen er achter zat; zij deed h uiszo ekin gen ; k o rto m : een norm aal
ve re n ig in g sle ve n w as niet m eer m o g e lijk .’ 1

Ondergronds trachtte de kleine PNI-Baroe haar activiteit voort te
zetten —nog in de herfst van '37 en in die van '39 (tijdens van Starken
borghs bewind dus) werden bestuursleden gearresteerd en naar BovenDigoel gedeporteerd. De zoveel grotere Partindo gaf eind '34 het beginsel
van de non-coöperatie op maar kon zich op die nieuwe grondslag niet
opnieuw ontplooien —in november '36 besloot zij zichzelf te ontbinden.

★

De jaren '27 tot '34 zijn de jaren geweest waarin, ziet men naar Indië als
geheel, in het inheemse politieke leven de toon werd aangegeven door
de drie groeperingen die op de basis van de non-coöperatie stonden: eerst
de PNI, vervolgens de Partindo en de PNI-Baroe. Aan alle drie werd door
het gouvernement het voortbestaan onmogelijk gemaakt. Een Pyrrhusoverwinning! ‘ There is no doubt', schrijft de Australische historicus John
Ingleson, ‘ that they permanently and decisively altered the direction of the
nationalist movement. They overcame the political inertia following the P K I’s
suppression at the beginning of 1 9 2 J and in just seven years developed among a
broad section of at least urban Indonesians an intense pride in an Indonesian
political and cultural identity. It was impossible after 1 9 2 8 for any Indonesian
political group to be regarded as nationalist unless it advocated complete independence and the creation of a United Indonesian nation . . . The symbols of
nationalism created in these years’ (de rood-witte vlag en het Indonesia Raya)
‘and the broad notion of what Indonesia was. . . gained acceptance by cooperators
and non-cooperators alike. In a colony of such ethnic, cultural and linguistic
diversity as Indonesia this, on its own, was a remarkable achievement
. . . Party literature was perhaps read by a small minority but the simple idea of
1 J. M . Pluvier: Overzicht, p. 62.
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‘ merdeka’ and the concept of Indonesia was spread through word of mouth by the
party-faithful in towns and villages'' — trouwens (en gelijk eerder opge
merkt), ook de Taman Siswo-, de Mohammadijah- en de overige ‘wilde
scholen’ speelden in dat opzicht een belangrijke rol: er begon een
nationalistisch-gezinde jeugd op te groeien welker opvattingen en da
dendrang een toenemende druk gingen uitoefenen op de ouderen.
En er moet nog een belangrijk gevolg worden vermeld dat uit de
gebeurtenissen van '27 tot '34 was voortgevloeid: de Indonesische natio
nalistische beweging (‘beweging’ in de ruimste zin des woords genomen)
had een leidersfiguur gekregen, een kristallisatiepunt voor alle Messiaanse
aspiraties: Soekarno. Niet met de inheemse bestuurders, niet met de
regenten en andere volkshoofden werd door velen de toekomst geasso
cieerd, maar met hèm, de banneling eerst op Flores en vervolgens in
Benkoelen.

★

Midden augustus '36 kwam de Jonge in conferentie bijeen met de
hoofden van het Nederlands en van het inheems bestuur op Java: drie
gouverneurs, alle residenten en alle regenten. ‘Over de politieke toestand
heeft de Landvoogd’, aldus het verslag der conferentie2,
‘w e in ig te zeggen. In het algem een is er reden tot tevredenheid. A l is een kleine
o p le v in g van onrust h ier en daar te verw ach ten . . . , w aakzaam heid en zo n o d ig
beraden en rustig ingrijpen zu llen dit zo nd er tw ijfe l kunnen beheersen.
A ls hij terugziet op de afgelo p en v i j f jaar, is Z ijn e E x ce lle n tie eig en lijk
verbaasd o v e r het w e in ig e dat n o d ig is g e w e e st o m orde en rust te handhaven.
M a a r w a n n e e r hij Z ic h dan bepaalt tot het heden en Z ic h realiseert dat h ij Z ic h
tem id d en van het geh ele regentencorps bevin dt, v e rd w ijn t deze verbazing. Im 
m ers, dit go e d e , rustige, g e d u ld ig e vo lk , bestuurd d o o r m ann en van positie en
aanzien als d ie der regenten, m o et in vred e kunnen leven , als m en de w e in ig e
k w a a d w ille n d e elem enten slechts w e e t te beheersen.’

Enkele regenten die vervolgens aan het woord kwamen, trokken, elk
voor hun ressort, de bodem onder dit optimistisch en zelfingenomen
betoog weg. De regent van Bandoeng (West-Java) noemde het wel

1 Jo h n Ingleson: Road to exile, p. 2 2 9 -3 1.

2 Tekst in Kwantes, dl. IV, p. 349 a.v.
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‘verheugend, dat thans de gevaarlijke, extreem-linkse politieke activiteit
aan banden is gelegd’, maar, waarschuwde hij, ‘het aantal personen in de
verschillende lagen der inheemse samenleving, dat zogenaamd ‘bewust’
wordt, neemt vrij snel toe.’ De regent van Magelang (Midden-Java)
merkte op dat ‘de voormannen der politieke bewegingen’ wel degelijk
actief waren gebleven en ‘door fusie een krachtiger eenheid’ trachtten te
vormen. ‘Ook de vak- en godsdienstige verenigingen mengen zich meer
en meer in de politieke vraagstukken’, en hij meende ‘er op te moeten
wijzen dat, hoezeer de doelstellingen der verschillende verenigingen
uiteenlopen, bij alle een streven in één richting te onderkennen valt,
namelijk naar het Indonesia Merdeka. . . De regering vertrouwe niet teveel
op de huidige rust, die zou kunnen blijken ‘de stilte voor de storm’ te
zijn.’ De regent van Blitar (Oost-Java) tenslotte, noemde ‘de politieke
toestand in zijn ressort. . . in wezen niet zo rooskleurig. Ex-communisten
voeren overal een ondergrondse actie . . . In het Blitar’se bestaan ook
verschillende soorten van de RatoeAdil-beweging. . . Omverwerping van
het bestaande gezag (ligt) in de beginselen opgesloten.’
Voor elk van de drie provincies van Java sprak dus slechts één regent.
Dat zal wel op een onderlinge afspraak berust hebben. De adat schreef
gereserveerdheid voor in het uiten van kritiek op wat superieuren hadden
betoogd. Hier had de Toean Besar getuigenis afgelegd van grote tevre
denheid —de regenten lieten het bij drie in hoffelijke termen vervatte
terechtwij zingen.
Vier weken later, 17 september '36, droeg de Jonge zijn functie over
aan de man die zou blijken de laatste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië te zijn.1

Van Starkenborgh
W ij hebben in dit en in het vorige hoofdstuk maar kort stilgestaan bij
de eerste v ijf gouverneurs-generaal die met het geleidelijk ontwakend
Indonesië te maken kregen: Idenburg, van Limburg Stirum, Fock, de
Graeff en de Jonge —over van Starkenborgh willen wij uitgebreider zijn,
aangezien wij over hem zoveel meer te schrijven krijgen.
1 In de periode september '4 5 —december '49 heeft Nederland verschillende hoogste
vertegenwoordigers in Nederlands-Indië gehad, maar geen hunner droeg de titel van
gouverneur-generaal.
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Jhr. mr. Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer was, toen hij op 17 september 1936 als gouverneur-generaal
geïnstalleerd werd, acht-en-veertig: een man in de volle kracht van zijn
jaren.
Toen hij in 1888 in de stad Groningen werd geboren (zijn vader en
moeder stamden beiden uit oude Groninger geslachten) was zijn vader
er notaris: een zeer preciese, strikt denkende, buitengewoon arbeidzame
man (‘als we met vakantie waren’, aldus zijn zoon, ‘zei hij al na een dag
o f tien: hè, ik wou dat ik weer aan het werk was’1), liberaal van overtui
ging, afkerig van partijpolitiek; hij werd later burgemeester van de stad
—, nog later commissaris van de koningin in de provincie Groningen.
Van de moeder ging op de zoon, zo meende hij zelf, een nog grotere
invloed uit dan van de vader: ze was een opvallend wilskrachtige vrouw,
gedomineerd door het begrip plicht dat ze haar twee kinderen (een zoon,
een dochter) voortdurend inscherpte (‘ ‘plicht’ was het woord dat we thuis
het meest hoorden.’2). Zelfstandig denken werd in dit liberale milieu
aangemoedigd. De jonge van Starkenborgh kwam omstreeks zijn zeven
tiende jaar (hij legde toen van de vijfde klas van het gymnasium uit met
succes het staatsexamen af dat hem toegang gaf tot de universiteit) tot de
conclusie dat hij na zijn catechisatie niet bereid was, kerkelijk lidmaat te
worden omdat de af te leggen geloofsbelijdenis hem niets meer zei; hij
weigerde, als enige.
Na zijn studie in de rechten (tijdens de studie was hij een jaar lang
praeses, voorzitter, van het Gronings Studentencorps) promoveerde hij op
drie-en-twintigjarige leeftijd. Hij werkte een jaar op een Gronings ad
vocatenkantoor en aanvaardde vervolgens een functie bij Buitenlandse
Zaken. Hij was werkzaam in Den Haag, in Brussel, in Washington (waar
hij in '15 in het huwelijk trad met de dochter van de Amerikaanse gezant
in Brussel), in Parijs, opnieuw in Washington en tenslotte in Berlijn. In
'25 werd hij als opvolger van zijn door koningin Wilhelmina warm
gewaardeerde vader tot commissaris van de koningin benoemd. Zijn
werk bij Buitenlandse Zaken en in de diplomatieke dienst had hem
weinig bevredigd - de hoge functie in Groningen beviel hem beter. Toen
Ruys de Beerenbrouck hem in de zomer van '29 vroeg, minister van
buitenlandse zaken te worden, weigerde hij —de binnenlandse politiek
met al haar nerveuze beslommeringen en partijgewoel (zelf was hij bij
geen enkele partij aangesloten), het contact ook met het parlement dat
hem veelal tot snelle, geïmproviseerde reacties zou nopen, trokken hem
1 V an Starkenborgh, 23 okt. 196 1.

2 A.v.
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niet in het minst aan en bovendien zou het derde kabinet-Ruys zich laten
leiden door, aldus het program, ‘christelijke beginselen’, ‘mijn vrienden’
(weinige —daarvoor had hij teveel rondgezwalkt) ‘zouden er niets van
begrepen hebben als ik zo iets zou onderschrijven.’1
Acht-en-een-half jaar leidde hij het Gronings provinciaal bestuur. Hij
ontpopte zich als een verstandig regent. In '33 werd hem een nieuwe
functie in de buitenlandse dienst aangeboden, een belangrijke: gezant te
Brussel. Hij accepteerde en verwachtte nadien dat hij in die dienst zijn
loopbaan zou voortzetten en voltooien.
Maar het liep anders. In de lente van '36 drong het gerucht tot hem
door dat Colijn, minister van koloniën, overwoog hem als gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië voor te dragen. Noch hij, noch zijn vrouw
(alle belangrijke aangelegenheden placht hij met haar te bespreken) was
daar erg enthousiast over; hij sprak met haar af dat hij zou afwachten wat
verder zou geschieden en dan zou doen wat de plicht voorschreef.
Inderdaad, er kwam een uitnodiging voor een gesprek met Colijn. Het
duurde maar kort. O f voor van Starkenborgh de handhaving van het
Nederlands gezag voorop stond, behoefde Colijn niet te vragen — dat
sprak vanzelf. Wel kwam de positie van zending en missie ter sprake:
Colijn zei dat de opvattingen van de liberale, niet-Christelijke candidaat,
naar hij aannam, wel van de zijne verschilden, maar de anti-revolutionaire staatsman verwachtte ook op dat gebied geen moeilijkheden. De
benoeming werd een feit - benoeming van een gouverneur-generaal die
in het ouderlijk huis haast nooit over Indië had horen praten (‘Indië was
een belegging in handels- en scheepvaartondernemingen’2), die nooit in
Indië was geweest, die vreemd stond tegenover de Indische problematiek
en die er zich bovendien niet voor had geïnteresseerd; hij kende ook de
Wet op de Indische staatsinrichting niet en hij kreeg, toen hij Nederland
verliet, geen instructie mee. ‘Ik heb mij niet ongerust gemaakt over al
die manco’s’, zei hij ons vijf-en-twintig jaar later, ‘ik zou het allemaal
wel bekijken als ik er was.’3
,
Een man dus met een natuurlijk zelfvertrouwen. Ook een man van,
zei van Mook later (en dat had hij beter gezien dan vele anderen), ‘een
grote, haast dichterlijke gevoeligheid’4 —inderdaad, maar die gevoelig
heid mocht niet getoond worden. In zijn optreden toonde van Starken
borgh zich steeds verstandelijk, redelijk, vormelijk en gedistantieerd.
‘Het was net’, aldus weer van Mook, ‘o f er een gordijn hing tussen hem
en ieder ander mens. Hij was prettig en gemakkelijk in de omgang maar
1 A.v.

2 A.v.

3 A.v.

4 H. J. van M o o k vo o r Radio O ranje, 6 sept. 1942.
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er was steeds afstand.’1 Die afstand bevorderde de regent van Starken
borgh opzettelijk: zelfs de schijn van amicaliteit moest vermeden worden
—hij sprak bijvoorbeeld de directeuren der departementen met wie hij,
man voor man, eens per week een bespreking had, nimmer met hun
familienaam, laat staan met hun voornaam aan, maar steeds met de
aanduiding van hun functie: ‘directeur’ dus. Trad in zulk een bespreking
meningsverschil aan de dag naar aanleiding van een beslissing die hij
wilde treffen, dan kon hij het gesprek beëindigen met woorden als:
‘Directeur, ik heb met veel aandacht naar uw argumenten geluisterd, maar
het spijt mij: u hebt mij niet kunnen overtuigen. Ik handhaaf mijn
beslissing en vertrouw dat u die zult uitvoeren.’2
Als onbekende in Indië aangekomen (hij was er bij aankomst verbaasd
over de omvang van het gouvernementeel apparaat) en daar niet zonder
wantrouwen begroet, wist hij spoedig zijn gezag erkend te krijgen door
allen die ambtelijk met hem te maken kregen. Hij werkte hard en met
grote regelmaat en zorgvuldigheid. Hij wekte eerbied, meer eerbied
evenwel dan aanhankelijkheid; daar was hij te gereserveerd, te uiterlijkkoel voor.

★

Wat was zijn kijk op de Indische samenleving en hoe zag hij Indië’s
toekomst?
Hij raakte vrij spoedig van twee dingen overtuigd: dat Indië een
aanzienlijk zelfstandiger plaats moest krijgen binnen het koninkrijk en
dat de inheemsen vooreerst niet in staat waren, Indië op een verantwoor
de wijze te besturen. Het een hing met het ander samen. Hij raakte
namelijk onder de bekoring van het denkbeeld (een projectie van de
wensen van de Nederlandse en de Indisch-Nederlandse bevolkingsgroe
pen, verkondigd ook door de mannen van De Stuw) dat Indië een typisch,
misschien wel uniek conglomeraat was van v ijf bevolkingsgroepen:
inheemsen, Nederlanders, Indische Nederlanders, Chinezen en Arabie
ren. Daarom was Indië voor hem ‘Indië’ en niet ‘Indonesië’. Duidelijk
drukte hij zich daarover uit in de brief d.d. n oktober '45, kort na het
einde van de Tweede Wereldoorlog dus, waarin hij, uit gevangenschap

1 H. J. van M oo k , 8 nov. 19 61.

2 Van Starkenborgh, 23 okt. 19 61.
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naar Nederland teruggekeerd, aan de minister van overzeese gebiedsde
len in het kabinet-Schermerhorn, prof. dr. J. H. A. Logemann, berichtte
waarom hij weigerde, de uitoefening van zijn functie te hervatten; hij
had o.m. bedenking tegen de door Logemann gebezigde term ‘Indonesië’,
‘die’, aldus van Starkenborgh,
‘de gedachte w e k t en (naar nationalistische w en sen ) o o k de b e d o e lin g heeft te
w e k k en als zou het aldus aanged uid e gebied bepaaldelijk der Indonesiërs zijn,
en niet (g e lijk ik N e d e rla n d s-In d ië zou w ille n besch o u w d en bestuurd zien) het
gebied van de versch eidenh eid van m ensensoorten, Indonesiërs, Europeanen,
C h in e ze n en A rabieren, die daar leven en w erk en en w ie r betekenis in de
ve elgelaagd e maatschappij er verre van is alleen d o o r de talrijkheid van iedere
groep te w o rd e n bepaald.’ 1

Zijn opvatting dat Indië niet ‘bepaaldelijk der Indonesiërs’ was (een
opvatting die men, gegeven het feit dat de Indonesiërs in Indië 97 % van
de bevolking vormden, irreëel moet noemen) hing samen met zijn
overtuiging, ‘dat’, verklaarde hij in '48 aan de Enquêtecommissie, ‘de
grote massa van de bevolking los stond van de [nationalistische] leiders
en van de eisen van de leiders’, en dat die leiders bovendien (hij bedoelde
zowel de coöperatoren als de non-coöperatoren)
‘m et leuzen (w erkten) w aarvan zij de betekenis n au w elijks begrepen. Z ij konden,
op w e in ig e n na, niet anders zijn dan m annen m et beperkte visie en ervaring. Z ij
w aren veelal o ntw o rteld aan eigen m aatschappij, adat e n godsdienst: m ensen die
in de w e reld stonden zo nd er natuurlijke g e w o o n te n en d e n k w ijzen , typen van
intellectuelen die alle kanten uit k o n d en .’2

Ook zag hij de inheemse samenleving als te zwak om voldoende
krachten voort te brengen voor een deugdelijk democratisch bestuur:
‘ E r w a s in Indië niet één, m aar dan o o k niet één inheem s gro o t zakenm an,
geen enkele grote inheem se bank, exporthuis o f c u ltu u ro n d e rn e m in g . . . E r w e rd
hard g ew e rk t tot bevo rd erin g van kleinindustrie, alsm ede van de lan d b o u w , o o k
van coöperaties, alles o m de b e vo lk in g te brengen tot een h o ger niveau en tot
ruim ere levensop vattingen, opdat zich een m aatschappelijke laag zou kunnen

1 Brief, n okt. 19 45, van van Starkenborgh aan Logemann in: (M in. van O nderw ijs
en Wetenschappen, Rijks Geschiedkundige Publicaties, Kleine Serie, 36) Officiële
bescheiden hetr. de Nederlands-Indonesische betrekkingen 19 4 5 - 19 5 0 , uitgegeven door dr.
S. L. van der W al, dl. I (19 7 1), p. 3 1 9 —20. 2 Getuige van Starkenborgh: Enq., punt n,
ongepubliceerde verhoren, vraagno. 28 975.
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v o rm e n d ie als het w are de hum uslaag zou zijn w aarin d ege lijk e politici w o rtel
zo u d en kunnen schieten, en o m w e g te k o m en van de losh an gen de, on tw o rteld e
nationalistische politici w aarm ee w ij te d oen hadden.
. . . Ik g e e f u d e verzekerin g dat ik, van het o g e n b lik dat ik w a t w as in gew erkt,
ernstig h eb nagegaan, als er belan grijke am bten w aren te ve rg e v e n , o f ik ze niet
k o n g e ve n aan inheem sen, m aar teleurstellend vaak kreeg ik ten an tw o o rd dat er
e e n vo u d ig geen go ed e inh eem se candidaten te vin d en w a re n .’ 1

Bij het eerste citaat tekenen wij aan dat, al was het waar dat slechts een
kleine minderheid van de bevolking zich duidelijk achter de nationalis
tische parolen had geschaard, die minderheid, waartoe alle ontwikkelden
en vooral talloze jongeren behoorden, uitdrukking gaf aan wat in veel
breder kringen was gaan leven; voorts, dat tot de nationalistische leiders
figuren als Hatta en Sjahrir behoorden, wier visie (men denke aan wat
Sjahrir in '38 op schrift stelde) heel wat reëler was dan die van nagenoeg
alle Nederlanders, en dat men hen, Soekarno en vele anderen die zich
tegen het Nederlands gezag keerden, bezwaarlijk kon aanduiden als
‘mensen die in de wereld stonden zonder natuurlijke gewoonten en
denkwijzen’ (in dat opzicht kwam van Starkenborghs visie overeen met
die van de regenten en andere volkshoofden). Bij het tweede citaat
merken wij op dat juist de aanwezigheid van het Europese bedrijfsleven
en vooral de prominente positie die de Indische Chinezen in de samen
leving hadden kunnen opbouwen, de vorming van wat van Starkenborgh
de inheemse ‘humuslaag’ noemde, hadden bemoeilijkt.
Hoe dat alles zij, invoering van een democratisch, op algemeen kies
recht gebaseerd bestel, wees hij af. Men ‘moet’, verklaarde hij in '48,
‘n o o it verg eten dat de sch eidingen tussen de bevo lk in gsgro ep en in Indië, op
versch illen d plan, langs d ezelfd e lijn en liepen. H e t w a s de Europeaan die rijk
w as, en de Indon esiër die arm w a s ; de een w a s C h risten en de ander M o h a m 
m edaan ; de een w as blank en de ander w as geel.2 Ieder van d eze drie tegenstel
lin gen a fz o n d e rlijk is m eestal m o e ilijk te verw erk en . A ls m en een gem eenschap
heeft, w a ar de sch eid ingslijnen in de drie opzichten sam envallen, en bedenkt hoe
w e in ig de inh eem se gem eenschap in staat w as, zich in te denken in het enorm e
b elan g van de positie en w erkzaam h eid der Eu ropeanen v o o r Indië, . . . hoe zij
als het w a re het gist w a re n w a ard o o r het m aatschappelijk d eeg m o est rijzen, dan
zult u v o e le n dat m en niet een vo lk sre g e rin g kan in vo eren w aar de massa
telt.’ 3

1 A.V., 28 979.

2 W ij lezen liever: bruin.
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Op de Jonge had van Starkenborgh vóór dat hij de tijdelijkheid van
het Nederlands regime terdege besefte. ‘Ik heb’, zei hij ons in '57, ‘al kort
na aankomst in Indië beseft dat wij natuurlijk Indië niet altijd zouden
kunnen behouden. Wij moesten daar het intellect verder tot ontwikke
ling brengen en dan zouden wij, als alles goed ging, een bepaald verbond
kunnen handhaven’1, ‘de behoefte om (Indië) voor te bereiden op een
later zelfstandig-worden, was dringend’2 — en daarbij wijzen wij er op
dat, los nog van de vraag o f daartoe voldoende wil aanwezig was,
Nederland, zoals in de paragraaf ‘Onderwijs’ van hoofdstuk 4 bleek, de
krachten niet had om het Indonesisch intellect in een aanvaardbaar tempo
op dat zelfstandig-worden voor te bereiden.
Het gevolg van de visie die zich bij de nieuwe landvoogd ontwikkelde,
was dat hij tot het vaste besluit kwam om in geen enkel opzicht aan het
Indonesisch streven naar onafhankelijkheid tegemoet te komen. Het
gebeuren met de toezeggingen die van Limburg Stirum eind ’ i8 had laten
doen, stond hem daarbij als waarschuwend voorbeeld voor ogen: zij
hadden hoge verwachtingen gewekt die, toen zij gelogenstraft waren,
twijfel hadden gewekt aan Nederlands integriteit. ‘Als u denkt’, zei hij
in '48 aan de Enquêtecommissie,
‘aan een eenh eid van zie n sw ijze van het begin van m ijn am btsperiode en later,
. . . (m oet) u in aanm erk ing nem en dat zij goedd eels w as . . . beheerst d o o r m ijn
vaste o ve rtu ig in g van de o n rijp h eid van de Indische gem eenschap o m z ic h z e lf te
besturen en van de o n w e n selijk h e id . . . o m n o g m eer spanning in d ie g e m e e n 
schap te bren gen d o o r het o n tw ik k e le n va n grote toekom stplannen.’ 3

Over ‘grote toekomstplannen’ moest dus worden gezwegen; dat was
een politiek van immobilisme, opgezet en volgehouden met de bedoe
ling niet om Indonesië’s belangen te schaden maar om ze juist te bevor
deren —een politiek evenwel die, gezien wat zich sinds de opkomst van
de Sarekat Islam in Indië had afgespeeld en wat bezig was zich af te spelen
in gebieden als Brits-Indië, Birma en de Philippijnen, gedoemd was te
mislukken. Van Starkenborgh was niet de eerste die voor Indië een
verstandige, ja een wijze voogd wilde zijn; het is de tragiek van de laatste
gouverneur-generaal geweest dat de periode van voogdij, d.w.z. van het
Europees kolonialisme, snel ten einde liep, sneller in elk geval dan door
hem, die op zichzelf de tijdelijkheid van die periode heel wel besefte,

1 Van Starkenborgh, 28 febr. 19 57. 2 Getuige van Starkenborgh, Enq., punt n,
ongepublic. verhoren, vraagno. 28 973. 3 A.v.
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was voorzien.1 Kan men hem ongelijk geven in zijn door verantwoor
delijkheidsgevoel en Europese opvattingen bepaalde visie op het politiekonrijpe karakter van de inheemse samenleving? Neen, maar die visie
werd irrelevant: een Indonesische elite wilde zèlf de archipel gaan
besturen. Hoe had Quezon, de Soekarno van de Philippijnen, het ook
weer uitgedrukt? ‘ We would rather be governed like heil and do it ourselves
than like heaven and have it done for us. ’

★

Had die Indonesische elite in openheid kunnen spreken en kunnen tonen
hoe groot haar aanhang was geworden, misschien zou van Starkenborgh
zijn visie hebben gecorrigeerd. Die elite was evenwel onder het bewind
van zijn voorganger de Jonge monddood gemaakt, als gevolg waarvan
het inheemse deel van de samenleving een beeld van uiterlijke rust was
gaan vertonen. Dat beeld was bedriegelijk en blééf bedriegelijk. Dat bleef
het, mede omdat van Starkenborgh zich niet genoopt voelde, wijziging
te brengen in het systeem van repressie dat onder de Jonge was voltooid
— hij trof dat systeem bij aankomst in Indië aan en, vrezend dat elke
verzachting van dwangmaatregelen tot hernieuwde agitatie zou leiden,
handhaafde het, zulks met inbegrip van het instituut dat de meest extreme
1 In de toespraak die hij in 19 5 7 hield na de ontvangst van een eredoctoraat in de
letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen, zei hij terzake: ‘W ie
zich rekenschap g a f van de uitgestrektheid en rijkdom van Indië, de talrijkheid van
zijn bevolking, zijn groeiende betekenis voor de wereld daarbuiten, ook van de
m engeling van idealen en zelfzucht, die het staatkundig gebeuren mede bepalen,
moest inzien dat Indië niet vo o r onbeperkte duur onder Nederlands vo o gd ij zou staan.
Bereikbaar scheen te kunnen zijn het behoud van economische en culturele, misschien
ook politieke betrekkingen tussen gelijke partners, al o f niet' (wij cursiveren) ‘verenigd
in é é n Rijk. M aar dan zou het ook het belang van beiden zijn de overgang naar
zelfstandigheid zo snel m ogelijk en met zo w einig m ogelijk schokken te verw ezen
lijken.’ H ij was, zette hij verder uiteen, voorstander gew orden van een beëindiging
van Indië’ s ‘ rechtstreekse afhankelijkheid van het M oederland . . . Daarentegen leek
het m ij niet m ogelijk, de bestuurlijke en maatschappelijke achteruitgang te aanvaarden
waartoe een bew ind, uitsluitend steunend op uit het land ze lf voortgekom en organen,
onherroepelijk voeren zou. V o o r langere tijd leek een gouverneur-generaal onmisbaar
vo o r het waarborgen van deugdelijk en voor alle bevolkingsgroepen rechtvaardig
beheer.’ ((Rijksuniversiteit Groningen) A . W. L . Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
doctor iuris honoris causa ab Universitate Groningana creatus doctor litterarum et philosophiae
( 1957). P- 36- 37. 39)
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vorm van repressie was: het deporteren naar Boven-Digoel. Wel wierp
hij in '37 aan de hand van voorstellen van een gouvernementscommissie
die in '31 was ingesteld, in '33 had gerapporteerd en welker rapport
sindsdien door allerlei adviserende instanties was bezien, in zijn corres
pondentie met Colijns opvolger als minister van koloniën, Welter, de
vraag op o f harde straffen als verbanning wellicht voorwaardelijk konden
worden opgelegd (het zou dan tot minder verbanningen komen) o f
voorwaardelijk konden worden opgeheven (er zouden dan onmiddellijk
meer gedeporteerden uit Boven-Digoel worden vrijgelaten). Een voor
waardelijke toepassing van de exorbitante rechten vergde evenwel w ij
ziging van de Wet op de Indische staatsinrichting en tegen zulk een debat
had Welter, die er op zichzelf voorstander van was, Boven-Digoel, aldus
een notitie van zijn hand, ‘zo spoedig mogelijk te liquideren’1, grote
bezwaren. Naast een kanttekening van een van zijn hoofdambtenaren:
‘m.i. zou van zo’n debat niets dan misère te verwachten zijn’, schreef hij
‘acc.’2
De exorbitante rechten werden dus in hun oorspronkelijke vorm
gehandhaafd en Boven-Digoel bleef bestaan, zij het dat van Starkenborgh
slechts weinigen daarheen deporteerde; van de ruim vierhonderd gede
porteerden die er bij de aanvaarding van zijn gouverneur-generaalschap
waren, liet hij ca. honderdtwintig v rij: niet velen, wanneer men in het
oog houdt dat bij de aanvaarding van zijn ambt het eerder vermelde
onderzoek van de justitie had aangetoond dat van de ruim achthonderd
eerder vrijgelatenen meer dan zevenhonderdvijftig na hun vrijlating geen
enkele aanleiding hadden gegeven tot klachten.

★

Wij schreven dat van Starkenborghs besluit om het ontwerpen van ‘grote
toekomstplannen’ na te laten, voortvloeide uit zijn visie op het politiekonrijpe karakter van het inheemse bevolkingsdeel. Een tweede factor was
dat de Europese bevolkingsgroep, welker steun hem onontbeerlijk was,
in overgrote meerderheid niets voelde voor een beleid dat het einde van
Nederlands overheersende rol kon inluiden. Daarnaast was er nog een
derde, in wezen nog belangrijker factor die hem tot terughoudendheid
noopte: de stemming in het moederland. Ook in dat opzicht spiegelde
1 N otitie, 23 dec. 1937, van W elter in Kwantes, dl. IV, p. 474.
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hij zich aan het gebeuren van eind ’ i8, toen van Limburg Stirum had
laten verklaren dat de Volksraad ‘een integrerend deel van de regering’
zou worden ‘met daadwerkelijke medezeggenschap in en controle op het
bestuur’, en daarmee een politieke cheque had uitgeschreven die door
Nederland niet was gehonoreerd. En daar, niet in Indië, lag het centrum
van de macht: regering en Staten-Generaal waren het opperbestuur.
Wat was dan de visie van de Nederlandse publieke opinie op Neder
lands plaats en taak in de Indische archipel, wat de visie van de belang
rijkste politieke partijen, wat de visie van de regering: de elkaar opvol
gende kabinetten en die ene constante figuur in het staatsbestel, koningin
Wilhelmina?

Nederlands kijk op Indië
‘Kan men zeggen’, aldus de vraag die wij al in Voorspel stelden1, ‘dat
Nederlands-Indië voor Nederland veel betekende?’
‘Economisch, ja ’, schreven wij toen, er o.m. op wijzend dat, naar
schatting, een zevende van het nationaal inkomen direct o f indirect uit
Indië afkomstig was en dat de directe en indirecte werkverruiming, door
Indië in Nederland teweeggebracht, voor '38 op ca. honderdduizend
arbeidskrachten gesteld kon worden —dat was ca. 3 % van alle arbeids
krachten in het land.2 ‘Maar psychologisch? Welke plaats nam dat verre
eilandenrijk in het voelen en denken van de Nederlanders in?’ Wij
merkten in het eerste deel van ons werk op dat men hier moeilijk over
kan generaliseren: onderzoekingen van de publieke opinie vonden voor
'45 in ons land niet plaats en het antwoord dat wij in '69 op de vraag naar
de psychologische betekenis van Indië gaven, miste dus een deugdelijke
statistische basis. Toch willen wij het hier herhalen.
‘Indië was er. Men leerde er van op school. Nagenoeg elke stad had
zijn ‘Indische buurt’. Tallozen hadden familieleden o f vrienden in Indië.
In kerkelijke kringen herinnerden de collectes er aan die voor zending
en missie gehouden werden.3 Indië was een integraal deel van het

1 In de paragraaf ‘ Nederland en Indië’ van hoofdstuk 7 : “ D e Z even Provinciën”
2 Lette m en alleen op diegenen die voortgezet onderwijs hadden genoten, dan lag
het percentage aanzienlijk hoger. 3 H ier hadden w ij in Voorspel m eer over dienen
te schrijven. Zendin g en missie werden door velen als een heilige plicht beschouwd
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historisch milieu waarin men opgroeide: een milieu dat in rustige tijden
in de regel door de meeste mensen als een soort natuurverschijnsel
aanvaard wordt zonder dat zij behoefte hebben, het ingrijpend te w ijzi
gen. De Compagnie had Indië ontsloten, Jan Pieterszoon Coen Batavia
gesticht, generaal van Heutsz Atjeh bedwongen, de mailschepen van de
Rotterdamse Lloyd en de Maatschappij Nederland verbonden Rotterdam
en Amsterdam met Tandjong Priok, de KLM vloog op Indië —deze en
dergelijke noties en werkelijkheden vormden een complex dat het gevoel
van nationale eigenwaarde streelde en in elk geval de doorsnee-Nederlander, toch al afkerig van radicaal ingrijpen, huiverig maakte van ver
breking van de band tussen Nederland en Indië o f van stappen die daartoe
spoedig moesten o f konden leiden.’
Een systematisch onderzoek naar de evolutie van de denkbeelden ten
aanzien van Indië, die na 1870 o f na 1901 (het jaar van de verkondiging
van de ethische politiek) in de pers werden geuit, heeft nimmer plaats
gevonden en ook een kritische analyse van de berichtgeving over Indië
in die perioden (alle vooraanstaande dagbladen hadden een eigen cor
respondent in Indië) ontbreekt. Wij kunnen niet meer doen dan de
beschikbare gegevens vermelden, zulks met gebruikmaking van de alge
mene indrukken die wij als in 1914 geboren tijdgenoot en tijdens ons
onderzoek, na '55 dus, opdeden.
Het komt ons dan voor dat een helder besef van de tijdelijkheid van
het Nederlandse koloniale regime en een in beginsel kritische instelling
jegens zulk een regime slechts bij de Nederlandse politieke linkerzijde
leefden en, dat vooral, bléven leven. Aan wat in de negentiende eeuw
aan kritiek op dat regime gepubliceerd was, werd niet veel aandacht meer
besteed maar één boek was er dat, veel gelezen ook door anderen, toch
vooral in linkse kringen telkens nieuwe lezers vond: Multatuli’s Max
Havelaar—en dan maakte toch steeds zijn beschrijving van wat in Lebak
was gebeurd, de diepste indruk: zijn aanklacht tegen de machtswillekeur
van het inheems bestuur die tegelijk een aanklacht was tegen het Neder
lands gezag dat corrupte regenten in bescherming nam. Welk jong hart
bleef ongevoelig voor het lot van Saïdjah die de dood zocht ‘in een dorp
dat pas veroverd was door het Nederlandse leger en dus in brand stond’ ?
Dat in het ‘prachtig rijk van Insulinde dat zich daar slingert om de evenaar
als een gordel van smaragd’, ‘dertig millioenen onderdanen worden
en dezulken leefden in hoge mate mee met de naar Indië vertrokken zendelingen en
missionarissen. Van die laatsten werden regelmatig brieven in kerkelijke weekbladen
opgenom en en als zij met v e rlo f in Nederland waren, hielden zij vele spreekbeurten.
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mishandeld en uitgezogen’ —het waren formuleringen die zich diep in
de geest prentten van wie de wil opbracht, de koloniale geschiedenis te
zien door de ogen van de overheersten.
Besef van de tijdelijkheid van het koloniaal regime lag ook aan de
ethische politiek ten grondslag: hij die, als Kuyper, van Nederlands taak
als voogd sprak, erkende dat het moment zou komen waarop het voog
dijkind op eigen benen zou staan. Dat werd overigens beschouwd als een
gebeuren dat in een vage toekomst lag. Colijn evenwel, tussen de twee
wereldoorlogen de dominerende figuur in de Anti-Revolutionaire Partij,
nam het begrip ‘voogdij’ nimmer in de mond —in die periode raakte bij
de confessionele partijen: de ARP, de Christelijk-Historische Unie en
de Rooms-Katholieke Staatspartij alsmede bij de liberale partij het voog
dij-, d.w.z. het tijdelijkheidsbegrip, meer en meer op de achtergrond; in
de jaren ’io bleef evenwel de Vrijzinnig-Democratische Bond, sterk
beïnvloed door de ideologie van Leidse hoogleraren als Snouck Hurgronje en van Vollenhoven, het naar voren schuiven en dat deden zowel
in de jaren ’20 als in de jaren '30 de uitgesproken linkse partijen: de
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (de SDAP), de Communistische
Partij Holland, later Nederland (de CPN), alsmede de in '29 door
Sneevliet opgerichte Revolutionair-Socialistische Partij (de RSP) en de
in '32 opgerichte Onafhankelijk Socialistische Partij (de OSP), welke
twee laatste in '35 hun (zwakke) krachten bundelden in de RevolutionairSocialistische Arbeiderspartij (de RSAP).
RSP, OSP en RSAP stonden op het standpunt dat de band tussen
Nederland en Indië onmiddellijk verbroken moest worden. Van deze
drie kleine partijen was de OSP de enige die in directe verbinding stond
met Indonesische nationalisten —wij gaven reeds weer dat zij eind '32
haar best deed, Hatta, toenmaals voorzitter van de PNI-Baroe, op haar
lijst van candidaten voor de Tweede Kamer te krijgen. Van belang was
ook nog dat Hatta’s voorganger Sjahrir, toen hij in Amsterdam rechten
studeerde, bij een van de oprichters van de OSP, Sal Tas, had ingewoond1
waar hij veelvuldig contact had gehad met een tweede oprichter, Jacques
de Kadt —de denkbeelden die bij Hatta en Sjahrir in hun ballingschap
op Banda gingen leven (dat Duitsland en Italië een toenemend gevaar
gingen vormen voor de democratie in de gehele wereld en dat de
Indonesische nationalistische beweging rekening moest gaan houden
zowel met de algemene bedreiging van de democratie als met het
1 Diens eerste echtgenote werd, toen zij zich naar Indië begaf om met Sjahrir in het
h uw elijk te treden, niet tot het land toegelaten en naar Nederland teruggezonden.
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zuidwaarts oprukken van een imperialistisch Japan), liepen parallel aan
die welke de Kadt en Tas aan het einde van de jaren '30 in hun (weinig
gelezen) tijdschrift De Nieuwe Kern gingen verkondigen.
Over de CPN, de roerigste linkse partij, en de SDAP, de grootste,
willen wij uitgebreider zijn.'

★

Zoals wij al in hoofdstuk 3 vermeldden, behoorde in 1894 tot de
oprichters van de SDAP de uit Indië gerepatrieerde oud-gouvernementsingenieur H. H. van Kol. Hij werd de Indische specialist van de jonge
partij. Onder een pseudoniem schreef hij in ’gé een brochure waaruit
bleek dat hij, ondanks scherpe kritiek op Indische toestanden, een voor
stander was van handhaving van het Nederlandse gezag:
‘ M u lta tu li’ s in v e rtro u w e lijk gesprek geuite w e n s : de H ollanders eruit, zouden
w e diep betreuren. W a n t al liet en laat het H ollan ds bestuur veel te w e n sen over,
al h ebben w ij het rechtvaardig vo n n is uitgesproken o ve r ons H ollan ds w an beh eer
en ons vaak geschaam d tot het blanke ras te behoren, één feit is onloochenbaar
en dat is: dat het slechtste H olla n d se bestuur beter is dan het beste Inlandse dat
w ij kennen.’ 2

Ook tegenover een latere beëindiging van het koloniale regime stond
hij ambivalent: aan de ene kant noemde hij het ‘plicht, de inlander door
wijze en onbaatzuchtige voogdij op (te) voeden tot zelfbestuur’ en te
brengen tot ‘het uur zijner volledige autonomie’ (aldus het in 1901 door
hem geschreven ‘ontwerpprogram voor de koloniale politiek’), maar aan
de andere kant meende hij dat werkloosheid en armoede in het moeder
land in belangrijke mate zouden toenemen indien Indië, als uitvloeisel
van die ‘volledige autonomie’, de band met Nederland zou doorsnijden.
In 1902 maakte hij een lange rondreis door Indië. Hij bezocht ook Atjeh;
in 1898 had hij ‘het annexatie-fanatisme’ gehekeld dat tot de Atjeh1 W ij gebruiken o.m. de gegevens van Erik Hensen in zijn studie ‘ M arxists and
Imperialism. The Indonesian policy o f the Dutch Social-Democratic Workers Party 18 9 4 —19 14
(opgenomen in G e ld en geweten, dl. I, pag. 2 1 4 - 2 5 ) , alsmede die van J. M orriën in zijn
studie Indonesië los van Holland. 2 Aangehaald in Paul van ’t Veer: D e Atjeh-oorlog,
p. 228.
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oorlogen had geleid, nu, rondgeleid door de adjudant van van Heutsz,
Colijn, kwam hij tot een diametraal tegengestelde opinie: ‘er is’, schreef f
hij in zijn reisverslag, ‘daarginds wat groots, wat edels te verrichten.’ 1
Die verrichtingen wilde hij overigens beperken tot Java en Sumatra; hij
meende dat het de kracht van Nederland te boven zou gaan om ook
gebieden als Borneo, Celebes en de rest van de Grote Oost tot ontwik
keling te brengen en bepleitte in 1903 in de Tweede Kamer dat Nederland
die gebieden geheel o f gedeeltelijk zou verkopen aan andere mogend
heden. Dat was een (wel heel merkwaardig!) denkbeeld dat in die tijd
vooral steun vond bij de linkervleugel van de SDAP waaruit zich later
de (marxistische) Sociaal-Democratische Partij zou ontwikkelen.
De socialistische Tweede Internationale besprak het koloniale vraag
stuk voor het eerst in 1907 tijdens haar congres te Stuttgart. Een com
missie, waar van Kol lid van was, stelde er voor dat het congres zou
uitspreken geen bezwaar te hebben tegen het bestaan van koloniën maar
daaraan de eis zou verbinden dat koloniale mogendheden hun beleid
zouden richten op de economische en sociale verheffing van die gebieden.
Dit was het congres niet vooruitstrevend genoeg: het voorstel werd
verworpen —de inwendig verdeelde SDAP-delegatie nam niet deel aan
de stemming. Van Kol, die opnieuw zijn opinie had gewijzigd, was in
die tijd tot de conclusie gekomen dat het behoud van Nederlands-Indië
geen nationaal Nederlands belang was maar louter een belang van de
Nederlandse kapitalisten. Die conclusie werd in 1912 door het toen
gehouden jaarlijkse congres van de SDAP aanvaard; zij betekende ove
rigens niet dat de partij op welke wijze ook ging ijveren voor een
onafhankelijk Indië.
In de jaren die volgden, eiste de SDAP in het parlement herhaaldelijk
dat het Nederlands-Indisch gouvernement zich in zijn beleid zou los
maken van de belangen der grote Westerse ondernemingen (het was op
haar initiatief dat de Tweede Kamer zich uitsprak tegen het verlenen van
de Djambi-concessie aan de Koninklijke/ 5 /ie//-groep) - óók kwam het
veelvuldig voor dat de partij de in Indië gevoerde repressie-politiek en
de handhaving van de poenale sanctie-regeling veroordeelde, en bij
processen als tegen Hatta in Nederland en Soekarno in Indië gevoerd,
schaarde zij zich achter deze Indonesische voormannen. Bij haar beleid
hield zij rekening met de inzichten van de Indische Sociaal-Democratische Partij; een van de oprichters van die ISDP, ir. Ch. G. Cramer, die

' Aangehaald door S. L. van der W al in G eld en geweten, dl. I, p. 205.
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van ’ i8 tot '23 lid van de Volksraad was geweest, werd in '25 een van de
vertegenwoordigers van de SDAP in de Tweede Kamer en was daar tot
'37 haar woordvoerder, telkens wanneer Indische aangelegenheden aan
de orde kwamen.
In '29 werd voor de SDAP door een commissie die met de ISDP
overleg had gepleegd (lid van die commissie was o.m. de jeugdige
Menadonees L. N. Palar1), een ontwerp-koloniaal beginselprogram op
gesteld; het werd begin '30 op een speciaal daartoe belegd Koloniaal
Congres behandeld. Het ontwerp verwierp het denkbeeld dat Indonesië
op korte termijn onafhankelijk moest worden. ‘Geen van de groepen’,
aldus het ontwerp,
‘w e lk e de leuze ‘vrijh eid v o o r Indonesië, n u !’ aanheffen, kunnen w a arlijk g e lo v e n
in de m o ge lijk h e id , haar te zien ve rw e z e n lijk t. M e t de aanvaarding van deze
leuze zou on ze partij zich w e llic h t de politieke sym pathie van so m m ig e groepen
Indonesiërs kunnen v e rw e rv e n , m aar tevens zich in een g eva arlijk kansspel
b eg e ve n tot eigen teleurstelling èn d ie der overheersten. T o t v o ld o e n in g slechts
van haar felste tegenstanders.’ 2

De linkervleugel verwierp die argumentatie en eiste dat het vast te
stellen beginselprogram wèl voor de spoedige onafhankelijkheid van
Indonesië zou opkomen. Het partijbestuur noemde dat onaanvaardbaar
en zijn voornaamste woordvoerder, ir. J. W. Albarda, fractieleider in de
Tweede Kamer, mat breed de voordelen uit die het Nederlandse be
drijfsleven en de Nederlandse arbeiders aan de economische betrekkin
gen met Indië ontleenden. ‘Men behoeft’, zei hij,
‘m aar te denken aan de relaties van de textielin du strie m et Indië, dat haar grote
afzetgebied is. V e rd e r is er de m ach in e -n ijve rh e id die belan grijke opdrachten
v o o r de suikerindustrie uitvoert. V o o rts ‘W e rk sp o o r’ en de havensteden die vaste
stoom vaartlijnen en losse beurtvaart o p Indië hebben. O o k het belan g van de
h av e n -, m a g a z ijn - en transportarbeiders is dus m et het bezit van Indië nau w
verb o n d en . M e n vrage eens aan D rees o f de arbeidersklasse van D e n H aag iets
m et Indië te m aken heeft.3 D it geld t o o k v o o r ve le andere delen des lands. D e

1 Palar w erd nadien ‘koloniaal secretaris’ van het N W , dat in die tijd met de S D A P
een politieke eenheid vorm de; hij leidde een klein persbureau, Persindo, dat vooral
berichten doorgaf over de ontwikkeling van de Indonesische vakbonden; pas in '39
kreeg hij van het gouvernem ent verlof, een bezoek aan Indonesië te brengen. 2 D e
Socialistische Gids, 1929, p. 906, aangehaald door J. M orriën: Indonesië los van Holland,
p. 84. 3 Drees was in die tijd wethouder van D en Haag.
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Indische fo n d se n 1 brengen koopkracht en bed rijvigh eid . V e rd w e n e n deze d in 
gen, dan zou er een eco n o m isch e crisis ontstaan.’ 2

De conclusie van dit alarmistisch betoog had kunnen zijn dat Indië,
zo ver men vooruit kon zien, deel van het koninkrijk diende te blijven,
maar neen: Albarda verklaarde óók te willen streven naar ‘Indië’s onaf
hankelijkheid, omdat wij dit grote beginsel hoger stellen dan ons natio
naal belang.’ 3
Het is mogelijk dat de confessionele partijen en de liberale partij met
ingenomenheid constateerden dat de SDAP, vertegenwoordigster van
bijna een kwart van de kiezers, niet op een onmiddellijke scheiding van
Nederland en Indië aandrong, maar die ingenomenheid verdween op
slag toen Cramer begin februari '33 als eerste reactie op het bericht
omtrent de muiterij aan boord van ‘De Zeven Provinciën’ zei: ‘Het heeft
mij verduiveld goed gedaan’,4 en toen Voorwaarts, het sociaal-democratisch dagblad in Rotterdam (centrum van de mariniersopleiding) schreef:
‘In het hart van menig marineman die van huis uit roder is dan de landrot,
vonkte het even . .. Stil stonden de braniekragen en de mariniers voor
de plakkaten’ (d.w.z. voor de krantencommuniqués), ‘lachend in hun
vuistje’.5 Hier spraken de gehele confessionele en de gehele liberale pers
schande van. De bestaande politieke tegenstellingen in de Nederlandse
samenleving werden verscherpt. De drie-en-twintig doden welke die ene
afgeworpen bom gevergd had, versterkten het toch al zo krachtige paci
fisme in SDAP-kringen —omgekeerd ging het kabinet-Ruys onmiddel
lijk maatregelen nemen tegen de linkerzijde. Verboden werd, sociaal
democratische dagbladen in militaire cantines ter lezing te leggen, het
departement van defensie richtte een bureau op om de politieke gezind
heid van candidaat-marinepersoneelsleden te onderzoeken, namen en
adressen van vooraanstaande communisten (de CPN stond in die tijd op
het standpunt ‘Indonesië los van Holland, nu!’) werden op lijsten ge
plaatst, de namen en adressen van alle lezers van het communistische
dagblad De Tribune op kaart gebracht. Ook verklaarde de regering zich
bevoegd, een ambtenaar ‘op grond van revolutionaire gezindheid’ te
ontslaan. Colijn, in die tijd geen minister, had als reactie op het muite
rij bericht tegen een journalist gezegd, dat ‘desnoods het schip met een

1 Pakketten Indische staatsobligaties en aandelenpakketten in W esterse ondernem in
gen in Indië. 2 Aangehaald door P. J. Schm idt: H et koloniale gevaar (1 9 3 1) in
J. M orriën: Indonesië los van Holland, p. 85. 3 A.v. 4 Aangehaald in P. J. O u d : H et
jongste verleden, dl. V , p. 3. 5 A.v., p. 7.

414

DE C P N EN I N D I Ë
torpedo naar de bodem van de oceaan (moest) worden gezonden’ — hij
werd de grote overwinnaar bij de Tweede Kamer-verkiezingen van april
'33 en vormde spoedig zijn tweede kabinet waarin hij behalve minister
president ook minister van koloniën was. Zijn kabinet verbood voor
ambtenaren het lidmaatschap van o.m. de CPN, de OSP en Sneevliets
RSP, korte tijd later ook van de Perhimpoenan Indonesia, de Vrijdenkers
vereniging ‘De Dageraad’ (in geen vereniging waren Multatuli’s denk
beelden sterker blijven leven) en, ter rechterzijde, de NSB.

★

De Sociaal-Democratische Partij, marxistische afsplitsing van de SDAP,
was de eerste Nederlandse politieke groepering die, nl. in 1914, de leuze
verkondigde dat het koloniaal bewind over Indië onmiddellijk beëindigd
moest worden. Toen deze SDP in ’ i8 haar naam wijzigde tot CPN
(eigenlijk dus: CPH), bleef die leuze gehandhaafd. Wat de CPN terzake
in de jaren ’20 ondernam, zag zij als onderdeel van het grote offensief
dat de Komintern voerde tegen de kapitalistische, koloniën bezittende
mogendheden. Het sprak voor haar vanzelf dat zij zich volstrekt solidair
verklaarde met de PKI, de Indonesische Communistische Partij — elke
PKI-voorman die in Nederland aankwam dan wel ons land passeerde op
weg naar Moskou o f vandaar terugkomend, kon er zeker van zijn dat hij
op CPN-vergaderingen stormachtig zou worden toegejuicht. Darsono,
toen vice-voorzitter van de PKI, was de eerste die zulk een ontvangst
ten deel viel, toen hij, na aan het tweede Komintern-congres te Moskou
te hebben deelgenomen, via Nederland naar Indië terugreisde. In '22
werd Tan Malaka de eerste voorman van de P K I die, als derde, op de
CPN-candidatenlijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen werd ge
plaatst; hij werd niet gekozen. Darsono was derde candidaat in '29 maar
ook hij bleef buiten de Kamer. In '33 nu, kort na het gebeuren met ‘De
Zeven Provinciën’, achtte de CPN een duidelijke demonstratie van
solidariteit met de in Indië vervolgde en op dat moment uitgeschakelde
P K I geboden: op haar candidatenlijst prijkten om-en-om een Neder
lander en een Indonesiër, o.m. als no. 2 Alimin, de in '25 naar Singapore
en later vandaar naar Moskou vertrokken voorman van de PKI, als no. 4
Sardjono, de laatste voorzitter van de PKI, begin '28 naar Boven-Digoel
gedeporteerd, als no. 6 Roestam Effendi, voorzitter van de Perhimpoenan.
In april '33 werden vier CPN-candidaten gekozen, onder wie dus Alimin
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en Sardjono. Sardjono werd niet uit Boven-Digoel vrijgelaten en Alimin
werd vervallen verklaard van zijn Nederlands onderdaanschap — hun
plaatsen in de Tweede Kamer werden vervolgens ingenomen door de
no. 5 van de lijst, een Nederlander, en de no. 6, Roestam EfFendi. Deze
laatste werd daarmee de eerste en enige Indonesiër die vóór de Tweede
Wereldoorlog zitting had in de Tweede Kamer.
In '35 wijzigde de Sowjet-Unie, en dus ook de Komintern, haar koers.
Teneinde de positie van de Sowjet-Unie te versterken, werd nu weer
aansluiting gezocht bij socialistische o f zelfs burgerlijke groeperingen;
deze moesten in een Volksfront verenigd worden. Uitvloeisel daarvan
was dat de Perhimpoenan het non-coöperatie-beginsel prijsgaf en samen
werking ging nastreven met inheemse groeperingen die in de Volksraad
vertegenwoordigd waren, coöperatie-groeperingen dus (straks meer
daarover). Dat laatste deed ook de CPN en zij voerde een tweede tactische
zwenking uit toen zij begin '37, rekening houdend met de versterking
van Japans macht en met Japans opdringen, de leuze ‘Indonesië los van
Holland, nu!’ wijzigde: het woordje ‘nu!’ werd geschrapt. ‘De losmaking
van Indonesië van Nederland’, aldus Roestam EfFendi, ‘dient niet in alle
omstandigheden te geschieden. Wij zullen deze losmaking nimmer
bevorderen indien zij ten gunste van de fascistische staten moet uitval
len!’ 1
★

Neemt men de periode september ’ i8-augustus '39 als één geheel, dan
lag de politieke macht in ons land in handen van wat ‘de coalitie’ heette:
de drie soms niet zonder frictie maar toch over het algemeen effectief
samenwerkende grote confessionele partijen RKSP, ARP en CHU. Er
waren verschillen in de benadering van de Indische problematiek: zo
stuitte het streven naar de verdere staatkundige opbouw van een centra
listisch Indië op verzet bij Colijns A R P —Colijn wenste een federalistisch
Indië dat louter en alleen door het Nederlandse gezag zou worden
overkoepeld en bijeengehouden; hij verzette zich dan ook tegen elke
versterking van de positie van de Volksraad. Geen van de drie genoemde
partijen had er bezwaar tegen dat in Indië met harde middelen werd
opgetreden, maar geen politieke figuur kon zo onverbloemd op toepas

1 Aangehaald in J. M orriën: Indonesië los van H o lla n d p. 96-97.
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sing van die middelen aandringen als Colijn. Toen zich na het neerslaan
van de eerste PK 7-opstand op West-Java, begin januari '27 op WestSumatra een tweede PKZ-opstand voordeed, schreef hij in De Standaard
dat ‘de klappen die onzerzijds uitgedeeld worden, niet raak genoeg zijn’ ;
dat er op West-Java al doodstraffen uitgesproken waren, had zijn
‘v o lle in stem m in g. M aa r n o g beter is het w a n n e e r m en bij het gew ap en d optreden
tegen de co m m u nistisch e pest flink doortast, geen gaten in de lucht boort, m aar
zo rgt dat d e kogels terechtkom en w aar ze thuis horen. A lle aarzeling is hier
m isd ad ig.’ 1

Het departement van koloniën was in -de periode tussen de twee
wereldoorlogen steeds aan een conservatieve minister toevertrouwd2,
successievelijk: de anti-revolutionair Idenburg, die onder Colijns in
vloed van vooruitstrevend conservatief geworden was; de oud-BBambtenaar S. de Graaff; de RKSP’er Welter, oud-lid van de Raad van
Nederlands-Indië; dr. J. C. Koningsberger, een partijloze conservatief,
die als voorzitter van de Volksraad eind ’ 18 van Limburg Stirums beleid
had afgekeurd; opnieuw de Graaff; Colijn; opnieuw Colijn; opnieuw
Welter; en tenslotte, vóór de vorming, augustus '39, van het tweede
ministerie-de Geer, waarin twee SDAP’ers werden opgenomen, C. van
den Bussche, oud-vice-president van de Raad van Nederlands-Indië —hij
werd minister van koloniën in Colijns vijfde kabinet dat bij zijn eerste
optreden in de Tweede Kamer werd weggestemd. Al deze conservatieve
bewindslieden konden voor hun beleid rekenen op de steun van de
liberale partij, betrekkelijk klein in de Tweede Kamer, maar haar invloed
op het Indische beleid was aanzienlijk doordat zij (mèt de ARP in de
persoon van Colijn, oud-directeur van de Koninklijke/S/W/) de beste
verbindingen had met de grote Nederlandse ondernemingen in Indië;
sterker dan de Nieuwe Rotterdamse Courant, die lange tijd trouw bleef aan
wat men ‘de Leidse richting’ zou kunnen noemen, was het liberale
Amsterdamse Algemeen Handelsblad de spreekbuis van die Nederlandse
kapitaalbelangen.
Vermelding verdient nog dat die kapitaalbelangen in de RKSP nau
welijks vertegenwoordigd waren —in tegenstelling tot het liberale en het
protestants-christelijke volksdeel had het katholieke nauwelijks deelge

1 Aangehaald a.v., p. 62.

2 W ij verw ijzen naar het overzicht ‘D e Nederlandse

kabinetten 1 9 1 8 - 1 9 3 9 ’ , als bijlage opgenom en in deel 1 van ons werk, alsmede naar
de lijst van ministers van koloniën 19 0 0 -19 4 2 achter in dit deel.
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nomen aan de opbouw van het moderne Indië.1 Tot in het begin van de
twintigste eeuw waren de katholieken in Nederland een achtergestelde
minderheid geweest en de niet-katholieken die in Nederland de macht
moesten delen met de RKSP, slaagden er in, Indië goeddeels voor hun
eigen mensen te reserveren. In het BB-apparaat bevonden zich maar
weinig katholieken (ca. 8% van alle BB-ambtenaren was in de jaren '30
katholiek) en in het Knil was een katholieke officier, aldus het RKSPTweede Kamerlid van Poll, ‘een grotere zeldzaamheid dan een parel in
een oesterschelp.’ 2 Intussen dacht, waar het Indië betrof, de RKSP, al die
zwakkere economische en persoonlijke bindingen ten spijt, even conser
vatief als de ARP, de CH U en de liberale partij —zwaar wogen voor de
katholieken de belangen van de missie en die achtten zij het best
gewaarborgd onder een voortgezet Nederlands bewind.
Let men op de aan Indië gewijde paragrafen in de verkiezingsprogram
ma’s van de partijen ter rechterzijde van de SDAP, dan is het opmerkelijk
dat in de jaren '20 steeds de verdere opbouw van het Indische staatsbestel
voorop werd geplaatst; die opbouw had de uitgesproken bedoeling, Indië
op zelfstandigheid voor te bereiden, ‘in 1929’, aldus Fasseur, ‘kwam het
woord Rijkseenheid nog niet in de verkiezingsprogramma’s voor’.3 Wie
voor die Rijkseenheid ging ijveren, keerde zich tegen het Indonesisch
nationalisme. De RKSP, de CH U en de Liberale Staatspartij de Vrijheids
bond deden zulks in hun programma’s voor de laatste Tweede Kamer
verkiezingen die vóór de Tweede Wereldoorlog werden gehouden: die
van '37. De ARP deed hetzelfde door, niet over Rijkseenheid sprekend,
krachtige handhaving van het koloniaal gezag te bepleiten. De VrijzinnigDemocratische Bond liet de staatkundige verhouding tussen Nederland
en Indië in het midden en drong slechts op versterkte economische
samenwerking aan.
Men kan in het naar voren schuiven van het begrip Rijkseenheid de
weerslag zien van de groeiende internationale spanningen, maar het
begrip getuigt ook van de wens, Indië als deel van het koninkrijk te
behouden, en aan die wens lag de visie ten grondslag die in de loop van
de jaren '30 bij de meeste Nederlanders en Indische Nederlanders in
Indië zelf was gegroeid (dezelfde visie waarvan van Starkenborgh in '45

1 In '2 4 waren er maar drie o f vier praktizerende katholieken onder de directeuren
van de 400 in Nederland gevestigde Indische cultuurondernemingen en onder hun
ca. twaalfhonderd commissarissen bevonden zich slechts twintig praktizerende katho
lieken. 2 Aangehaald in J. Th. M . Bank: Katholieken en de Indonesische Revolutie,
p. 29. 3 C . Fasseur: ‘Nederland en het Indonesisch nationalisme’ , noot 96.
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in zijn brief aan Logemann zou getuigen): dat Indië niet het land was
van de Indonesiërs, maar een land met v ijf verschillende bevolkings
groepen dat zich slechts dan harmonisch verder zou kunnen ontwikkelen
wanneer er een overkoepelend Nederlands gezag was dat de belangen
van die v ijf groepen zorgvuldig tegen elkaar zou afwegen.
★

In hoofdstuk 4 maakten wij melding van het bezoek dat de Tweede
Kamer-leden van Poll en Teulings in '38 namens de RKSP aan Indië
brachten. Wat waren hun algemene indrukken?
Op twee punten meenden zij blijkens hun rapport' ‘reden tot bezorgd
heid’ te hebben: de ‘zedelijke verhoudingen’ lieten te wensen over (‘juist
tijdens het bezoek der delegatie was een groot zedenschandaal (homosexualiteit) te Soerabaja openbaar geworden’2) en de Vrijmetselarij zou
‘in ambtelijke kringen’ teveel invloed hebben. Overigens ademde het
rapport een geest van bewondering en van vertrouwen in de toekomst:

' Van Poll/Teulings: Rapport, p. n .
2 H ier was ontdekt dat drie hoge ambtenaren
sexueel contact met minderjarigen hadden gehad - die drie hadden, zoals in dergelijke
gevallen w e l vaker gebeurde wanneer het personen in verantwoordelijke functies
betrof, de gelegenheid gekregen, naar Nederland terug te keren.
W ij verm elden in dit verband dat het in de periode december ’38-m aart '3 9 in
Indië kwam tot een vervolging van homosexuelen w elke drs. Gosse K erkhof in zijn
studie terzake (nl. in zijn in '82 afgesloten scriptie ‘ H et z.g. Indische zedenschandaal’,
geschreven vo o r de vakgroep M oderne Aziatische Geschiedenis van de Universiteit
van Am sterdam ) aangeduid heeft als ‘waarschijnlijk de grootste vervolging (van dien
aard) uit de Nederlandse geschiedenis’ (a.v., p. 4). U it die studie blijkt het volgende.
Evenals in Nederland, waar ‘ ontucht’ van meerderjarigen met minderjarigen in
1 9 1 1 strafbaar was gesteld, was die ‘ontucht’ in Indië strafbaar geworden, nl. in 19 18 ,
krachtens een artikel in het in dat jaar ingevoerde W etboek van Indisch Strafrecht. In
de vorm van pederastie en sexueel verkeer met travestieten kwam homosexualiteit in
de inheemse sam enleving tamelijk veelvuldig voor. D e justitie placht veel door de
vingers te zien maar toen in novem ber '38 in Batavia bij een gearresteerde h o m o sexueel een uitgebreide briefwisseling werd ontdekt, gevoerd tussen Europeanen in
de archipel die elkaar op m ogelijke contacten met jeugd ige inheemsen attent maakten,
besloot de justitie op grote schaal in te grijpen. In een periode van verscheidene
maanden, waarin som m igen zich door een snelle vlucht aan arrestatie konden ont
trekken, werden meer dan tweehonderdtwintig, hoofdzakelijk van pederastie ver
dachte personen opgepakt van w ie zeven-en-zestig tot gevangenisstraf werden ver
oordeeld, onder hen een Engelsman, twee Duitsers, een Chinees en drie inheemsen.
D e arrestanten werden in de regel geconfronteerd met inheemse jeugdigen die zich
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‘O ve rh e e rse n d o m niet te zeggen o ve rw e ld ig e n d , is . . . de totaal-in d ru k van
h etgeen in Ind ië o n d er en d o o r het N e d erlan d se bestuur, m et een v o o r de grootte
van het ge b ie d zeer gerin g e m ilitaire m acht, is tot stand gebracht. A lo m heersen
v o lle d ig e orde, rust en veilig h e id . H et verd ien t ve rm e ld in g dat een autoriteit als
m gr. W ille k e n s , de A p o sto lisch -V ica ris van Batavia, d ie als A po sto lisch V isitato r
o.a. in B rits-In d ië en C o c h in -C h in a ' verto efd e en dus o v e r vergelijkin gspu n ten
beschikt, ju is t op deze punten v o l l o f w as o ve r het N ed erlan d s bestuur . . .
V o o rtre ffe lijk e wegen, co m fo rtabele scheepvaartverbindingen, snelle luchtvaartverbin dingen, een in de laatste tijd zeer verbeterd spoorw egw ezen m aken Ja v a alom
to e g a n k e lijk en, m èt een eerste-klas h o telbed rijf, o o k als toeristenland aantrek
k e lijk
O o k in de B u itenbezittingen heersen vo lk o m e n rust en orde en v e ilig h e id en
een m ate van rechtszekerheid w e lk e er vro eg e r onbekend was.
. . . O o k de zo rg voor de belangen der inheem se b evolkin g m ag m et ere w o rd e n
v e r m e ld ’ —

van Poll en Teulings gaven er voorbeelden van; zij vervolgden:
‘ Intussen g eb ied t de w e rk e lijk h e id te erkennen dat het N ed erla n d se b ew in d
er tot nu toe niet in geslaagd is, de w elvaart der inh eem se b e v o lk in g op een
enigszins aan n em elijk peil te brengen. E r zijn enige u itzo nd erin gen . . . m aar o ver
het a lgem een is, m et nam e op Ja v a , de grote m eerd erh eid der b e v o lk in g v la k w e g
arm. T h an s echter w o rd e reeds de o pm erk ing geplaatst dat het de zeer stellige en
zeer sterke o ve rtu ig in g der delegatie is g e w o rd e n , dat een w egvallen van het
N ederla n ds Bestuursapparaat binnen afzien b a re tijd niettem in een ram p voor de inheemse
b evo lk in g zo u betekenen.’ 2

vo o r sexueel contact beschikbaar plachten te stellen — onder dezen waren in Batavia
en elders grote razzia’ s gehouden. T o t die arrestanten (van w ie drie zelfm oord
pleegden) behoorden vele hooggeplaatsten, onder w ie een resident op Java die (mèt
anderen) aanvankelijk in de gelegenheid werd gesteld, Indië te verlaten, maar die,
toen er nieuw e gegevens tegen hem bekend waren geworden, op persoonlijke last
van van Starkenborgh in Makassar van het schip werd gehaald waarop hij zich bevond,
om alsnog berecht te worden.
D e inheemse pers besteedde aan dit gebeuren nauwelijks aandacht, de Europese
zoveel te meer, zulks onder aanvoering van Zentgraaffs Ja va-B o de. H et kwam , schrijft
Kerkhof, in de Europese pers tot ‘ een g o lf van hysterie, roddel- en sensatiezucht.’ In
de Ja v a -B o d e werden de namen van de verdachte personen enige tijd voluit vermeld,
later beperkte ook dit blad zich tot de verm elding van hun initialen en woonplaatsen.
H et gevo lg was dat in de betrekkelijk kleine Europese gemeenschappen vrijw el een
ieder nagenoeg onm iddellijk wist, w ie van hom osexuele handelingen was verdacht.
V an de veroordeelden werden dertien na hun vrijlating Indië uitgezet.
1 H et zuiden van Frans-Indo-China.

2 Van Poll/Teulings: Rapport, p. n .
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Een aparte paragraaf werd gewijd aan ‘het national(istisch)e probleem’
—een probleem dat de delegatie van de RKSP met ‘de meest uiteenlo
pende persoonlijkheden’ had besproken:
‘Z ij is er van o ve rtu ig d geraakt dat het Bestuur de le id in g van zaken vast in
h anden h e e f t . . . O v e r het algem een w o rd t in h oge am btelijke kringen to e g e g e 
ve n dat de nationale b e w e g in g een vo lk o m e n n atu u rlijk en b eg rijp elijk versch ijn 
sel is, dat m en niet geh eel m ag noch kan onderdrukken. W a t m o et w o rd e n
tegengegaan is alleen de aansporing tot het g ebru ik van g e w e ld d a d ig e m idd elen
en de oph itsin g der b e vo lk in g .
In d e zelfd e lijn ligt de gedach ten gang der kerkelijke autoriteiten.
H et o vereen stem m en d standpunt van deze laatste autoriteiten en de delegatie
b leek daarbij dit, dat de z.g. ethische politiek w e l ju ist w as, d och niet houdbaar,
o m dat zij niet berustte op de vaste grond slagen w e lk e de ch ristelijke m oraal w è l
kent. Z ij beschikte als gro n d slag alleen o ve r een zeker b illijk h eid sg evo el en o ve r
sentim ent, op gro n d w aarvan zij m een d e de nationale b e w e g in g grotere vrijh eid
te m oeten g e ve n , zo nd er echter een scherp begrip te h ebben van de ju iste grenzen
d ezer vrijh eid .
D e christelijke m oraal m et haar n o rm van het ‘ algem een w e lz ijn ’ , gezien in
d e ju iste rangord e der w aard en , g e e f t . . . het houvast dat de ethische politiek mist.
Indien deze m aatstaf w o rd t vastgeh ou d en , kan eerst dan zelfreg erin g w o rd e n
toegestaan, als het algem een z e d elijk en stoffelijk w e lz ijn des vo lk s dit toelaat,
o n d ersch eid en lijk vordert. Z o la n g de Indische vo lk e n niet o v e r v o ld o e n d e lei
d en de intellectuelen en integere am btenaren beschikken, kan het algem een
w e lz ijn niet m et zelfreg erin g zijn gedien d . . . A lle e n d o o r v o lk so p v o e d in g op
d e gro n d slagen des C h riste n d o m s (zal) een toestand als b o ve n b ed o e ld fe ite lijk
k unnen w o rd e n bereikt’ 1 -

anders gezegd: zelfbestuur (en a fortiori onafhankelijkheid) zou pas mo
gelijk zijn als de armoede grotendeels was overwonnen en heel Indië
‘volksopvoeding op de grondslagen des Christendoms’ zou hebben on
dergaan —de Islam werd daar kennelijk ongeschikt voor geacht.
Als ‘eindindruk’ vermeldden van Poll en Teulings dat ‘het overgrote
deel van de bevolking op Java’ nog niet door ‘een welbewust nationaal
streven’ was aangegrepen. Maar:
‘W e l leeft in het g eh ele v o lk een latent, vaag verlan gen naar het terugtreden
der N e d e rla n d se heerschappij, w e lk verlangen m in o f m eer in le ve n w o rd t
geh ou d en d o o r de o ve rle v e rin g van o ud e legen den en vo o rsp e llin g en van m o n d
tot m o n d .’

1 A.v., p. 1 5 - 1 6 .
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Ook was ‘een zeer bewust streven naar politieke zelfstandigheid’
merkbaar geworden ‘in bepaalde groepen der bevolking van Java, vooral
onder de half-intellectuelen’ — een streven dat tevens tot uiting kwam
‘in de gehele inheemse pers, welke een oplage schijnt te hebben van ca.
I miljoen exemplaren’1. ‘Dit onafhankelijkheidsstreven’ werd op Java,
‘doch veel meer nog op Sumatra’, ‘het sterkst gesteund door organisaties
op mohammedaanse grondslag.’ Vormde dit alles een reden tot onge
rustheid? Neen: het gouvernement was ‘volkomen op de hoogte van
alles wat er omgaat in de verschillende nationalistische organisaties en
beheerst de situatie volkomen.’2
Wie in kringen van de RKSP, grootste partij des lands, in '38 o f '39
dit rapport las, behoefde in zoverre niet ontevreden te zijn dat er ken
nelijk geen reden was om aan de stabiliteit van het Nederlands bewind
te twijfelen.
*

Zo dacht in die tijd ook koningin Wilhelmina.3 Opgegroeid aan het einde
van de negentiende eeuw en beschermd tegen alle invloeden die haar
jeugdige geest zouden kunnen verontrusten, had zij het als een natuur
lijke zaak leren zien dat Indië onder Nederlands koloniaal gezag stond.
Het uitbreiden van dat gezag dat, zo was haar uiteengezet, slechts gunstige
gevolgen voor de inheemse bevolking zou hebben, had niet alleen haar
volle instemming maar wekte, doordat het met gevaarlijke militaire acties
gepaard ging, ook haar jaloerse bewondering op. Het martiale sprak haar
in het algemeen sterk aan. In 1896 was het de herdenking, in Den Haag,
van de militairen die bij de expeditie naar Lombok gesneuveld waren,
die bij haar als zestienjarig meisje de begeerte wekte om, zo schreef zij

1 H et waren er in werkelijkheid heel veel m inder: volgens het verslag van de
com m issie-V ism an hadden de M aleise en C h inees-M aleise dagbladen bij elkaar ca.
d rie-en -vijftigduizend abonné’s, ‘maar’ , schreef de comm issie, ‘een zuivere maatstaf
geeft dit niet, want er zijn nog abonné’ s op de Europese pers en vooral het aantal
gezam enlijke abonnementen en het aantal nalezers is in de Indonesische maatschappij
altijd groot geweest.’ (Com m issie-V ism an: Verslag, dl. II, p. 16) Misschien mag men
het totaal-aantal lezers van de inheemse dagbladen op enkele honderdduizenden
schatten. 2 Van Poll/Teulings: Rapport, p. 1 5 - 1 8 .
5 W ij herhalen in het nu vo l
gende enkele gegevens en form uleringen uit hoofdstuk 1 (‘ Koningin W ilh elm ina’)
van deel 2 van ons werk.
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in haar in '59 gepubliceerde levensherinneringen Eenzaam maar niet alleen,
‘grote daden’ te verrichten.' Op het ontwerp voor de eerste door haar uit
te spreken Troonrede, 1898, had zij slechts op twee punten kritiek,
waarvan één was dat meer hulde moest worden gebracht aan het Ko
ninklijk Nederlands-Indisch Leger. Van Heutsz, de man die de grondslag
had gelegd voor het bedwingen van het Atjehs verzet, werd samen met
enkele stafofficieren in 1901 door haar in audiëntie ontvangen; ‘dit was
voor m ij’, aldus haar levensherinneringen, ‘de ontmoeting met een sterk
reëel leven. Daarginds werd een waarlijk groots werk verricht; er was
dus groot werk in de wereld te doen . . . Een nieuwe wereld ging bij dit
bezoek voor mij open’ 2 — bewoordingen die onderstrepen hoezeer zij
waardeerde wat van Heutsz in Atjeh en elders tot stand had gebracht. Het
mocht dan waar zijn dat koningin Victoria van Groot-Brittannië tegelijk
keizerin was van Brits-Indië, zij was óók heerseres over een groot gebied
in de tropen: Nederlands-Indië, dat het Indië van Nederland moest
blijven. Het viel haar moeilijk, de ethische politiek die met de voogdij
gedachte een element van tijdelijkheid in de verhouding met Indië
bracht, te aanvaarden. Pas in ‘lange persoonlijke gesprekken met Iden
burg’, voor de eerste maal minister van koloniën van september 1902 tot
augustus 1905, werd zij, aldus Thijs Booy, haar secretaris na haar abdicatie
(1948), ‘gewonnen voor de idee der ethische koloniale politiek’ —nadien
‘(raakte) zij steeds meer geboeid door het ideaal van de opvoeding tot
zelfbestuur en laat in haar leven’ (d.w.z. na haar abdicatie) ‘was het voor
haar een axioma dat alle volken recht hadden op eigen soevereiniteit en
deze ook zouden verlangen . . . Zij was (toen) verzoend met het gaan van
eigen wegen door de volken welker lot lange tijden ver weg in de
kanselarijen van Europa werd uitgemaakt. Ja, zij gaf die volken gelijk.’ 3
Van dat ‘gelijkgeven’ was in eerder tijd geen sprake. Nederlands-Indië
beschouwde zij toen als een integraal deel van het koninkrijk — een
koninkrijk dat haar, zo zag zij het, door God was toevertrouwd en dat
zij ongeschonden aan haar opvolgster uit het Huis van Oranje diende
over te dragen, mèt Indië dus, waar, in haar visie, Nederlanders slechts
zegenrijk hadden gewerkt. ‘Indië’, aldus een notitie van haar hand,
opgesteld voor de gesprekken die zij in de zomer van '42 met president
Roosevelt zou voeren, ‘ wij hebben het industrieel op poten gezet; vanuit

1 Koningin W ilh elm ina: Eenzaam maar nietalleen (1959), p. 76.
B o o y: D e levensavond van koningin W ilhelmina (1965), p. 98.
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Nederland. Wij hebben dit voordeel niet voor ons gehouden, doch
hebben dit geheel aan de bevolking doen toekomen.’ 1
O f zij ooit gemeend heeft dat de ‘opvoeding tot zelfbestuur’ in Indië
te schielijk geschiedde, o f zij zich in haar contact met de verantwoorde
lijke ministers ooit heeft verzet tegen wetsvoorstellen die in haar visie
de band tussen Nederland en Indië konden verzwakken, hebben wij niet
onderzocht2 —zij heeft zich in elk geval in de Londense jaren tegen die
mogelijke verzwakking hardnekkig verzet; pressie van Roosevelt was
nodig om haar te bewegen tot aanvaarding van het denkbeeld dat N e
derland een duidelijke verklaring moest afleggen over de na de oorlog
ten aanzien van Indië te volgen politiek, een verklaring welke vervolgens
de vorm kreeg van haar toespraak van 7 december ’42.3 Toen en later
koesterde zij jegens van Mook, minister van koloniën sinds mei '42,
tijdelijk luitenant-gouverneur-generaal sinds september '44, een zeker
wantrouwen; zij vreesde dat hij met Indië een eigen weg wilde inslaan
en meende dat hij als uitvloeisel daarvan, geconfronteerd met de op
17 augustus '45 uitgeroepen Republik Indonesia, tot teveel toegefelijkheid
geneigd was. ‘Geval van Stirum kan hier aanwezig zijn’, noteerde zij op
8 november '45, ‘willen redden v.d. situatie door te grote concessies’.4
Dat was dus, meer dan een kwart eeuw later, haar herinnering aan het
beleid dat van Limburg Stirum eind ’ i8 had gevoerd. Met het immobi
lisme van van Starkenborgh was zij het van ganser harte eens. Veel dingen
zag zij in haar lange regering scherper dan haar ministers, de meeste
Kamerleden, de meeste voormannen van de politieke partijen en het gros
van de publieke opinie, maar niet de koloniale problematiek. Op dat punt
waren, in de jaren waarin de Tweede Wereldoorlog naderbij kwam, haar
denkbeelden conservatiever dan die van de conservatieven.

1 N o titie, z.d., van koningin W ilhelm ina (archief kab. der koningin).

2 V an der W al

verm eldt in zijn bronnenpublikatie over de opkomst van de nationalistische bew eging
één geval: in 19 18 poogde de koningin, vergeefs overigens, de erkenning in Indië van
het recht op vereniging en vergadering aan sterkere voorwaarden te binden dan de
ministers Pleyte en Idenburg wensten, (van der W a l: Opkomst, p. 5 1 2 e.v.) 3 D e
koningin g a f in die toespraak uitdrukking aan haar ‘overtuiging dat het koninkrijk na
de oorlog zal w orden gebouw d op een grondslag van volledige deelgenootschap . . .
Ik laat m ij hierbij leiden’, zei zij voorts, ‘door het besef dat geen politieke eenheid
en verbondenheid op den duur kunnen blijven bestaan, die niet gedragen worden
door de vrijw illig e aanvaarding en de trouw van de overgrote meerderheid der
burgerij.’
4 Kon. W ilhelm ina: Dagaantekening, 8 nov. 19 45 (archief kab. der kon.)
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De petitie-Soetardjo
Inheemsen die het beginsel van de non-coöperatie huldigden, weigerden
aan de arbeid van vertegenwoordigende lichamen, de Volksraad inbe
grepen, deel te nemen maar in al die lichamen zaten van meet af aan
inheemse leden. Voor de Volksraad werden dezen in de jaren '20 gekozen
door kiezers die hetzij lid waren van o f zich verbonden voelden met
associatie-partijen als de Nederlands-Indische Vrijzinnigen Bond, de
Nederlands-Indische Politiek-Economische Bond, de Christelijk-Ethi
sche (na '30: Christelijke Staatkundige) Partij en de Indische Katholieke
Partij', hetzij lid waren van o f zich verbonden voelden met zuiverinheemse groeperingen die niet anti-gouvernementeel waren.2 In de
Volksraad van '31 deden voor het eerst leden hun intrede van twee
inheemse christelijke groeperingen waarvan één naast de Christelijke
Staatkundige Partij was ontstaan: de Partai Kaoem Christen (de Partij van
het Christenvolk) oftewel de P K C en de ander uit de Indische Katholieke
Partij was voortgekomen: de Perkoempoelan Politik Katholik Indonesia (de
Katholieke politieke organisatie van Indonesië) oftewel de PPK I? Die
P K C en P P K I kregen elk in de Volksraad één benoemd lid.
Er waren veel grotere groeperingen in de Volksraad: in '31 behoorden
van de dertig inheemse leden zeven (van wie zes gekozen waren) tot de
fractie van de in '29 opgerichte Vereniging van ambtenaren van het
inheems bestuur, de Perhimpoenan Pegawai Bestuur Boemipoetra oftewel de
PPBB, en acht (van wie v ijf gekozen waren) waren inheemse politici die
de non-coöperatie verwierpen; zij konden zich verenigen met het eind
doel dat de non-coöperatie-partijen nastreefden, maar oordeelden dat
men bij het bevorderen van dat doel meer rekening moest houden met
wat door het gouvernement getolereerd werd. Die acht nationalisten
1 D eze partij telde in '34, gelijk reeds verm eld, ca. drieduizendvierhonderd leden; in
'3 3 waren evenw el talrijke katholieke Indische Nederlanders uit de IKP getreden - zij
hadden een eigen groepering gevorm d die vier jaar bleef bestaan. V o o r de IK P zat
alleen van '2 4 tot '2 7 een inheemse in de Volksraad. 2 T o t die groeperingen
behoorde het in '2 9 opgerichte M oluks Politiek Verbond, een organisatie der A m 
bonnezen, die in de regel met die Nederlandse naam w erd aangeduid. In '2 0 was
evenw el op Java door de Am bonnese journalist A. J. Patty een groepering opgericht,
de Sarekat Am bon (het Am bonnees Verbond), die anti-gouvem em enteel w as; Patty
was in '2 5 naar Benkoelen verbannen — zijn groepering bleef op Java hier en daar
bestaan. Het M oluks Politiek Verbond had van '2 9 tot '3 5 een vertegenwoordiger in
de Volksraad. 3 O nder een andere naam had die P P K I , opgericht in '2 3 , tot ’25 deel
uitgemaakt van de IKP, nadien was zij zelfstandig geworden. Z ij telde in '38 ca.
duizend leden, van w ie de meesten in de Vorstenlanden woonden.
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vormden geen fractie - daarvoor waren hun onderlinge tegenstellingen
te groot. De felste spreker uit hun midden was Thamrin, in '94 in Batavia
geboren als zoon van een wedono (tevens groothandelaar), aldaar gevormd
op het Koning Willem III-gymnasium, eerst accountant bij de KPM, later
zakenman en miljonair, sinds '19 gemeenteraadslid te Batavia, sinds '27
lid van de Volksraad —wij herinneren er aan dat Soekarno, toen hij in
de vroege ochtend van 1 augustus 1933 voor de tweede maal werd
gearresteerd, Thamrins huis verliet waarin hij de nacht had doorgebracht.
In de Volksraad die in '35 werd samengesteld, tijdens het bewind van
de Jonge dus (en dat was de Volksraad die van Starkenborgh in Indië
aantrof), behoorden van de dertig inheemse leden acht (van wie zeven
gekozen waren) tot de losse groepering der nationalisten en v ijf (allen
gekozen) tot de fractie van de Vereniging van ambtenaren van het
inheems bestuur, de PPBB — naast die v ijf was evenwel ook één lid
gekozen van een tweede organisatie van inheemse bestuursambtenaren
die een louter Nederlandse naam droeg: de Vereniging van ambtenaren
bij de Inlandse bestuursdienst, oftewel de VAIB; die tweede vereniging
was hoofdzakelijk opgericht door politiefunctionarissen uit het Semarangse - een van de oprichters, Raden Abdoelkadir Widjojoatmodjo,
werd later een van de naaste medewerkers van van Mook. Er was meer
dan een taalkundig verschil tussen de PPBB en de VAIB. De PPBB, die
bijna vijfduizend leden ging tellen, was ten aanzien van de inheemse
samenleving nogal conservatief, de VAIB, die niet meer dan ca. duizend
leden kreeg, wees alle vormen van ‘feodalisme’, ook bijvoorbeeld de
erfopvolging bij de regenten, af, was ‘moderner’, ‘Europeser’, en minder
geneigd, zich aan de zijde der nationalisten te scharen.
Naast de groeperingen der nationalisten en de fracties van de PPBB
en de VAIB, waren er in de Volksraad van '35 zes niet uitgesproken
nationalistische inheemsen en tien die lid waren van kleine fracties: tien
vertegenwoordigers van groeperingen die op het coöperatie-standpunt
stonden.1 Dat die dertig inheemsen de invloed hadden ondergaan van
de actie der non-coöperatie-partijen in de jaren '27 tot '34, bleek in juli
'36 toen de voorzitter van de PPBB, Soetardjo Kartohadikoesomo, een
patih, die sinds '31 lid was van de Volksraad en zich daar vaak had beklaagd

1 D e Politiek-Econom ische Bond had in de Volksraad van '3 5 drie inheemse leden,
de Christelijke Staatkundige Partij had er tw ee en één hadden de P artai Kaoem Christen,
de (katholieke) P P K I , de Jong-Islam ietenbond (in '26 door hadji Agoes Salim opge
richt), de Pasoendan (een in '1 4 opgerichte organisatie van Soendanezen) en de in '2 7
opgerichte Persatoean M inahassa (de M inahassa-Vereniging).
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over de arrogantie van BB-ambtenaren jegens inheemse bestuursfunc
tionarissen, een voorstel indiende dat leidde tot wat men de ‘petitieSoetardjo’ is gaan noemen. Soetardjo diende zijn voorstel in samen met
v ijf andere leden: drie inheemsen, onder wie de voorzitter van de
inheemse katholieke partij, de P P K I', en die van de Persatoean Minahassa,
alsmede het enige Arabische lid van de Volksraad en één van de vier
Chinese Volksraadsleden; hij had dus voor zijn voorstel een brede basis
willen leggen.
Het voorstel hield in dat de Volksraad gebruik zou maken van zijn
recht tot petitie om in dit geval een petitie te richten tot regering en
Staten-Generaal in Nederland met het verzoek te bevorderen dat een
conferentie van vertegenwoordigers van Nederland en Nederlands-Indië
bijeengeroepen zou worden teneinde op voet van gelijkgerechtigheid
een plan op te stellen dat Nederlands-Indië binnen tien jaar (dezelfde
termijn die in '34 in de Amerikaans-Philippijnse regeling was vastge
legd), ‘althans binnen een zodanige tijd als de conferentie voor de
uitvoering van de gedachte mogelijk zal achten’, geleidelijk de staat van
zelfstandigheid zou geven —zelfstandigheid, niet onafhankelijkheid. In
hun memorie van toelichting2 spraken Soetardjo en de overige indieners
van zijn motie zich duidelijk uit tegen verbreking van de band tussen
Nederland en Indië, o.m. stellend
‘dat de historie van e eu w e n de m ateriële en id eële belan gen van N ed erla n d
en N e d e rla n d s-In d ië dusd anig m et elkaar ve rw e v e n heeft, dat een uiteengaan
van b eid e landen niet zo nd er ernstige nadelige g e vo lg e n zou zijn ;
dat in het belan g van de o p b o u w van b eid e gebied sd elen een in n ige en
h artelijke sam en w erk in g n o d ig is;
dat b e zie lin g alleen g e w e k t kan w o rd e n als d o elb ew u st en vo lg en s een v o o r a f
opgezet plan aangestuurd w o rd t op een ve rh o u d in g tussen N e d e rla n d s-In d ië en

1 W ij verm elden in dit verband dat het dagelijks bestuur van de Room s-Katholieke
Staatspartij in '3 9 overw o og om bij de volgende T w eede Kam er-verkiezingen een
Indonesiër een verkiesbare plaats op de candidatenlijst te geven - dan zou, zo werd
gehoopt, naast de C P N ’ er Roestam EfFendi een m eer behoudende Indonesiër in de
T w eed e Kamer komen. Er w erd gedacht aan de voorzitter van de P P K I , I. J. Kasimo.
D e voorzitter van de Indische Katholieke Partij, Kerstens, ontried dit denkbeeld. D e
P P K I, schreef hij in ju n i '3 9 aan het dagelijks bestuur van de R K SP , vo lgde een eigen
koers, ‘ ook de katholieke Javaan is nl. tegenover alle blanda’s ’ (‘H ollanders’, afgeleid
van het Portugese Nolanda) ‘ . . . m in o f m eer w antrouw ig’ en Kasimo zou ‘dikwijls
meer lust hebben om met Roestam mee te denken en te stemmen dan met van Poll
c.s.’ (brief, 7 ju n i 19 39, van P. A . Kerstens aan het dag. bestuur van de R K SP , A R A ,
Archief-Kerstens, 20) 2 Tekst in van der W al: Volksraad, dl. II, p. 259.
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het M o e d e rla n d d ie aan de nationale, culturele, eco n o m isch e en staatkundige
b eh o eften van dat deel van beid e vo lk e n dat de d o o r de h istorie gebo den
sa m e n w e rk in g aanvaardt, kan v o ld o e n .’

Het voorstel van Soetardjo c.s. trok, toen het werd ingediend, geen
overmatige belangstelling. Noch de Europese pers in Indië, noch de
inheemse liet zich tot heftige reacties verleiden, de commentaren in de
inheemse pers waren overigens overwegend negatief: haar ging het
voorstel lang niet ver genoeg en Soetardjo was in brede nationalistische
kringen steeds gezien als een conservatieve figuur —hij had bovendien
eind '34 in die kringen aanstoot gewekt door in de Volksraad uitdruk
kelijk steun te verlenen aan de op repressie der nationalisten gerichte
ontwerp-ordonnanties welke de Jonge toen aan de Volksraad had voor
gelegd. Ook Thamrin sprak zich tegen het petitie-voorstel uit, zij het dat
hij niet namens de gehele nationalistische groep kon spreken: een deel
wees het voorstel op principiële gronden af, een ander deel verwierp
zowel de doelstelling van het voorstel (een soort Ronde Tafel-conferentie ter bestendiging van de band tussen Nederland en een zelfstandig
Indië) als de toelichting maar zag wel enig heil in het bijeenkomen van
een conferentie op voet van gelijkgerechtigheid en wilde dus het voorstel
steunen, ook om daarmee tot uitdrukking te brengen, ‘dat’, zei Thamrin,
‘de bestaande staatkundige status als onhoudbaar moet worden gekwali
ficeerd.’ 1
Het werd spoedig duidelijk dat een deel van de inheemse en een groot
deel van de Nederlandse Volksraadsleden tegen het petitie-voorstel
zouden stemmen. Ook de acht man tellende fractie van het Indo-Euro
pees Verbond had bezwaar, vooral tegen de termijn van tien jaar - het
zelfde bezwaar koesterden de drie inheemse leden van de PolitiekEconomische Bond. Het voorstel werd toen gewijzigd in dier voege dat
de woorden ‘binnen tien jaar’ kwamen te vervallen.
Eind september werd gestemd. De voorzitter, mr. W. H. van Helsdingen, stemde tegen. Van de zestig leden (vijf-en-twintig Nederlanders,
dertig inheemsen, vier Chinezen, één Arabier) namen vijftien niet aan
de stemming deel, onder wie drie van de vier Chinese leden. Negentien
leden stemden tegen: de vier leden van de Vaderlandse Club, de vier
van de z.g. economische groep (onder de benoemde Nederlanders be
vonden zich van '31 af vier vertegenwoordigers van het grote Neder-

1 Aangehaald a.v., p. 224.
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landse bedrijfsleven in Indië), de twee vertegenwoordigers van de Indi
sche Katholieke Partij, de twee van de Christelijke Staatkundige Partij,
drie partijloze inheemsen en bovendien vier inheemse nationalisten,
onder wie Thamrin. Zes-en-twintig leden stemden vóór: zeven van de
acht vertegenwoordigers van het Indo-Europees Verbond (‘wij vinden’,
had Dick de Hoog gezegd, ‘zoals de toestand thans is, dat men in
Nederland heeft te beslissen over Indië, buiten Indië en zonder Indië,
en daartegen wensen wij op te komen’ 1), de ene Arabier, één van de vier
Chinezen en voorts zeventien inheemsen, nl. de zes vertegenwoordigers
van de twee organisaties van inheemse ambtenaren, de drie inheemsen
van het Politiek-Economisch Verbond, de één-man-fracties van de JongIslamietenbond, van de inheemse katholieke partij, de PPKI, van de
Pasoendan en van de Persatoean Minahassa, en vier nationalisten.
Het petitie-voorstel was dus met zes-en-twintig tegen negentien stem
men aangenomen en de petitie werd op i oktober toegezonden aan de
regering en de Staten-Generaal. De regering diende er haar oordeel over
uit te spreken; voor aanvaarding o f verwerping van de petitie was een
koninklijk besluit nodig —los van dat koninklijk besluit konden ook de
Staten-Generaal hun oordeel geven. Het besluit moest worden opgesteld
door de minister van koloniën, maar deze zou dat pas doen nadat het
advies van de gouverneur-generaal bij hem was binnengekomen.
Van Starkenborgh ontving in eerste instantie drie nota’s over de
petitie: eind januari '37 een van de functionaris die het contact met de
Volksraad onderhield en daar namens hem de algemene beschouwingen
placht te houden, de regeringsgemachtigde voor algemene zaken mr.
W. G. Peekema (een van de vier hoofdambtenaren van het departement
van koloniën die op 14 mei '40 op verzoek van minister Welter naar
Londen zouden oversteken), eind maart '37 een van de adviseur voor
inlandse zaken E. Gobée en begin mei een van de directeur van Onder
wijs en Eredienst A. D. A. de Kat Angelino.2
Peekema ontried aanvaarding van de petitie. ‘Zij is’, schreef hij o.m.,
‘ geen u itvlo eisel van een a lgem en e en sterk leven d e actuele o vertu ig in g m et
feitelijk politiek g e w ich t, en in w illig in g van het verzo ek zou tot g e v o lg kunnen
hebben dat strijd ontbrandt o v e r zaken, w e lk e in de loop d er jaren enigszins op
de achtergrond w a re n g e k o m en en d a a r. . . stelselm atig w e rd e n geh ou d en , om dat
het algem een belan g dit vo rd erd e.’

1 Aangehaald in Pluvier: Overzicht, p. 12 3. 2 Teksten van de drie nota’s in van der
W al: Volksraad, dl. II, p. 2 2 2 e.v., p. 2 5 2 e.v. en p. 263 e.v.
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Bovendien was er, aldus Peekema, ‘voor belangrijke veranderingen in
de staatkundige betrekkingen tussen Nederland en Indië . . . in het
moederland op het ogenblik geen voedingsbodem gereed.’ Hij vond het
evenwel niet juist om te reageren ‘zonder dat enig perspectief voor een
afzienbare toekomst werd geopend.’ Aangezien er nu ‘voor de geleide
lijke staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië’ geen ‘gemeen
schappelijk aanvaarde grondbeginselen’ waren, adviseerde hij de vor
ming van een staatscommissie die voor die ontwikkeling lijnen zou
aangeven.
Toen Gobée eind maart '37 zijn advies opstelde, was inmiddels in het
in Nederland verschijnend maandblad De Indische Gids een artikel ver
schenen van de hand van een kapitein van het Knil, dr. J. M. Somer, die
de regering had aangeraden, het in de petitie-Soetardjo vervatte verzoek
om zelfstandigheid ‘met een waardig woord in de kiem (te) smoren door
te verklaren dat zelfstandigheid terzake betekent: ondergang.’ 1 Dat be
toog had Gobée geenszins aangesproken; op hem had het indruk gemaakt
dat een deel van de nationalisten beraad met Nederland wenste —zijn
oordeel was,
‘ dat o m po litieke redenen het a fw ijz e n van het denkbeeld v a n een conferentie
bijeen te roepen, geen aan b evelin g verdient, dat haar taak e v e n w e l zeer beperkt
zo u k u nnen w o rd e n en de u itw e rk in g van de d o o r haar aan gegeven beginselen
aan een staatscom m issie zou kunnen w o rd e n o vergelaten.’

Evenals Peekema was Gobée dus tegen een volstrekt ‘neen’, maar hij
wilde iets verder gaan dan deze: waar Peekema slechts een staatscommis
sie bepleit had, wilde hij eerst ‘een conferentie’ en vervolgens een
staatscommissie.
De Kat Angelino, een conservatief man die steeds de Nederlandse
koloniale suprematie had verdedigd, had voor de petitie geen goed woord
over: hier werd aangedrongen op een conferentie die ‘bindende beslis
singen (zou kunnen) nemen voor de hoogste organen van de staat’ —zulks
was ‘eenvoudig ondenkbaar’. Indië was bovendien aan geen hervormin
gen toe. ‘Ik meen zelfs’, schreef hij,
‘dat d e regerin g de gedachte aan een program van staatkundige h ervo rm in gen
p rincipieel zal m o eten a fw ijz e n , o m dat alleen de m aatschappelijke o n tw ik k e lin g
z e lve h ier de ju iste tijd en de ju iste w ijz e zal kunnen aangeven .’

1 Aangehaald a.v., p. 260.
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De stukken van Peekema, Gobée en de Kat Angelino werden aan de
Raad van Nederlands-Indië voorgelegd. De Raad nam de tijd - pas eind
november '37, bijna zeven maanden dus na de Kat Angelino’s stuk, stelde
hij zijn advies aan van Starkenborgh op.' Voorzitter van de Raad was van
den Bussche (de al genoemde minister van koloniën in het vij fde kabinetColijn), onder de vier overige leden bevond zich één inheemse: een telg
uit een befaamd regentengeslacht van West-Java, Raden Adipati dr. Hoesein Djajadiningrat, die nog door van Limburg Stirum benoemd was tot
adjunct-adviseur voor inlandse zaken en die functie vijfjaa r had uitge
oefend —hij had nu geen behoefte aan een minderheidsadvies. De Raad
meende dat er ‘alle reden (was) om tegenover de petitie een zoveel
mogelijk tegemoetkomende houding aan te nemen’, maar van die tege
moetkoming was in de drie conclusies van de Raad niets te vinden:
1. de petitie was ‘naar haar woordelijke tekst’ in strijd met het geldend
staatsrecht; 2. inwilliging was ‘ook om staatkundige redenen ongewenst’
(‘omdat de aan de voorstellers . . . voor ogen staande z.g. dominion-status
. . . een organisatie zou vormen waarvoor bij het bereikte stadium van
politieke ontwikkeling de verantwoordelijkheid nog niet door de Indi
sche gemeenschap kan worden gedragen’); 3. het bijeenkomen van de
gevraagde conferentie moest dus door de regering niet worden bevorderd.
Aldus de Raad van Nederlands-Indië eind november '37.
Ook van Starkenborgh nam de tijd: pas ruim negen maanden later,
midden september '38 (in Europa naderde het hoogtepunt van de Sudeten-crisis), zond hij zijn advies aan de minister van koloniën, Welter. Hij
had er tevoren gesprekken over gevoerd, ook een met Soetardjo. ‘Nu
heeft u nog met mij te doen’, had deze hem gezegd, ‘maar als u de
conferentie met mij en diegenen die denken als ik, uit de weg gaat, dan
krijgt u te maken met extremisten als Thamrin.’ 2 Dit argument, door
Soetardjo ook in de Volksraad naar voren gebracht, was door de land
voogd verworpen. ‘Ik had het gevoel’, zei hij in '57, ‘dat men, als men
op de petitie inging, als het ware een sluis wijd open zou zetten zonder
te weten wat er allemaal doorheen zou stromen en hoe en wanneer men
die sluis ooit weer dicht zou krijgen. En dan was er de stemming in het
moederland.’ 3
In zijn advies noemde hij de petitie ‘in haar huidige vorm’ staatsrech
telijk ‘onaanvaardbaar’. Zij had voorts geen ‘leuze. . . waarop de Inheemse
politieke beweging zich verenigen zou’ —behalve de Partai Sarekat Islam
1 Tekst: a.v., p. 2 8 7 e.v.
Ind. Afd. van het R vO .

2 M ededeling,

2

3 A.v.
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Indonesia, de PSII, hadden ook twee nieuwe inheemse nationalistische
groeperingen, de Parindra en de Gerindo (waarover aanstonds meer),
medewerking aan een actie tot ondersteuning van de petitie geweigerd.
Die petitie was, meende hij, overbodig:
‘ H e t zou een m isd u id in g z ijn van de lessen zo n d er tal, d ie de h istorie geeft,
o m g een betekenis toe te kennen aan de drang naar zelfbesch ikk in g bij o v e r
heerste vo lk e re n d ie tot b ew u sth eid kom en. H et N ed erlan d s b e w in d schiet echter
n iet te kort in het o nderkennen van de tekenen des tijd s; het heeft niet nagelaten
d e lan dskinderen deel te g e ve n in lan d s- en plaatselijk bestuur . . . H et b ije en 
roepen van een conferentie . . . zo u de schadelijke indru k w e k k en als zo u het
regerin gsbeleid in onzekerh eid verkeren, tevens de ve rw a ch tin g le ve n d ig h ouden
dat iets n ie u w s en groots te gebeuren staat, d aardoor v e e l gerucht en b e w e g in g
veroo rzak en , te rw ijl per slot het resultaat van de arbeid n e g a tie f zou b lijk en o f
een program zou w o rd e n u itgew erk t dat de regering in verleg en h eid bren gen
zou . . . C o n clu d ere n d e m o g e ik raden het daarheen te leiden dat op de z.g.
p e titie -S o eta rd jo a fw ijz e n d w o rd t beschikt.’ 1

Welter had zich daar al moeite voor gegeven. In februari '38 was de
petitie-Soetardjo in de Tweede Kamer ter sprake gekomen bij de behan
deling van de Indische begroting. Zich geheel aansluitend bij de gedachtengangen die Colijn sinds de jaren '20 had verkondigd, had Welter
betoogd dat Indië niet gebaat was bij ‘hervorming in de top’ maar dat
men moest ‘voortgaan op de ingeslagen weg van decentralisatie en
bestuurshervorming.’ 2 Bij die gelegenheid hadden alleen de SDAP en de
CPN zich ten gunste van de petitie uitgesproken, de CPN bij monde van
Roestam EfFendi. Tot degenen die zich scherp tegen de petitie hadden
gekeerd, had de woordvoerder van de RKSP, van Poll, behoord die het
advies had gevolgd hetwelk Kerstens in november '37, toen hij met verlof
in Nederland was, in een voor de Tweede Kamer-fractie van de RKSP
geschreven nota had neergelegd3: ‘Een politieke ontwikkeling die tot de
dominion-status zou kunnen leiden, moet onder geen voorbehoud bevor
derd worden’ — de RKSP moest dus de petitie-Soetardjo verwerpen,
‘zonder aarzeling’.
Na ontvangst van het advies van van Starkenborgh legde Welter begin
november '38 de koningin een ontwerp-koninklijk besluit voor waarin

1 Brief, 14 sept. '38 , van van Starkenborgh aan W elter in van der W al: Volksraad,
dl. II, p. 38 2—90. 2 Aangehaald in Pluvier: Overzicht, p. 126. 3 D e nota is opgeno
m en in het Rapport, eind 19 37, van de C om m issie vo o r Indische Zaken van de T w eede
K am er-fractie van de R K SP. (A R A , Archief-Kerstens, 20)
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de petitie werd afgewezen. Er kwam in zijn toelichting1 een onjuist, ja
misleidend argument voor. Van Starkenborgh had er op gewezen dat de
PSII, de Parindra en de Gerindo steun aan de petitie hadden geweigerd;
dit waren drie nationalistische groeperingen die in wezen een onafhan
kelijk Indonesië begeerden — daarom hadden zij zich tegen de petitie
gekeerd. Welter maakte daar dit van:
‘ H o e v e r de w en sen , w e lk e in de petitie tot u itin g kom en, n o g afstaan zelfs
van het staatkundig b e se f van (de) m eer geavan ceerde delen der b evo lk in g , blijkt
uit het d o o r de lan d vo o g d gereleveerd e feit dat de voorn aam ste inheem se
politieke ve re n ig in g e n , w e lk e r leiders m eerm alen een vrij zu iver g e v o e l toond en
te bezitten v o o r hetgeen bin n en het b evattin gsverm o gen van de leden valt,
a fzijd ig z ijn g e b le ve n van de b e w e g in g die tot ond ersteuning van de petitie op
to u w is gezet.’

De koningin zette haar handtekening, Welter contrasigneerde en de
petitie werd bij koninklijk besluit van 16 november '38 afgewezen.2

★

De afwijzing van de petitie-Soetardjo was in Indië koren op de molen
van die inheemsen die sinds het gebeuren met van Limburg Stirums
toezeggingen hadden betoogd dat van Nederland geen toegefelijke hou
ding te verwachten was; zij droeg voorts bij tot de vorming van een naar
onafhankelijkheid strevende politieke federatie, veel breder en krachtiger
dan die welke in de herfst van '27 door Soekarno was opgericht.
Was dit effect door de gouverneur-generaal en de regering voorzien?
Dat blijkt uit niets —men vindt het althans in geen van de stukken die
wij aanhaalden, vermeld.
Wat de reacties van de Europese dagbladpers betreft: zij had, gelijk al
vermeld, in '36, toen het petitie-voorstel ingediend en aangenomen
werd, daar niet eens met felheid op gereageerd; het sprak voor die pers
zo vanzelf dat er geen wezenlijke wijziging diende te komen in de
bestaande verhouding tussen Nederland en Indië en zij zag de positie
van het gouvernement als zo stabiel, dat het denkbeeld, een ronde
tafel-conferentie bijeen te roepen die Nederlands-Indië binnen tien jaar

1 Tekst in van der W al: Volksraad, dl. II, p. 391 e.v.
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o f binnen een andere periode de status van zelfstandigheid diende te
geven, door bijna alle Europese dagbladen als onbelangrijk terzijde werd
geschoven. Misschien zou er, gezien het feit dat bij talrijke Nederlanders
een toenemende weerzin tegen de Haagse ‘bevoogding’ was gegroeid,
serieuzer op het voorstel zijn gereageerd als het van het Indo-Europees
Verbond was uitgegaan, maar dat was niet het geval: het was een voorstel
van v ijf Volksraadsleden, onder wie zich geen enkele Nederlander of
Indische Nederlander bevond.
Twee Europese bladen waren er slechts die de petitie-Soetardjo au
sérieux namen: het Bataviaas Nieuwsblad, een dagblad dat onder hoofd
redactie stond van J. H. Ritman, een journalist die een duidelijk besef
had van de groeiende kracht der inheemse nationalistische beweging, en
het in '38 opgerichte tijdschrift Kritiek en Opbouw.
Dat tijdschrift verdient nu enige aandacht omdat het vier jaar lang de
enige duidelijk-kritische stem is geweest in de Europese samenleving in
Indië.

★

Kritiek en Opbouw1 was in de eerste plaats het werk van een sinds lang
in Indië gevestigde Nederlandse socialist, D. M. G. Koch. Eerder noem
den wij hem al als een van de leden van de door gouverneur-generaal
van Limburg Stirum eind ’ i8 in het leven geroepen herzieningscommissie. Koch was in die tijd als ambtenaar aan de Algemene Secretarie
verbonden, maar toen van Limburg Stirum door Fock werd opgevolgd,
kwam aan zijn werk aldaar spoedig een einde. Enige tijd later kreeg hij
een functie waarin hij zich niet politiek bezwaard behoefde te voelen:
hij werd bibliothecaris bij een van de instellingen van het departement
van verkeer en waterstaat te Bandoeng. Hij had, nadat hij in het begin
van de eeuw als jonge man in Indië was aangekomen (hij was in ’8i
geboren), in '07 getracht, door middel van een eigen periodiek een
kritische instelling jegens het gouvernement te bevorderen. Zijn blad was
na een jaar ter ziele gegaan en een tweede blad, in ’ 11 door hem opgericht,
was het niet beter vergaan. Enkele jaren later had hij Sneevliet ontmoet.
' W at w ij over dit blad verm elden, is hoofdzakelijk gebaseerd op het aan het blad
g ew ijd e artikel van E. B. Locher-Scholten, in '7 6 gepubliceerd in het Tijdschrift voor
Geschiedenis.
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Hij had diens extremisme afgewezen - hervormingen wenste hij, niet
een revolutie. ‘Hij bleef’, aldus de Kadt in zijn memoires over zijn
Nederlands-Indische jaren, ‘het gebeuren benaderen zoals zijn ruimhar
tig en humanitair-marxistisch inzicht hem gebood. Hij was geen Indo
nesisch nationalist’ (d.w.z. voorstander van een op korte termijn onaf
hankelijk Indonesië), ‘maar iemand die probeerde, een vooruitstrevende
koloniale politiek aan de orde te stellen waarbinnen dat nationalisme zich
zou kunnen ontplooien tot een Indonesische variant van een internatio
naal socialisme.’ Koch kende Soekarno van nabij (in Bandoeng had hij
een tijdlang deel uitgemaakt van de Algemene Studieclub die de stoot
gaf tot de oprichting van de P N I) — hem beschouwde hij als een
gevaarlijke demagoog, ‘zijn sympathie’, aldus de Kadt, ‘ging uit naar
iemand als Hatta.’ 1
Samen met anderen richtte Koch in de herfst van '35 een Indische
afdeling op van de Nederlandse beweging Eenheid door Democratie,
EDD, die in juni, twee maanden na Musserts succes bij de Provinciale
Staten-verkiezingen, in het leven was geroepen. Van EDD konden slechts
personen van Nederlandse nationaliteit lid worden, maar tot de Indische
afdeling wilden, zoals spoedig bleek, ook inheemsen en Chinezen toe
treden. Kon dat? Die vraag werd aan het Nederlands hoofdbestuur
voorgelegd. De secretaris raadpleegde Colijn, deze adviseerde afwijzend
—het gevolg was dat de Indische afdeling zich in '37 van EDD losmaakte
en onder de naam Algemeen-Democratische Bond haar werk voortzette.
Het was het oude bestuur van het Indische EDD dat in februari '38,
in de maand dus waarin de petitie-Soetardjo in de Tweede Kamer door
bijna alle partijen werd afgewezen, na een mislukt contact met aanhangers
van de vroegere Stuw-groep2, als redactie naar voren trad van Kritiek en
Opbouw. Koch werd de ziel van het blad. Zijn aanpak was gematigd.
‘Kritiek en Opbouw’, aldus E. B. Locher-Scholten, ‘sprak zich uit voor een
uiteindelijke zelfstandigheid van (Indië), maar vroeg voor het ogenblik
om aanvaarding van de koloniale structuur, om maatschappijvernieuwing
door geleidelijke democratisering met name op staatkundig gebied.’ 3
Waren dat niet illusies? Dat was bepaald de opvatting van de strijdbare,
in Indië geboren en in november '36 daarheen teruggekeerde schrijver
E. du Perron, maar hij die de betekenis van Kritiek en Opbouw geenszins

1 J. de Kadt: Ja ren die dubbel telden. Politieke herinneringen (1978), p. 3 3 -3 4 .
2 Loge
mann had m edewerking geweigerd omdat hij de opvattingen van de oprichters van
K ritiek en O pbouw te radicaal vond.
3 E. B. Locher-Scholten in het Tijdschrift voor
Geschiedenis, 19 76, p. 205.
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overschatte (hij noemde het eens ‘Knudde en Onmacht’ 1), had waarde
ring voor het feit dat de kring van dit blad, naast de kleine Indische
Sociaal-Democratische Partij, de enige was die zich in het Europees
milieu ten gunste van de petitie-Soetardjo had uitgesproken. Hij trad in
september '38 tot de redactie van Kritiek en Opbouw toe en maakte van
haar kolommen o.m. gebruik om, zo schreef hij, ‘het ennesbejergereutel’
van Zentgraaff2 aan de kaak te stellen3. Zijn betekenis voor het blad was
o.m. dat hij enkele inheemse jongeren, die hem warm waren gaan
waarderen als principieel tegenstander van het kolonialisme, voor Kritiek
en Opbouw wist te interesseren - zij bleven het blad trouw, toen hij in
augustus '39 weer naar Nederland ging. Vermeld zij nog dat du Perron
in die bijna drie Indische jaren ook tal van bijdragen had geschreven voor
Ritmans Bataviaas Nieuwsblad.
Het aantal abonné’s op Kritiek en Opbouw, aanvankelijk miniem,
groeide als gevolg van du Perrons aanval op Zentgraaff tot ruim twee
honderd. Het blad werd door het bedrijfsleven genegeerd, advertenties
verwierf het niet. Het had in het Europese milieu geen enkele invloed.
Invloed in het inheemse had het overigens ook niet (daar was het niet
radicaal genoeg voor), zij het dat het daar werd gewaardeerd dat de
redactie, waarvan van meet af aan één o f meer inheemsen deel uitmaak
ten, telkens ruimte vrij maakte voor opinies van inheemse politieke
voormannen van diverse richtingen, onder wie Sjahrir.
Wij komen in hoofdstuk 10 op Kritiek en Opbouw terug.

Eenheid — tegen het Nederlands gezag
Oppervlakkig gezien had het in de jaren '20 ingezette repressiebeleid
succes gehad: achtereenvolgens waren de P K I (de communistische partij),
de PNI, de Partindo en de PNI-Baroe uit de openbaarheid verdwenen.
Hun voormannen en die van Tan Malaka’s kleine, ondergronds werken
de Partai Republik Indonesia, de Pari, waren uitgeschakeld, de kleine
kernen van aanhangers die hier en daar overbleven, konden nauwelijks
meer activiteit ontplooien. Wel had de non-coöperatie-politiek velen het
ideaal van een onafhankelijk Indonesië duidelijk voor ogen weten te

1 Aangehaald uit du Perrons brief, 2 7 okt. 19 38, aan H. Samkalden, a.v., p. 208. 2 D e 
ze overleed in maart '40. 3 Aangehaald uit K ritiek en Opbouw, I, 2 1 —2 2 , a.v., p. 207.
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stellen, maar zij had, leek het, de verwezenlijking van dat ideaal geen
stap dichterbij gebracht.
Uit dit gebeuren werden lessen getrokken; de voornaamste was dat
men er wijs aan deed, het gouvernement niet te provoceren. Inderdaad,
het streven naar onafhankelijkheid ging in de tweede helft van de jaren
'30 vormen aannemen die het gouvernement minder gelegenheid boden
om in te grijpen. De inheemse politieke voormannen drukten zich
voorzichtiger uit, het woord ‘onafhankelijkheid’ werd vermeden, de
non-coöperatie opgegeven. Dat laatste bleek een voordeel te zijn. De
vraag: coöperatie o f non-coöperatie, had in de jaren ’20 verdeeldheid
gewekt in anti-gouvernementele kringen —voor die verdeeldheid was
nu geen reden meer.
Voordat wij nu gaan schrijven over de twee nieuwe groeperingen die
wij in de vorige paragraaf al noemden: de Parindra en de Gerindo, lijkt
het ons nuttig, er op te wijzen dat hun activiteit ingebed werd in een
veel breder, in zijn strekking anti-gouvernementeel streven dat in de
loop van de jaren '30 op allerlei wijzen in de inheemse wereld tot uiting
kwam. Het Islamietisch reveil, dat wij in het vorige hoofdstuk memo
reerden, tekende zich steeds duidelijker af —wij herinneren er aan dat
het na het grote protest van alle Islamietische organisaties tegen het
voorlopig ontwerp voor een huwelijks-ordonnantie, in september '37
voor de eerste maal tot de vorming kwam van een lichaam dat al die
organisaties overkoepelde: de Madjilisoel Islamil a’laa Indonesia (de Hoge
Islamietische Raad van Indonesië), oftewel de Miai; het gecombineerd
ledental van de daarbij aangesloten organisaties zou in '41 de vierhon
derdduizend overschrijden. Elke bestaande Islamietische organisatie
toonde in de jaren '30 een opmerkelijke groei; dat gold zowel voor de
modernistische Mohammadijah als voor de conservatieve Nahdat ’al Oe
lama. In de inheemse samenleving als geheel won de georganiseerde Islam
dus aan kracht.
Opmerkelijk was voorts dat het aantal organisaties van inheemse
jongeren en van inheemse vrouwen toenam en dat steeds meer inheemse
vakbonden werden opgericht. Geen van die organisaties voerde een tegen
het gouvernement gerichte actie — alle droegen bij tot de politieke
bewustwording van hun leden; anders gezegd: de politieke voorhoede
die vroeg o f laat nieuwe vérgaande eisen aan het gouvernement zou
stellen, kreeg een steeds bredere achterban.
Opmerkelijk was tenslotte dat binnen de twee veruit grootste groepen
van Vreemde Oosterlingen: de Chinezen en de Arabieren, stromingen
naar voren kwamen die zich solidair verklaarden met het Indonesisch
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onafhankelijkheidsstreven; op die stromingen willen wij nu ingaan.

★

In de jaren ’ io tekenden zich binnen de Chinese minderheid in Indië1
(een minderheid die, gelijk in hoofdstuk 4 uiteengezet, uit Indische en
‘recente’ Chinezen bestond) twee opvattingen af over haar plaats en
mogelijke politieke taak: de eerste hield in dat Chinezen zich dienden
te oriënteren op de nieuwe Chinese republiek, de tweede dat zij zich
moesten beschouwen als ingezetenen van Nederlands-Indië die door
deelneming aan het politieke leven voor hun rechten zouden kunnen
opkomen. De eerste opvatting werd met kracht verkondigd in het Chi
nese dagblad Sin Po dat van 1910 afin het Maleis (en van '2 1 af bovendien
in het Chinees) in Batavia verscheen, de tweede opvatting werd vooral
aangehangen door de welgestelden uit de Indisch-Chinese groep: eige
naren van grote handelshuizen, particuliere landerijen, rijstpellerijen enz.
Woordvoerder van deze groep werd de miljonair H. H. Kan, eigenaar
van een particuliere landerij, die een Nederlandse opvoeding had genoten
en in Batavia lid was geworden van de regentschapsraad. Hij was het die
in ’ i j , toen bekend werd dat van Limburg Stirum enkele Indische
Chinezen wilde opnemen in de voor het eerst samen te stellen Volksraad,
de Chinese leden van alle bestaande plaatselijke raden opriep om met
hem in Bandoeng van gedachten te wisselen over de candidaten die men
aan de gouverneur-generaal zou kunnen voorleggen. E lf Indische Chi
nezen, onder wie zeven z.g. ‘officieren der Chinezen’, namen Kans
uitnodiging aan; besloten werd, aan de gouverneur-generaal v ijf namen
voor te leggen, onder wie die van Kan. Toen dit in wijder kring bekend
raakte, rees er verzet, als gevolg waarvan begin november ’ 17 in Semarang
een conferentie plaatsvond van ca. zevenhonderd Indische Chinezen,
allen op Java gedomicilieerd. Kan betoogde er dat deelneming aan de
arbeid van de Volksraad wenselijk was, en hetzelfde deed een tweede
Chinees, Yap Tjwan Bing, een socialist die zich als volgeling van Snee
vliet beschouwde. Noch Kan, noch Yap wist de conferentie te overtuigen:
de meeste aanwezigen stelden zich op het vooral door het dagblad Sin
1 Het nu volgende is in de eerste plaats gebaseerd op de in 1978 in Singapore
gepubliceerde, gebundelde studies van Leo Suryadinata: The Chinese M in ority in
Indonesia. Seven Studies.
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Po telkens naar voren gebrachte standpunt dat voor de Indische Chinezen
maar één land van belang was: China. Kan wekte dan ook grote ergernis
toen in ’ i8 bekend werd dat hij en een tweede Indische Chinees (de
‘luitenant der Chinezen’ op het eiland Banka) zich hadden laten benoe
men tot lid van de Volksraad.
*
In de loop van de jaren ’20 werd het politieke beeld dat de IndischChinese volksgroep bood, nog gecompliceerder. Er kwam een kleine
linkervleugel (de P K I had een aantal Indisch-Chinese aanhangers, de
meesten zonen van rijke Chinezen, en onder de groepen communisten
die begin '28 naar Boven-Digoel werden gedeporteerd, bevonden zich
acht mannelijke Indische Chinezen) — er kwam óók een groep die
aansluiting zocht bij het Indonesisch nationalisme. Kan en andere ver
mogenden wezen dat nationalisme af —zij hadden onder het Nederlandse
bewind fortuin gemaakt en wensten tot in een verre toekomst door dat
bewind beschermd te worden. In '28 richtten zij in Semarang het Chinees
Verbond in Nederlands-Indië op, de Chung Hu/a Hui; het was typisch
een organisatie van de gevestigde Indisch-Chinese maatschappelijke elite
(‘recente’ Chinezen mochten er wel lid van worden maar hadden er geen
stemrecht in) - de groep van het verbond werd naar de luxueuze Ame
rikaanse auto’s waarvan de voormannen gebruik plachten te maken, door
minder bemiddelde Chinezen veelal als ‘de Packard-groep’ aangeduid.
In de jaren '20 behoorden de Indische Chinezen die mèt Kan in de
Volksraad kwamen (hijzelf werd telkens door het gouvernement, waar
mee hij op uitstekende voet stond, herbenoemd1), tot de behoudenden.
Toen de Volksraad eind '27 moest stemmen over de wenselijkheid van
een inheemse ‘meerderheid’, stemden de twee Indische Chinezen die op
voordracht van de Nederlands-Indische Politiek-Economische Bond wa
ren benoemd, tegen —Kan en twee anderen die als partijlozen benoemd
waren, wilden bij de inheemse bevolkingsmeerderheid geen extra weer
stand wekken, maar het ging hun te ver, hun stem aan het voorstel te
geven; zij kozen een simpele oplossing: voordat de stemming plaatsvond,
verlieten zij de zittingzaal.
Bij de Indisch-Chinese groep als geheel bleef het gevoel van verbon
denheid met China in de jaren '20 bestaan —de Chinese regering gaf zich
trouwens moeite om dat gevoel te versterken, o.m. door het naar Indië
zenden van Chinees-nationalistische leerkrachten die aan de eigen scho

1 Het was zijn villa in Bandoeng waarin gouverneur-generaal van Starkenborgh na
zijn vertrek uit Batavia, eind februari '42, in eerste instantie zijn intrek nam.
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len der Chinezen werden verbonden (verscheidenen van die leerkrachten
werden door het gouvernement op grond van anti-gouvernementele
uitlatingen Indië uitgezet). Er tekende zich echter ook bij de Indische
Chinezen een stroming af die bepleitte dat de Indisch-Chinese groep haar
historische identiteit moest prijsgeven teneinde volledig door de in
heemse wereld te worden aanvaard. Chinezen, aldus deze stroming,
dienden, als Indonesië eenmaal onafhankelijk was, volwaardige Indone
sische staatsburgers te worden. Uit die stroming kwam in '32 in Soerabaja
een nieuwe organisatie voort: de Partij van Indonesische Chinezen, de
Partai Tïotighoa Indonesia oftewel de P T l — men ziet: terwijl Kans partij
een Chinese naam had, had de nieuwe partij een Maleise. Voorzitter van
de P T I werd een journalist, K. H. Liem. De partij kreeg een eigen dagblad,
de Sin Tit Po.
Het sprak vanzelf dat de PT I achter de petitie-Soetardjo stond, trou
wens: het Volksraadslid dat de P H vertegenwoordigde, was een van de
v ijf indieners van het voorstel dat tot de petitie zou leiden; hij stemde
natuurlijk vóór. De drie overige Indisch-Chinese leden van de Volksraad,
onder wie twee die de ‘Packard-groep’ vertegenwoordigden (een van die
twee was Kan), spaarden kool en geit zoals in '27 was geschied: zij
onthielden zich van stemming.
Beide partijen: zowel die van Kan als die van Liem, waren klein. Zij
telden niet meer dan enkele honderden leden.1 De meeste Indische en
‘recente’ Chinezen concentreerden zich dus op hun eigen bestaan, voel
den althans weinig voor integratie hetzij in het Europese, hetzij in het
inheemse deel van de samenleving. In de jaren '30 groeide de belang
stelling voor China weer: met China’s verzet tegen het binnendringend
Japan werd sterk meegeleefd; hierop komen wij terug in het volgende
hoofdstuk.

★

Evenals de Chinezen vormden de Arabieren in de archipel een duidelijk
afgescheiden minderheid, jegens welke evenwel, zoals uiteengezet, bij

1 W ij voegen hieraan toe dat Kans partij, de C hu ng Hu/a H u i, in '3 4 een deel van haar
aanhang had verloren: een groep jongeren was toen onder leiding van mr. Phoa Liong
G ie (‘ Phoa’ was zijn familienaam) uitgetreden omdat zij zich met het autocratisch
optreden van Kan en de zijnen niet langer kon verenigen.
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de inheemsen niet die weerstanden bestonden welke in de loop van
generaties tegen de vermogenden onder de Chinezen waren gegroeid.
Nagenoeg alle Arabieren in Indië hadden in de eerste drie decennia van
deze eeuw geen belangstelling voor het politieke gebeuren. Dit veran
derde in het begin van de jaren '30 toen een groep jonge, in Indië
geboren, ontwikkelde Arabieren zich op hetzelfde standpunt stelde dat
Liems P U in '32 had ingenomen: de groep ging niet haar land van
oorsprong maar Indië als haar vaderland beschouwen. In '34 kwam het
op instigatie van Liem, de voorzitter van de Partai Tionghoa Indonesia, in
Semarang tot de oprichting van een politieke organisatie, de Persatoean
Arab Indonesia (het Verbond van Indonesische Arabieren) oftewel de P A I
—wéér dus een organisatie met een Maleise naam. Dat was programma
tisch bedoeld: de P A I zocht binnen het geheel van de Indische samen
leving aansluiting niet bij de Europese minderheid maar bij de Indone
sische meerderheid. Zij kreeg op Java een vrij aanzienlijke aanhang
—gegevens over de Buitengewesten ontbreken.

★

Wij komen nu tot de Parindra en de Gerindo die respectievelijk in '35 en
'37 werden opgericht; het voornaamste verschil tussen die twee was dat
de Gerindo ingrijpende sociale hervormingen wenste en dat de Parindra
daar minder behoefte aan had.
De Partai Indonesia Raya (de Partij van Groot-Indonesië) oftewel de
Parindra, werd in december '35 in Soerakarta gevormd uit een samengaan
van de oude Javaanse groepering Boedi Oetomo (‘aristocratisch-intellectualistisch’, zoals wij eerder schreven) met enkele andere groeperingen
waaronder een van Oost-Javaanse intellectuelen welke aldaar en op
Zuid-Celebes belangrijk sociaal werk had gedaan onder leiding van
Soetomo, een van de oprichters van Boedi Oetomo, later oprichter van de
Studieclub te Soerabaja die verbonden was geweest met de overeenkom
stige club te Bandoeng waaruit Soekamo’s P N I was ontstaan. De naam
van de nieuwe partij was al een program: de titel van het Indonesischnationalistische volkslied werd er in herhaald. Voorzitter van de partij
werd Soetomo en in zijn persoon had de Parindra dus een duidelijke
band met het nationalisme uit de jaren ’ io en '20 — zij kreeg een
duidelijke band met het nationalisme uit het begin van de jaren '30 in
de persoon van Thamrin die leider werd van de Parindra-fractie in de
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Volksraad; hij was door het gouvernement steeds als de lastigste criticus
beschouwd.
De Parindra was een beweging van inheemse stedelingen uit de hogere
lagen van de inheemse samenleving. Zij zette het werk van de bond van
intellectuelen voort in dier voege dat ook zij ging streven naar een betere
organisatie en een sociale verheffing van het inheemse volksdeel: zij
richtte enkele tientallen handels- en kredietcoöperaties op alsmede een
bankinstelling, een armenhuis en een polikliniek; ook gaf zij zich moeite
om door het uitzenden van onderwijzers het analfabetisme te bestrijden
en organiseerde zij voorlichting aan landbouwers en eigenaren van
prauwen. Haar ledental (onder die leden bevonden zich talrijke inheemse
bestuursambtenaren) bleef beperkt — er waren nog geen vierduizend
leden in '37, wellicht tienduizend in '40; de aanhang was evenwel breder
dan die cijfers doen vermoeden. Dat bleek, toen haar voorzitter Soetomo
in mei '38 in Soerabaja overleed: omstreeks vijftigduizend inheemsen
volgden zijn baar.' Raden Mas Ario Woerjaningrat, een van de regenten
in het vorstendom Soerakarta, werd zijn opvolger.
De Parindra was afkerig van een drastische hervorming van de inheem
se samenleving. Inheemse voormannen die wèl voorstanders waren van
zulk een hervorming, richtten in mei '37 in Batavia een eigen groepering
op, de Gerakan Rakjat Indonesia (de Indonesische Volksbeweging) oftewel
de Gerindo, bedoeld, zo deed de voorzitter, med. drs. A. K. Gani, blijken,
‘als linkse correctie op de rechtse Parindra.’ 2 Tot de oprichters van de
Gerindo behoorden verscheidenen die eerst voorman waren geweest van
de Partindo, de voortzetting van Soekarno’s PNI. Dat gold bijvoorbeeld
voor twee in Batavia geassocieerde advocaten, mr. Mohammed Yamin
1 Soetom o bracht in '3 6 een bezoek aan Brits-Indië (en een aan Japan dat later aan
de orde komt), waar hij diep w erd geschokt door de hongersnood en door de armoede
die er zoveel groter was dan in Nederlands-Indië. Via C o lo m bo reisde hij toen naar
N ederland waar hij enkele spreekbeurten w ild e houden en contact w ild e opnemen
met de Perhimpoenan Indonesia, die van '3 5 a f een brede sam enwerking (een ‘V o lk s
front’) was gaan bepleiten. V o o r zijn spreekbeurten had hij gegevens van Thamrin
nodig w elke hij had aangevraagd in een uit C o lo m b o verzonden brief waarin hij een
beeld had gegeven van de sociale ellende in Brits-Indië; zijn b rief werd door het
gouvernem ent onderschept en het feit dat hij na terugkeer in Nederlands-Indië zweeg
o ver wat hij in Brits-Indië had gezien, werd door de PID gezien als ‘ een bew ijs van
een groot gebrek aan objectiviteit en ridderlijkheid.’ (Parket van de procureurgeneraal, Algem ene Recherchedienst: Rapport, 2 2 nov. 19 39, over de nationalistische
b ew eging van 1 9 3 3 - 1 9 3 9 (verder aan te halen als: Rapport nationalistische bew eging
1 9 3 3 - 1 9 3 9 ) , p. 44, A R A , M K (ministerie van koloniën), Londens archief, M 74) 2 A l
dus Pluvier in zijn Overzicht, p. 1 10.
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en mr. Amir Sjarifoeddin; die laatste, over wie wij vooral in het slot
hoofdstuk van dit deel meer te schrijven hebben, was een in 1907 in
Medan geboren Batak die in Nederland een gymnasium had doorlopen,
als student aan de Rechtshogeschool te Batavia al politiek actief was
geweest en in '33 tot anderhalf jaar gevangenisstraf was veroordeeld
wegens overtreding van artikel 15 3bis.'
Uiteraard kwam de Gerindo in het staatkundig gedeelte van haar
program niet voor de onafhankelijkheid van Indonesië op (dat zou
onmiddellijk tot een verbod hebben geleid) —zij eiste autonomie voor
Indië binnen het geheel van het koninkrijk en drong aan op de vorming
van een volwaardig parlement, d.w.z. een parlement dat, anders dan de
Volksraad, zeggenschap zou hebben over het gouvernement en zou
worden samengesteld op grond van algemene verkiezingen, hetgeen
natuurlijk een overweldigende inheemse meerderheid zou opleveren.
Wat dan?
Onmiddellijk na de oprichting van de Gerindo werd Yamin door de
PID op dat punt verhoord. Hij verklaarde toen, aldus een eind '39 door
de PID opgesteld, uitgebreid rapport over de nationalistische beweging,
‘dat de door de Gerindo geformuleerde doelstelling ruimer was gekozen
dan die van de Partindo’ (zij had eertijds onafhankelijkheid geëist),

1 Sjarifoeddin was in '3 3 door de gouverneur van W est-Java in een b rief aan de
procureur-generaal aangeduid als ‘een extremist in hart en nieren; met een krachtige
overtuiging . .. karaktervast. . . een geboren leider, een gevaarlijk agitator.’ (brief d.d.
10 nov. 19 33 in Kwantes, dl. IV, p. 1 7 1) D e gouverneur had zijn internering vo o rge
steld, maar de Jo n g e had het voldoende geacht, Sjarifoeddin na zijn vrijlating uit
gevangenschap te waarschuwen dat hij, maakte hij zich w eer aan verboden actie
schuldig, geïnterneerd zou worden.
V olgens een Indonesisch persbericht verklaarde Sjarifoeddin in augustus 1948 op
een communistische bijeenkomst dat hij van '3 5 a f zou zijn opgetreden als de geheime
leider van de P K I , de Indonesische communistische partij. D e Franse historicus Jacques
Leclerc heeft het evenw el in 19 8 1 waarschijnlijk gemaakt dat daar in werkelijkheid
geen sprake van is geweest. Het staat niet vast dat Sjarifoeddin de bedoelde verklaring
inderdaad heeft afgelegd en als dat w el zo is, moet zij verm oedelijk gezien worden
als een poging van de pas naar Indonesië teruggekeerde communistische voorm an
M oesso om aan te tonen dat er van een continue leiding van de P K I sprake was
geweest. V olgens Leclerc heeft Sjarifoeddin pas op het m om ent dat hij illegaal ging
werken, d.w.z. in de begintijd van de Japanse bezetting, duidelijk aansluiting gekregen
bij de toen zeer kleine P K I — hij stond met haar toen w el al enige tijd in contact
omdat hij binnen de G erindo een enthousiast voorstander was van de Volksfrontgedachte. (Jacques Leclerc: ‘A m ir Sjarifoeddin et le communisme indonésien' in Histoire de
I ’A sie du S u d -E st (19 8 1), p. 223 e.v.)
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‘ m et het o o g op een eventuele d o m in io n -s ta tu s . . . T e g e n o v e r een dom inion-status
stond m e n v o lg e n s mr. M o h a m m e d Y a m in niet a fw ijz e n d , echter als o ve rg a n g s
fase naar de v o lle d ig e vrijh e id van 'In d o n esia ’.
O p g ro n d h iervan h u ld igd e het h oofdparket reeds d ad elijk de m e n in g dat de
G e rin d o g een ander doel had dan 'In don esia M e r d e k a " ' —

die mening was juist.
Verontrust door het feit dat de Gerindo op Java ‘de kracht van het
proletariaat’, aldus haar orgaan, trachtte te organiseren (‘niet de bourgeois,
doch de proletariërs zullen’, aldus dat orgaan, ‘de Indonesiërs omhoog
voeren naar de blauwe lucht der vrijheid’)2 en dat zij ook op ZuidSumatra bijeenkomsten was gaan beleggen die elk meer dan duizend
belangstellenden hadden getrokken, stelde de pas-benoemde procureurgeneraal mr. H. Marcella in juni '38 aan van Starkenborgh voor, de
Gerindo te waarschuwen dat zij zich op haar tweede congres, hetwelk zij
in de herfst wilde houden, diende te matigen. O f die waarschuwing is
uitgegaan, weten wij niet, wèl dat drs. Gani in zijn openingstoespraak
voorzichtig was; hij onderstreepte o.m. dat de Gerindo de non-coöperatie
afwees. Het was puur tactiek. ‘Dat men zich’, zo rapporteerde na de
conferentie de nieuwe adviseur voor inlandse zaken dr. G. F. Pijper
(Gobée’s opvolger),
‘ o v e r dit coöperatieve karakter . . . geen illusies behoeft te m aken, bleek . . .
d u id e lijk uit andere uitspraken, b ijv. uit d eze: ‘ H et is onjuist (te m enen) dat de
nationalistische partijen d o o r de aanvaarding van het coö peratie-begin sel hun
d o e le in d e n g e w ijz ig d zo ud en h e b b e n ’, ‘ de w e r k w ijz e is anders m aar ons streven
is h etzelfd e g e b le ve n ’ . B ij d eze laatste w o o rd e n g a f het publiek tekenen van
in ste m m in g . . . E r is veran d erin g van too n, niet van geest te constateren.’ 3

En ook dit was juist gezien.
Hoeveel leden de Gerindo had, is niet precies bekend —vermoedelijk
waren het tussen de vijf- en tienduizend.4

★

1 Rapport nationalistische bew eging 1 9 3 3 - 1 9 3 9 , p. 14. 2 Aangehaald in de brief,
2 3 ju n i 19 38 , van de procureur-generaal aan van Starkenborgh, in Kwantes, dl. IV,
p. 526. 3 Brief, 10 okt. 19 38, van de adviseur vo o r inlandse zaken aan van Starken
borgh in a.v., p. 538. 4 D e G erindo liet ook Indische Chinezen als lid toe, de Parindra
niet.
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THAMRIN
Toen in de loop van '37 in inheemse kringen beduchtheid, rees dat de
petitie-Soetardjo, hoewel in september '36 door de Volksraad aangeno
men, zou worden afgewezen, werd door Soetardjo en anderen besloten,
publieke actie te gaan voeren ter ondersteuning van de petitie. Er werd
een comité opgericht waarvan Soetardjo voorzitter werd en hadji Agoes
Salim een van de leden. Salim had evenwel in de tweede helft van de
jaren '20 grote weerstanden gewekt doordat hij in die tijd, waarin de
inheemse politieke actie nog in het teken stond van de non-coöperatie,
samenwerking met het gouvernement had bepleit. Zijn prominente plaats
was een van de redenen waarom de actie van het comité niet recht van
de grond kwam; een tweede was dat de Parindra, die in de Volksraad
tegen de petitie had gestemd, samenwerking met het comité afwees
—hetzelfde deden, gelijk reeds vermeld, de Gerindo en de Partai Sarekat
Islam Indonesia. Een actie om handtekeningen ten gunste van de petitie te
verzamelen werd geen succes. ‘ Unused to this form of political action and no
doubt afraid of committing themselves to paper (men kon beter de PID geen
gegevens verschaffen!) ‘peoplefailed to sign', aldus de Australische historica
Susan Abeyasekere.' Met dat al was er nu een comité waarin alle groe
peringen samenwerkten die zich in de Volksraad ten gunste van de
petitie-Soetardjo hadden uitgesproken: de twee verenigingen van in
heemse bestuursambtenaren, de inheemse katholieke partij (de PPKI),
de Pasoendan en de Persatoean Minahassa; een eigen groepering van hadji
Agoes Salim, een nieuwe groepering van Indonesische studenten en de
Persatoean Arab Indonesia sloten zich bij het comité aan.
Begin '39 nu (de petitie-Soetardjo was bij koninklijk besluit afgewe
zen) achtte Thamrin, fractieleider van de Parindra, het moment gekomen
om een bredere samenwerking op touw te zetten. Hij volgde in die tijd
met grote bezorgdheid de ontwikkelingen in Europa waar de intocht van
de Duitse troepen in Sudetenland, begin oktober '38, geen ontspanning
had gebracht. Brak een nieuwe oorlog uit, dan zou Nederland daarin
betrokken kunnen worden. Wat zou dan het lot van Nederlands-Indië
zijn? Zou Nederland delen daarvan moeten afstaan o f zou het onder
Japanse invloed komen? Het leek Thamrin meer en meer wenselijk dat
een vast contact tot stand kwam tussen de belangrijkste inheemse poli
tieke groeperingen, zulks ook om gemeenschappelijk meer pressie uit te
oefenen op het gouvernement. Toen hij zijn denkbeelden op 18 maart
'39 in Soerakarta voorlegde aan het hoofdbestuur van de Parindra, kon

1 S. Abeyasekere: ‘ The Sutardjo Petition' in G eld en geweten, dl. II, p. 16 1.
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hij er op wijzen dat Hitler drie dagen eerder het Tsjechische deel van
Tsjechoslowakije had bezet en dat Engeland daar fel op had gereageerd
— zijn voorstel om te trachten, een federatief verbond met andere poli
tieke groeperingen aan te gaan, werd aanvaard. Talloze besprekingen
volgden. Voor een nieuwe vorm van samenwerking maakte het Soetardjo-com ité de weg vrij door zich op n mei te ontbinden - de PPKI, de
Pasoendan en de Persatoean Minahassa, die tot dat comité hadden behoord,
konden zich nu bij het nieuwe samenwerkingsverband aansluiten. Op 21
mei werd dat in Batavia gevormd: de Gaboengan Politik Indonesia (de
Indonesische Politieke Federatie) oftewel de Gapi. Het was een federatie
van wat men de meest nationalistische vleugel van de Soetardjo-groep
zou kunnen noemen, samen met de Parindra en de Gerindo. Ook de Partai
Sarekat Islam Indonesia sloot zich aan —Agoes Salims splintergroepering
werd daarentegen geweerd, de partij der ‘Indonesische’ Chinezen, de
PTI, kreeg te horen dat dezen slechts ‘geassocieerd lid’ mochten worden
(zij verkoos het toen, voorlopig buiten de Gapi te blijven) en de partij
der ‘Indonesische’ Arabieren, de PAI, hield de beslissing om zich bij de
Gapi aan te sluiten, aan. Geen contact werd opgenomen met de twee
groeperingen van inheemse bestuursambtenaren —de Gapi was immers
gedacht als een federatie tot het ontwikkelen van tegen het gouvernement
gerichte politieke actie en daaraan zouden, zo werd gemeend, bestuurs
ambtenaren niet kunnen deelnemen. Voor zodanige politieke actie voel
de ook het Moluks Politiek Verbond niet - het had nimmer verbindingen
gehad met anti-gouvernementele inheemse organisaties.
Het federatief karakter van de Gapi werd onderstreept doordat zij geen
voorzitter kreeg; wel werd een secretariaat gevormd waarin alle deelne
mende groeperingen vertegenwoordigd waren en binnen dat secretariaat
werd een soort dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit vertegenwoor
digers van de drie belangrijkste aangesloten organisaties, de Parindra, de
Gerindo en de Partai Sarekat Islam Indonesia, resp. Thamin, Sjarifoeddin
(die kort tevoren Gani’s plaats als voorzitter van de Gerindo had ingeno
men) en de architect Abikoesno Tjokrosoejoso, voorzitter van de PSII.1
Blijkens de statuten stelde de Gapi zich ten doel, alle Indonesische
politieke partijen te verenigen voor onderlinge samenwerking, in de
eerste plaats ter organisatie van een groot Indonesisch Volkscongres. De
samenwerking zou plaatsvinden op de algemene grondslagen van, zo
1 T jokroam inoto, eertijds de aanbeden leider van de Sarekat Islam, later voorzitter
van de Persatoean Sarekat Islam, vervolgens van de P artai Sarekat Islam Indonesia, was
in de lente van '3 5 overleden.
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heette het, ‘nationale eenheid, democratie in politiek, economisch en
sociaal opzicht, eenheid van actie en het zelfbeschikkingsrecht.’ De be
grippen ‘zelfstandigheid’ en ‘onafhankelijkheid’ werden vermeden —het
was overigens duidelijk dat de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht
tot een zelfstandig, door Indonesiërs beheerst, o f zelfs tot een onafhan
kelijk Indonesië zou leiden.
De algemene grondslagen van de Gapi droegen een nogal abstract
karakter; in ‘democratie in politiek, economisch en sociaal opzicht’ kon
bijvoorbeeld ieder lezen wat hij wilde. De Gapi had behoefte aan een
sprekende leuze, geschikt, zo werd gehoopt, om grotere volksmassa’s in
beweging te brengen - dat zulks mogelijk was, hadden de Sarekat Islam
en Soekarno’s P N I aangetoond. Over die mogelijke leuze vonden in de
maanden na de oprichting (maanden waarin in Europa het oorlogsgevaar
steeds groter werd) vele besprekingen plaats; besloten werd, als leuze het
punt over te nemen dat de Gerindo in haar actie centraal had gesteld: er
moest in Indië een volwaardig parlement komen: ‘Indonesia Berparlemèn!’ (‘een parlement voor Indonesië!’). Die leuze was slim gekozen: het
gouvernement kon moeilijk bezwaar maken tegen haar verkondiging. En
ze sloot alles in: de volledige zeggenschap door Indonesiërs, hun zelf
standigheid, eventueel ook hun onafhankelijkheid.
Nog geen drie weken na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,
op 19 september, kwamen vertegenwoordigers van alle groeperingen die
de Gapi hadden opgericht, in Batavia bijeen. Zij verklaarden zich accoord
met het uitgeven van een manifest.1 De ‘te Djakarta gehouden vergade
ring van de G api’ (Soekarno’s P N I had als eerste ‘Batavia’ door ‘D/jakarta’
vervangen) sprak daarin uit, van oordeel te zijn dat de internationale
gebeurtenissen een steeds groter gevaar vormden voor ‘de veiligheid van
het gezag in Nederlands-Indië en de Indonesische maatschappij’, dat
samenwerking tussen ‘het Indonesische volk’ en ‘het Nederlandse volk’
gewenst was en dat ‘die samenwerking bewerkstelligd (moest) worden
langs de weg van het geven van nieuwe rechten in de regeling van het
landsbestuur aan het Indonesische volk.’ Op grond van die overwegingen
trad de Gapi nu met de volgende ‘besluiten’ in de openbaarheid:
‘ 1. dat de leden van de G a p i niet zelfstandig actie zullen vo eren m aar zullen
optreden in het verban d van de G a p i, bereid om sam en te w erk e n m et andere
organisaties;

1 Vertaling in van der W al: Volksraad, dl. II, p. 403.
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2.

dat er beh o o rt te w o rd e n ingesteld een regerin g m et een parlem ent dat

geko zen w o rd t uit en d o o r het vo lk , en een regerin g die v e ra n tw o o rd e lijk is aan
dat parlem ent.’

De nieuwe inheemse studenten-organisatie en de sinds kort bestaande
federatie van vakbonden van inheems gouvernementspersoneel (deze
telden bijna veertigduizend leden) betuigden onmiddellijk hun adhesie
aan dit manifest, nagenoeg de gehele inheemse pers hechtte er haar
goedkeuring aan1 en begin oktober hield de Gapi te Batavia haar eerste
openbare vergadering; daarvoor bestond, aldus de assistent-resident, ‘zeer
grote belangstelling, zowel van de zijde van inheemse intellectuelen als
van de kleinere middenstand.’ 2
Nadat vervolgens op meer dan honderd plaatsen in de hele archipel
voorbereidende vergaderingen waren gehouden die in totaal meer dan
tachtigduizend belangstellenden trokken, vond eind december in Batavia
het bij de oprichting van de Gapi aangekondigde Indonesisch Volkscon
gres plaats. ‘Het in grote getale opgekomen publiek’, aldus adviseur Pijper
in zijn rapport aan van Starkenborgh3, ‘bestond . . . voornamelijk uit
intellectuelen en uit de kleine middenstand, daarbij veel vrouwen.’
Tussen twee hagen van geüniformeerde leden van jeugdorganisaties (die
organisaties: nationalistische èn Islamietische, hadden begin december
ook al een federatie gevormd) deed het congresbestuur bij de opening
zijn intocht in de zaal, voorafgegaan door de vlaggen van de bij de Gapi
aangesloten groeperingen. Alle aanwezigen stonden op en zongen het
Indonesia Raya. Dat lied werd door het congres officieel als eenheidslied
aanvaard; officieel aanvaard werd ook één vlag: de rood-witte. Er bleek
van verdeeldheid doordat de studentendelegatie, nadat haar eis dat de
leuze ‘Een parlement voor Indonesië!’ gewijzigd zou worden tot ‘Een
parlement voor Indonesië nul’ verworpen was, demonstratief de zaal
verliet — overigens heerste er eenstemmigheid. ‘Ik acht’, concludeerde
Pijper,
‘ de belan grijkste uitkom st van de actie der G a p i tot dusverre deze, dat zij er in
geslaagd is, de m eest u iteenlopend e partijen v o o r één gem eensch ap pelijk ideaal
te w in n e n . N im m e r in de gesch ieden is d er Inheem se politieke b e w e g in g is de
eenh eid zo g ro o t g e w e e st als nu.’

1 T w e e bladen lieten dat na en beweerden dat het de voorm annen van de G a p i slechts
om eigen gew in te doen was. 2 ‘O verzicht van de openbare vergadering der G a p i
op i oktober 19 39 te Batavia’ , in van der W al: Volksraad, dl. II, p. 404. 3 Rapport d.d.
10 jan. 1940 in a.v., p. 496 e.v.
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Het was een eenheid tegen het Nederlands gezag.

★

Het gewicht van die eenheid moet men niet zoeken in successen die
bereikt werden doordat enig kenbaar gemaakt verlangen werd ingewil
ligd. De door de Gapi ingezette agitatie had geen effect op het beleid van
gouvernement en regering. Van Starkenborgh, de opinies van sommige
raadgevers naast zich neerleggend, had het niet nodig geoordeeld, het
bijeenkomen van het Indonesisch Volkscongres te verbieden, maar hij
was geen moment van zins, het tot een gesprek met inheemse politieke
voormannen te laten komen, laat staan de Gapi als gesprekspartner te
erkennen. Ook in Nederland werden de verlangens van de Gapi op niet
mis te verstane wijze afgewezen: toen de SDAP’er J. E. Stokvis (benoemd
Volksraadslid van '23 tot '31) eind februari '40 in de Tweede Kamer een
motie had ingediend welke de regering uitnodigde, toekenning van
ruimere staatkundige bevoegdheden aan Indië in onderzoek te nemen,
werd die motie op advies van minister Welter met grote meerderheid
verworpen; alleen de afgevaardigden van de SDAP en van de kleine
Christelijk-Democratische Unie stemden vóór, namens de CPN stemde
Roestam Effendi tegen.’ De Gapi bleef dus met lege handen zitten.
Was zij daarom onbelangrijk? Geenszins.
Er had zich van meet af aan binnen het geheel van de nationalistische
beweging veel verdeeldheid voorgedaan: verdeeldheid tussen Islamieten
en pure nationalisten, tussen pro- en anti-communisten, tussen coöperatoren en non-coöperatoren, tussen conservatieven en radicalen —nu was
er voor het eerst eenheid, nu hadden voor het eerst vrijwel alle bestaande

1 Binnenskamers was W elter een tikje verder gegaan doordat het kabinet-de G eer in
december '3 9 op zijn voorstel had besloten, een wetsontwerp in te dienen dat het
m ogelijk zou maken, vier vertegenwoordigers van Nederlands-Indië, de Nederlandse
Antillen en Suriname als staatsraden in buitengewone dienst toe te voegen aan de
Raad van State; onder die vertegenwoordigers zouden zich ook ‘ Nederlandse onder
danen’ kunnen bevinden, dus ook Indonesiërs o f Vreem de Oosterlingen. H et w ets
ontwerp werd eind december met verzoek om advies toegezonden aan van Starken
borgh en de twee gouverneurs in de W est; die laatste twee verklaarden er zich prompt
accoord mee, van Starkenborgh reageerde pas eind april '40: hij deed toen weten dat
hij het advies van de Raad van Nederlands-Indië zou inwinnen. T w e e weken later
was Nederland bezet waarm ee de noodzaak tot het opstellen van dat advies verviel.
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inheemse politieke organisaties de afspraak gemaakt dat zij niet zelfstan
dig maar louter in federatief verband zouden optreden.
Geen wonder dat de PID zich over de Gapi en de door haar ingezette
actie spoedig zorgen ging maken.
De dienst hield voormannen als Thamrin voor wezenlijk onbetrouw
baar. Zij waren, aldus zijn in november '39 opgesteld, eerder al geme
moreerd rapport, ‘deloyale figuren’ die aan hun ‘politieke verlangens ...
op misleidende wijze een massaal karakter in de Gapi denken te kunnen
geven, ter bereiking van eigen aspiraties die het licht moeilijk kunnen
verdragen’ —‘onomstotelijk’ was namelijk ‘gebleken dat zij het vertrou
wen hebben van de Japanners’ (daarop komen wij nog terug). Het was
dus bedenkelijk dat de Gapi een aanhang van zekere omvang had gekre
gen; de PID schatte deze, de in vakbonden georganiseerde arbeiders
meegerekend, op honderdtienduizend personen1, ‘een georganiseerde
macht’, op een bevolking van zeventig miljoen zielen ‘relatief wel klein’,
‘maar waarvan de morele betekenis niet onderschat mag worden.’2
Inderdaad, niet die morele en evenmin de politieke. Wat was in ruim
twintig jaar veel veranderd! Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog
had Indië de Sarekat Islam gekend, maar zij was toch meer een beweging
geweest van collectieve en vluchtige extase dan van doelbewuste actie
en zij was nimmer zo ver gegaan dat zij onafhankelijkheid had geëist
— nu, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, kende Indië een
samenwerkingsverband van nagenoeg alle inheemse politieke stromin
gen dat, al werd dat niet gezegd, in wezen die onafhankelijkheid begeer
de. In die ruim twintig jaar waren bovendien veel meer Indonesiërs
politiek geschoold geraakt en hadden velen voor hun anti-gouvernementeel streven geleden o f er zelfs het leven voor geofferd —men kan dan
in de eerste plaats denken aan diegenen die bij de PX 7-opstanden van
'26—'27 gesneuveld waren o f anderszins door die opstanden het leven
hadden verloren (terecht had Hatta de communisten onder dezen ‘ver
kapte nationalisten’ genoemd), voorts aan allen die naar Boven-Digoel
o f andere afgelegen oorden waren gedeporteerd. Al die vervolgingsmaatregelen hadden als een stimulans gewerkt op het nationaal besef. Er was
voorts een rijk geschakeerde Indonesische pers ontstaan waarin, hoe

1 Een inheems jurist die in gouvernem entsdienst was, kwam in een in de herfst van
'40 geschreven rapport op een totaal van ca. tweehonderdduizend. (‘ Beschouw ing van
een inheems jurist over de huidige stromingen en ideeën in de inheemse politieke
w ereld ’ in van der W al: Volksraad, dl. II, p. 594) 2 Rapport nationalistische bew eging

1933- 1939, P- 97- 98-
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voorzichtig zij zich ook moest uitdrukken, ‘een zeer bewust streven naar
politieke zelfstandigheid’ (aldus van Poll en Teulings in hun rapport) tot
uiting kwam —dat was dus de geest waarin een geschat aantal van enkele
honderdduizenden lezers dagelijks werd beïnvloed. Verder waren ook
de Islamietische organisaties krachtiger en zelfbewuster geworden en ook
zij hadden een federatief verbond gevormd. Hetzelfde hadden de jeugd
organisaties en de vakbonden van inheems gouvernementspersoneel
gedaan. Er waren met dat alles in de inheemse wereld moderne groeps
structuren ontstaan die men aan het einde van de Eerste Wereldoorlog
niet had gekend.
Natuurlijk, wie louter naar de dessa’s keek o f naar de stads-kampongs,
merkte weinig o f niets van politieke beroering: in de dessa's ging het
leven zijn traditionele gang en werd, zoals de eeuwen door het geval was
geweest, het gezag van de jegens het gouvernement gehoorzame volks
hoofden aanvaard en in de stads-kampongs waren de meeste inheemsen,
die het al moeilijk genoeg vonden om dagelijks het bescheiden bedrag
bijeen te scharrelen dat zij voor het levensonderhoud van hun gezinnen
nodig hadden, nog niet aan enige politieke bedrijvigheid toe. Daaraan
gaf zich slechts een minderheid over —beslissend was dat zij, die min
derheid, uitdrukking gaf aan de concrete verlangens van de ontwikkelden
en aan de meer vage van de brede massa des volks; die verlangens hadden
bovendien symbolen gekregen: de eigen vlag, het rood-wit van Modjopahit, het eigen volkslied, het Indonesia Raya, en de nieuwe naam,
Djakarta, voor de stad die de hoofdstad moest worden van een vrij
Indonesië.
★

Zijn wij te ver gegaan met te schrijven dat de politiek-actieve minderheid
de ontwikkelden en, zij het minder duidelijk, ook de brede massa des
volks achter zich had? Wij menen van niet.
Wat die massa betreft, herinneren wij aan wat van Poll en Teulings
als neerslag van de vele door hen met Nederlandse deskundigen gevoerde
gesprekken in hun rapport over Java hadden geschreven: ‘er leeft in het
gehele volk’ (wij cursiveren) ‘een latent, vaag verlangen naar het terugtre
den der Nederlandse heerschappij’,1 en ten aanzien van de ontwikkelden
1 O vereenkom stige constateringen met betrekking tot de Buitengewesten zijn ons
niet bekend, maar w ij durven veronderstellen dat het ‘ latent, vaag verlangen naar het
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willen wij aanhalen wat van der Plas, toen gouverneur van Oost-Java
(en binnen het BB-apparaat de beste kenner van de Islam en een van de
beste van de inheemse wereld), in juli '39 in een brief aan de directeur
van het departement van binnenlands bestuur als zijn opinie had vastge
legd: ‘dat de intellectuele Inlanders, bij alle zelfbedwang en nuchter
inzicht in mogelijkheden, zonder uitzondering' (wij cursiveren) ‘verlangen
naar en dromen van zelfstandigheid, eigen baas in eigen land zijn en
soms nog meer!’ 1
Uiterlijk ademde alles in Indië nog stabiliteit. Er heerste rust in de
statige paleizen van de gouverneur-generaal en in de gebouwen van de
Raad van Nederlands-Indië, van de Volksraad, van de departementen en
van de gouvernementele diensten; rust in de kantoren van het wijdver
takte Nederlandse en in de behuizingen van het nog wijder vertakte
inheemse bestuursapparaat. Stabiel was het beeld dat een samenleving
bood waarin het Nederlandse bedrijfsleven in niet meer dan enkele
decennia nieuwe, op de wereldmarkt gerichte productieve centra had
doen ontstaan, onderling verbonden door de schepen van de KPM en de
vliegtuigen van de Knilm. Er werd niet gestaakt en niet gedemonstreerd,
er waren geen onlusten, laat staan opstanden —de macht van het Knil en
van de gouvernementspolitie werd gerespecteerd.
Die stabiliteit en die rust evenwel, tezamen een beeld biedend dat in
Indië grote overtuigingskracht had voor bijna alle Europeanen en in het
moederland voor bijna alle Nederlanders, waren schijn. Nederland had
de innerlijke aanhankelijkheid van de Indonesiërs niet weten te winnen,
zelfs niet die van de sultans, de regenten en de andere volkshoofden;
hoe oprecht de gevoelens van verbondenheid met Indië ook waren die
bij veel Nederlanders leefden, Nederlands band met Indië had altijd een

terugtreden der Nederlandse heerschappij’ daar bij de onontwikkelden c.q. politiek
niet-actieven geenszins ontbrak en wellicht ook een vrij algemeen karakter had. M en
moet daarbij in het oog houden dat er in de jaren ’ io, '20 en '3 0 delen van de
Buitengewesten zijn geweest waar de anti-gouvem em entele actie krachtiger was dan
op Java als geheel - w ij denken dan in het bijzonder aan Atjeh, Sumatra’s W estkust
en D jam bi. Er is bovendien in '40 gebleken dat de actie van de G a p i op Sumatra en
Celebes dezelfde weerklank vo n d als op Ja v a ; ook schreven de inheemse bladen in
de Buitengewesten in dezelfde geest als die w elke op Java uitkwamen. Afgezien
daarvan, waren vo o r de voortzetting van het Nederlands gezag de verhoudingen op
Java het belangrijkst; op dit eiland lag het politieke zwaartepunt van heel Indië.
1 V an der Plas citeert de brief d.d. 10 ju li '3 9 in zijn brief d.d. 17 april '4 1 aan de
directeur van het dep. van binnenl. bestuur (A R A , MIC, M 72, X I, 7 A).

452

GROEI

VAN

HET N A TIO N ALISM E

eenzijdig karakter gedragen en was een band van dwang geweest. Die
dwang paste minder en minder in het tijdsgewricht. Zich verzettend tegen
het machtsstreven van een Indonesische elite dat aansloot bij de aspiraties
van de brede massa, was Nederland derhalve, zonder het te beseffen,
gewikkeld in een achterhoedegevecht waarin het het onderspit moest
delven. Hoe en wanneer? Er was bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog niemand, ook geen Indonesiër, die die vraag kon beant
woorden.

De neutraliteitsperiode
Toen wij in het voorafgaande schreven over het op 19 september '39
uitgegeven manifest van de Gapi en over het eind december '39 in Batavia
gehouden, door haar georganiseerde Volkscongres, overschreden wij de
datum van 1 september waarop Duitsland Polen aanviel, en die van
3 september waarop Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog
verklaarden. De Tweede Wereldoorlog was begonnen. Nederland was
neutraal en die neutraliteit gold natuurlijk ook voor Nederlands-Indië.
Ook daar viel niet te voorzien hoe die grote worsteling zich verder zou
ontwikkelen —duidelijk was wèl dat regelingen moesten worden getrof
fen welke het gouvernement in staat zouden stellen, sneller in te grijpen
dan in vredestijd, en welke het voor het militair apparaat mogelijk zouden
maken om, als de nood aan de man kwam, te beschikken over bijzondere
bevoegdheden.
Over het sneller ingrijpen van het gouvernement had een in '36
ingesteld nieuw college, de Staatsmobilisatieraad (wij komen er op terug
in het hoofdstuk over Indië’s defensie), zijn gedachten laten gaan. Het
college had een ordonnantie ontworpen, de Algemene Machtigingsordonnantie, welke het gouvernement het recht gaf, bedrijven te verplich
ten tot medewerking aan defensiemaatregelen, personeel te verplaatsen
en personen van zestien tot zestig jaar tewerk te stellen dan wel aan te
wijzen voor het uitvoeren van bepaalde diensten o f voor het volgen van
daartoe noodzakelijke opleidingen. Die ontwerp-ordonnantie werd op
3 september door de Volksraad goedgekeurd, niet evenwel met algemene
stemmen: negen inheemse nationalisten, onder wie de vier van de
Parindra-frzctie, stemden tegen, geheel conform de opvatting die Tham
rin eind december '38 op het tweede congres van de Parindra had
verkondigd:
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‘Z o la n g de toestand van Ind on esië en de positie van de b e v o lk in g niet veel
beter en belan grijker zijn dan nu het ge va l is en de Indonesiërs het recht m issen
o m ve ran d e rin g te bren gen in de n ed erige toestand van land en vo lk , is het niet
rech tvaardig de Indonesiërs l i j f en g o e d te laten opofferen ter h an dh avin g van
d e bestaande toestand.’ 1

Naast de Algemene Machtigingsordonnantie werd in Indië bij gou
vernementsbesluit van 20 september '39 een regeling afgekondigd voor
de staat van oorlog en beleg die nauw aansloot bij de Nederlandse
oorlogswet. De staat van oorlog gold overigens al van 1 september af
aangezien de Nederlandse regering op die dag het gehele grondgebied
van het koninkrijk in staat van oorlog had verklaard —die rechtstoestand
gaf de militaire autoriteiten slechts beperkte extra-bevoegdheden. Onder
de staat van beleg zouden die veel groter zijn: zij zouden dan in Neder
land o.m. openbare vergaderingen (behalve godsdienstoefeningen) en
optochten kunnen verbieden, personen uit bepaalde gebieden verwijde
ren o f hen in hechtenis nemen, arbeidskrachten vorderen, niet-militairen
inlijven bij de militaire macht en de vrijheid van drukpers alsmede het
post-, telegraaf- en telefoongeheim opheffen. Indië had eigenlijk zulk
een staat van beleg nauwelijks nodig, immers: de bevoegdheden die de
opperbevelhebber van land- en zeemacht in Nederland onder de staat
van beleg zou krijgen, bezat de gouverneur-generaal van NederlandsIndië reeds, hetzij op grond van de Wet op de Indische staatsinrichting,
hetzij op grond van diverse ordonnanties, de Algemene Machtigingsor
donnantie inbegrepen. Hoe dat zij, het kon in bepaalde omstandigheden
politieke voordelen hebben indien die bevoegdheden niet werden uit
geoefend door een gouverneur-generaal die, al was hij ook tegelijk in
Indië opperbevelhebber van land- en zeemacht, als een civiele figuur
werd gezien, maar door een militair, in dit geval de commandant van
het Knil.
Die mogelijkheid werd aangehouden: voor de afkondiging van de
staat van beleg in heel Indië o f in delen daarvan was een apart besluit
van de gouverneur-generaal nodig.
★
Op economisch gebied deden zich in de neutraliteitsperiode in Indië
1 Aangehaald in Pluvier: Overzicht, p. 106.
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dezelfde moeilijkheden voor als in de Eerste Wereldoorlog. De belang
rijkste was dat het scheepsverkeer naar en van Europa grote hinder
ondervond. De Stoomvaart Maatschappij Nederland nam haar kostbaarste
passagiersschepen uit de vaart en legde twee daarvan: de nieuwe ‘Oranje’
en de oudere ‘Marnix van St. Aldegonde’, in Indische havens op. Kleinere
schepen bleven de dienst op Europa onderhouden, waarbij Genua na
enige tijd de eindhaven werd. Ook het vrachtvervoer werd bezwaarlijker,
zulks mede doordat de Engelsen en Fransen in het kader van hun
blokkadepolitiek jegens Duitsland scherp controleerden o f er goederen
naar Nederland werden vervoerd die voor afnemers in Duitsland be
stemd waren. Handelshuizen in Nederland o f in Indië, van welke bekend
was dat zij handel op Duitsland plachten te drijven, werden door de
Engelsen op een z.g. zwarte lijst geplaatst —aan die handelshuizen werden
geen bewijzen verstrekt, de z.g. naval certificates o f navicerts, die waarborg
den dat men zonder teveel tijdverlies met de betrokken ladingen de
Engelse controleposten kon passeren. In Indië kwamen eind september
'39 negen handelshuizen op de zwarte lijst te staan en een maand later
nog eens twaalf. In Nederland had die zwarte lijst niet veel effect doordat
de betrokken firma’s hun transacties camoufleerden, maar in Indië, aldus
in januari '40 het Duitse Generalkonsulat in Amsterdam,
‘ sah es von vornherein anders aus. D o rt übt der britische G en era lk o n su l in B a ta via eine
A r t N eb e n reg ieru n g aus, an welche die niederlandisch-indischen R egierungsbehörden, w ie
es scheint, n u r sehr vorsichtig un d zö g ern d z u tasten w a g en ’ 1 —

vooral achtte dat Generalkonsulat het kwalijk dat de Nederlands-Indische
posterijen, zoals vóór de oorlog gebruikelijk was, alle voor Europa
bestemde postzakken ter sortering over de verschillende landen van
Europa naar het Britse Singapore bleven sturen; daar werd nu alle voor
Duitsland bestemde post in beslag genomen.
Dat de Britse consul-general in Batavia ‘eine Art Nebenregierung’ zou
uitoefenen, dunkt ons hogelijk overdreven, maar het was een feit dat de
Europese pers in Indië, ervan overtuigd dat de veiligheid van Indië in
wezen afhing van Britse steun, in haar berichtgeving en commentaren
minder angstvallig neutraal was dan de pers in Nederland. In Indië was
dan ook in de neutraliteitsperiode de publieke opinie onder de Europe
anen sterker anti-Duits dan in Nederland en het is dus mogelijk dat de

1 Deutsches Generalkonsulat Am sterdam : 'D ie englische Wirtschajiskriegführung in H ollan d
und die hollandischen Abwehrversuche’ (12 jan. 1940), p. 3 (F O / S D , 470 849 e.v.).
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Britse consul-general in Indië een mate van medewerking ontving die de
officiële Britse instanties in Nederland niet kregen. Men bedenke daarbij
dat van Nederland uit de gehele overzeese handel door de Brits-Franse
blokkade ernstig werd belemmerd (in Nederlandse handelskringen en
bij de regering wekte dat een stevige irritatie), terwijl de overzeese handel
van Nederlands-Indië uit slechts hinder ondervond bij de handel met
Europa. Transporten naar andere werelddelen werden door de Britten en
Fransen niet gecontroleerd omdat zij het personeel niet hadden voor het
bemannen van controleposten —daar was o.m. het gevolg van dat Indië
in de neutraliteitsperiode aan Duitsland nog aanzienlijke hoeveelheden
rubber en tin leverde die via de Transsiberische spoorweg, d.w.z. dwars
door de Sowjet-Unie (Hitler en Stalin hadden kort voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog een bondgenootschap gesloten), werden
getransporteerd — voor die leveranties waren aan de Duitse regering
geheime kredieten verschaft door de Nederlandse die, zo drukten wij
het in deel 2 (Neutraal) uit, voortdurend laveerde tussen de Scylla van
de Duitse en de Charybdis van de Geallieerde oorlogvoering.
Afgezien van de leveranties via de Sowjet-Unie konden uit Indië geen
grondstoffen en voedingsmiddelen meer aan Duitsland geleverd worden:
de algemene doorvoer uit Nederland naar Duitsland werd tot een tiende
gereduceerd. Verschepingen naar Nederland konden, zij het met vertra
ging, doorgaan —de Nederlandse regering kocht in Indië grote hoeveel
heden rubber, tin, suiker, mais, sojabonen, kapok, huiden en diverse
palmproducten in. Onder toezicht van het gouvernement, dat daarbij
beschikte over de nieuwe lichamen die in de crisisjaren waren opgericht,
pasten de Indische handelsfirma’s zich aan de gewijzigde omstandigheden
aan — men leerde de positie van Nederland aanvaarden dat als kleine
neutrale staat mèt Zwitserland, België, Luxemburg, Denemarken, Zw e
den en Noorwegen gelegen was in een gebied waar de grote botsing
tussen de oorlogvoerende mogendheden op zich liet wachten.
★

Op 9 april '40 sloeg Duitsland toe: volledig onverwacht kwam het nieuws
dat heel Denemarken door de Wehrmacht was bezet, dat dit land zich
vrijwel zonder slag o f stoot had overgegeven, dat de Wehrmacht er ook
in was geslaagd, troepen aan land te zetten in de voornaamste havens van
Noorwegen, van de hoofdstad Oslo tot in het ver noordelijk gelegen
Narvik, en dat Vidkun Quisling, de leider van een kleine Noorse natio
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naal-socialistische partij, Nasjonal Samling, was gaan optreden als Noorwegens minister-president. Verbijsterende berichten! In Denemarken en
Noorwegen zelf deden zij de overtuiging ontstaan dat het onbegrijpelijksnelle succes van de Wehrmacht niet met normale militaire middelen was
behaald maar het gevolg was geweest van geheime agenten die in die
twee Scandinavische staten gewroet hadden: Duitsers en daarnaast Denen
en Noren die zich met het Duitse Rijk verbonden hadden. Men repte
van valse orders, van doorgesneden verbindingskabels, van saboterende
officieren, van Duitse soldaten en Duitse wapens die tevoren binnenge
smokkeld waren, van Duitse vissers, handelsreizigers en toeristen, die
druk als spionnen gefungeerd hadden, kortom: de bliksemsnelle vero
vering van twee landen leek in de eerste plaats gevolg van het sinister
optreden van een ‘Vijfde Colonne’. Die term was in de herfst van '36
tijdens de Spaanse burgeroorlog geboren en vooral in '38 hadden zich
gebeurtenissen voorgedaan die aan miljoenen mensen de overtuiging
hadden geschonken dat aan de expansie van het Derde Rijk gewroet ten
grondslag lag: Oostenrijk zou door de verrader Seyss-Inquart in Duitse
handen gespeeld zijn en de Sudeten-Duitsers waren als breekijzer ge
bruikt op de eenheid van Tsjechoslowakije.
Bestond, zo vroegen sommigen in Europese kring en zo vroeg mede
het gouvernement zich af, ook in Nederlands-Indië het gevaar dat een
Vijfde Colonne ontwrichtend zou optreden? Militair ingrijpen had men
van het verre Duitsland niet te vrezen, maar Japan kon daar wèl toe
overgaan en dat land had in de herfst van '36 het z.g. Anti-Kominternverdrag met Duitsland gesloten. Had Japan soms een landing in Indië in
de zin en waren in dat kader wellicht taken toebedeeld aan de in Indië
gevestigde Duitsers en aan Indische N S B ’ers? Geruchten gingen de ronde
doen dat een aantal van die Duitsers voornemens was, met steun van
Japan een greep naar de macht te doen. In Batavia bevond zich het Deutsche
Haus (men zou kunnen zeggen: de sociëteit der Duitsers) vlak bij de
bureaus van de Indische omroep, de Nirom — was die ligging opzet?
Voorts had de Duitse firma Siemens & Halske er een nieuw betonnen
kantoorpand laten optrekken dat er haast als een fort uitzag — was dit
pand als centrum gedacht voor militaire acties? Vragen als deze gingen
veel Europeanen kwellen en de daardoor ontstane nervositeit liet het
gouvernement niet onberoerd. Er was al besloten (wij weten niet precies
wanneer) om, als Duitsland Nederland zou aanvallen, de negentien
Duitse schepen die bij o f kort na het begin van de Tweede Wereldoorlog
in Indische havens voor anker waren gegaan, op slag te bezetten en alle
mannelijke Duitsers van zeventien jaar o f ouder te interneren — nu
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werden onmiddellijk maatregelen genomen. Op 15 april ontving de
commandant van het marine-eskader, schout-bij-nacht G. W. Stöve,
bevel van de commandant-Zeemacht, schout-bij-nacht C. E. L. Helfrich,
om op te stomen naar het centrum van de Javazee waar hij een mogelijke
Japanse landingsvloot zou kunnen onderscheppen; ook werden op die
dag de spoorwegen, de telegraafkantoren, de bureaus van de Nirom, de
radiozenders en de belangrijkste gouvernementsgebouwen onder bewa
king gesteld. Het publiek zag op al die punten geüniformeerde en
gewapende militairen van het Knil verschijnen - velen namen aan dat
het gouvernement wel heel gegronde redenen moest hebben voor al die
voorzorgsmaatregelen, en die veronderstelling wakkerde de ongerust
heid zozeer aan dat van Starkenborgh zich in een radiotoespraak verde
digde tegen het verwijt dat het gouvernement stil zou zitten. ‘De onrust
die dreigt te komen, psychologisch wel te verklaren, vindt nochtans’, zei
hij, ‘in het bestel van de feiten niet haar rechtvaardiging.’ 1
Besloten werd ook om tegen de Indische N SB op te treden. Wel was
van de vrij brede steun die deze groepering aanvankelijk in het Europese
deel van de samenleving gevonden had, niet veel over maar zij had haar
actie voortgezet en gaf in Bandoeng een weekblad uit, Het Licht, dat als
gevolg van het opschuiven in pro-Duitse richting van de N SB in Neder
land, telkenmale van sympathie getuigde voor wat Duitsland in Europa
ondernam. Gelijk vermeld, had de Indische N SB eind '39 in heel Indië
nog ruim zeventienhonderd leden en ruim duizend sympathisanten
(d.w.z. personen die de partij financieel regelmatig steunden maar er geen
lid van waren); onder die ruim zeventienhonderd leden waren er honderdvijf-en-zeventig die in dienst waren bij het gouvernement. Dat getal
was aan het gouvernement overigens onbekend en het wist ook niet, wie
precies N S B ’er was —de N SB was voor gouvernementsdienaren immers
niet verboden en er waren nimmer systematisch gegevens over verza
meld.
Op 22 april pleegde van Starkenborgh terzake overleg met procureurgeneraal Marcella (een man van wie bekend was dat hij sterke sympa
thieën voor de N SB had gekoesterd) en de directeuren der departemen
ten. Van Starkenborgh zei, niet méér te weten dan dat zich bij de politie
één commissaris en bij de gouvernementsgezondheidsdienst één arts
bevond die lid waren van de N SB, en dat van het Knil en het BB-apparaat
geen N S B ’ers deel uitmaakten — zijn voorstel was, deze personen te

1 N ieu w e Rotterdamse Courant, 24 april 1940.
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waarschuwen. Van Mook, directeur van economische zaken, achtte dat
onvoldoende —hij vond dat leden van de Indische N SB uit de gouver
nementsdienst ontslagen moesten worden. Daar waren nadere gegevens
voor nodig. Mr. Marcella’s parket bezat geen ledenlijst en deze wees er
op, ‘dat’, aldus de notulen van deze bespreking', ‘er ook personen zijn
die geen lid zijn, maar toch overtuigde N SB ’ers’, en dat men bovendien
‘rechtstreeks’ lid kon zijn van de N SB in Nederland. Besloten werd,
nadere gegevens te verzamelen, waarna de directeuren der departementen
zich zouden moeten ‘uitspreken over de vraag o f overplaatsing mogelijk
is en welke verwachtingen van het toedienen van een waarschuwing
kunnen worden gekoesterd. Men moet’, zei van Starkenborgh, ‘eerst
trachten, betrokkenen aan het verstand te brengen wat zij behoren te
doen.’ Verder wilde hij niet gaan.
Hij ging toch verder.
Op 29 april stond in Nederland in de pers te lezen dat Mussert in een
interview met de correspondente van een van de grootste Amerikaanse
omroepmaatschappijen duidelijk had gemaakt dat de N S B ’ers bij een
aanval van Duitsland op Nederland de Duitsers met gekruiste armen
zouden afwachten. Het bericht omtrent dat interview wekte in Indië in
Europese kringen zulk een storm van verontwaardiging dat Mussert
enkele dagen later in een telegram aan de Indische N SB de gewekte
indruk van landverraad trachtte te corrigeren: N SB ’ers, seinde hij, die bij
de overheid o f bij de krijgsmacht hun functie verloren hadden, konden
niet anders doen dan bij een Duitse aanval met gekruiste armen toezien,
‘soldaten in het leger’ (gemobiliseerde N S B ’ers) ‘doen natuurlijk hun
plicht.’ 2 Die correctie maakte op de Europeanen in Indië niet veel indruk.
Veel belangrijker vonden dezen het op 4 mei komend bericht dat de
opperbevelhebber van land- en zeemacht in Nederland, generaal H. G.
Winkelman, gebruik makend van de bevoegdheden die hij bezat onder
de op 19 april voor heel Nederland afgekondigde staat van beleg, op
3 mei een-en-twintig personen had laten arresteren en interneren, onder
wie het NSB-Tweede Kamerlid mr. M. M. Rost van Tonningen —op de
5de mei kon men in de Europese bladen lezen waarom die een-entwintig waren opgepakt: minister-president de Geer had in een radio
toespraak verklaard dat van hen was ‘komen vast te staan, hoofd voor
hoofd, . . . dat de veiligheid des lands hun internering gebiedt.’
1 Een gedeelte van deze notulen werd op 6 m ei toegezonden aan het Haagse
departement van koloniën (A R A , M K , M 74, X I, 12). 2 H et Nationale Dagblad, 3 mei
1940.
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En in Indië was de N SB nog niet eens voor gouvernementsdienaren
verboden!
De pressie op van Starkenborgh werd sterker en nu gaf hij toe: een
verbod van de N SB achtte hij overbodig (‘de regering meent niet’, aldus
het desbetreffend gouvernementsbesluit1, ‘dat het lidmaatschap van de
N SB op zichzelf zal mogen worden beschouwd als aanwijzing ener
mentaliteit welke onverenigbaar is met loyaliteit aan het gezag’), maar
hij beperkte wel het vergaderrecht van de N SB en wees haar aan als een
vereniging waarvan gouvernementsdienaren geen lid mochten zijn; dat
betekende dat wie lid bleef, ontslagen zou worden.
Dit besluit werd op donderdag 9 mei genomen.
★
Een week o f twee eerder, enkele dagen na de afkondiging van de staat
van beleg in Nederland, had minister Welter een korte persoonlijke brief
geschreven aan van Starkenborgh waarin deze gelezen had dat het kabinet
rekening hield met de mogelijkheid van een plotselinge Duitse invasie;
Welter had er de raad aan toegevoegd om alvast een proclamatie klaar te
maken voor het geval die invasie een feit zou zijn en van Starkenborgh
had die raad opgevolgd: de tekst lag op 9 mei gereed.2
Op vrijdag de 10de ontving hij in de ochtend in zijn paleis te Buiten
zorg het hoofd van de dienst van volksgezondheid. Midden in het gesprek
belde Kiveron, de Algemeen Secretaris, hem op: de Wehrmacht had
Nederland aangevallen, Nederland was in oorlog. Onmiddellijk liet van
Starkenborgh Helfrich waarschuwen dat de Duitse schepen bezet moes
ten worden; ook gaf hij opdracht tot het oppakken van alle te interneren
Duitsers. Vervolgens reed hij naar Batavia. Zijn proclamatie werd er aan
de pers doorgegeven, zelf las hij de tekst in een radio-uitzending voor.
‘Verenigd ook in deze ure des gevaars’, zegde hij het overvallen moe
derland ‘in een hartstochtelijk medeleven’ alle mogelijke steun toe. Hij
deelde mee dat de staat van beleg voor heel Indië was afgekondigd en
dat alle mannelijke Duitsers van zeventien jaar en ouder geïnterneerd
zouden worden. De in politiek opzicht belangrijkste passage was die
welke aan Nederlands-Indië’s volkenrechtelijke positie gewijd was:

1 Bataviaas Nieuw sblad, 10 m ei 1940. 2 Tekst o.m. in Gerbrandy: E n ige hoofdpunten
van het regeringsbeleid in Londen gedurende de oorlogsjaren 19 4 0 —19 4 5 (1946), p. 2 3 8 —39.
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‘ D e internationaal-p olitieke status van dit geb ied (blijft) d ezelfd e als vo o rh een .
H et hier g evestig d g ezag is bereid en in staat, op de bestaande vo et het b ew in d
te b lijve n v o e re n en te b lijv e n w a k e n o v e r dit rechtsgebied, zo te land als ter zee.
H u lp daartoe va n buiten zal, van w e lk e zijd e o o k g ebo den , als o n w e lk o m w o rd en
a fg e w e z e n .’ 1

Die laatste zin was bedoeld als een geruststelling: een geruststelling
voor het Britse Rijk, Frankrijk en de Verenigde Staten dat NederlandsIndië met het met Duitsland verbonden Japan geen speciale bindingen
zou aangaan, een geruststelling voor Japan dat Nederlands-Indië zoda
nige bindingen niet zou aangaan met Britten, Fransen o f Amerikanen.
Van de vier grote mogendheden die belangen hadden in het gebied van
de Indische en de Stille Oceaan, namen nog maar twee aan de Tweede
Wereldoorlog deel: het Britse Rijk en Frankrijk. Hoe zich de verhouding
tussen hen en Japan zou ontwikkelen en vooral ook o f de geleidelijk
oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Japan bezworen
konden worden, vermocht van Starkenborgh niet te voorzien maar hij
wenste in de lente van '40 Nederlands-Indië zo enigszins mogelijk buiten
een oorlog te houden die zich tot het Verre Oosten zou hebben uitgebreid
—wetend hoe zwak Indië’s militaire krachten waren en beseffend dat hij
op de werkelijke loyaliteit van de grote massa der inheemse bevolking,
laat staan van haar politieke voormannen, niet mocht rekenen, vreesde
hij dat zulk een uitbreiding van de strijd grote gevaren zou inhouden
voor het behoud van Nederlands-Indië als deel van het koninkrijk.

★

Al in de neutraliteitsperiode had Japan duidelijk gemaakt dat het wenste
te profiteren van het feit dat het koninkrijk der Nederlanden in Europa
in een gevaarlijke en dus zwakkere positie was komen te verkeren. Begin
februari '40 had de Japanse gezant in Den Haag een nota aan de Neder
landse regering overhandigd waarin er op aangedrongen was dat de
handel tussen Japan en Nederlands-Indië belangrijk zou worden uitge
breid, dat meer Japanners tot Indië zouden worden toegelaten (er woon
1 M en vindt precies dezelfde form ulering in de proclamatie die de gouverneur van
Cura^ao (d.w.z. van de Nederlandse Antillen), G. J. J. W outers, op 10 m ei uitvaardigde
- w ij houden het vo o r waarschijnlijk dat de passage in D en Haag opgesteld is en dat
zij het gevo lg is geweest van een Japanse en een Amerikaanse verklaring waarop w ij
aan het slot van het volgende hoofdstuk terugkomen.
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den er ca. achtduizend), dat meer Japanse ondernemingen verlof zouden
krijgen zich in Indië te vestigen en dat de pers in Indië weerhouden zou
worden, in anti-Japanse geest te schrijven. Was dat een volledige op
somming van Japans wensen? Ja, misschien van die welke de Japanse
regering begin '40 met kans op succes naar voren meende te kunnen
brengen, maar zowel in Den Haag als in Batavia was bekend dat er in
Japan invloedrijke kringen waren die heel veel verder wilden gaan. Die
kringen zagen Japan oftewel Nippon (‘het land van de rijzende zon’) als
de macht die geheel Oost-Azië diende te herordenen en daar een eigen,
zoveel mogelijk autarkisch systeem moest vestigen waarin NederlandsIndië zou optreden als voorname leverancier van industriële grondstoffen
en voedingsmiddelen. De inzet, 10 mei '40, van het grote Duitse offensief
in West-Europa liet die kringen niet onberoerd. Op de 13de (de dag
waarop koningin Wilhelmina en het kabinet-de Geer naar Engeland
overstaken) lichtte de Duitse ambassadeur in Tokio, Eugen Ott, die
uitnemende verbindingen had met officieren van het Japanse leger en
van de Japanse vloot, het Auswdrtige Amt in dat weliswaar de Japanse
marinestaf vertrouwde dat het Britse Rijk (en Frankrijk) alsmede de
Verenigde Staten de status quo van Nederlands-Indië zouden eerbiedigen
zodat Japan hetzelfde zou kunnen doen, maar, aldus Ott,
‘ entgegen diesem Sta n d p u n k t der M a rin e le itu n g vertreten aktivistische K re is e A rm e e un d
M a r in e die A u ffa ssu n g , Ja p a n la u fe bei Festhalten an der P o litik des ‘Status q u o ’ G efa h r,
[ein e]geschichtlich einm alige C ha n ce z u verpassenM -

en wie de Japanse politiek in de jaren '30 had gevolgd, wist dat het die
‘aktivistische Kreise’ waren geweest die op beslissende momenten Japans
aggressief beleid hadden bepaald.
In de situatie die door Duitslands aanval op Nederland geschapen was,
had Nederlands-Indjë, zoals ook voordien het geval was geweest, noch
van het Britse Rijk ó f Frankrijk, noch ook van de Verenigde Staten iets
te duchten —het gevaar kwam slechts van één kant: die van Japan.

1 Telegram , 13 m ei 1940, van de D uitse ambassadeur te To kio aan het A uswdrtige A m t
( F O / S D , 84 532).
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‘Nippon’
Op de 29ste april 1942, ruim zes weken na de capitulatie van Kalidjati,
werd in Japan en in alle door Japan bezette gebieden de een-en-veertigste
verjaardag gevierd van Japans keizer, Hirohito. Hij was de enige Japanner
wiens geboortedatum van betekenis werd geacht - voor zijn onderdanen
golden andere regels. Bij hen werd er van uitgegaan dat zij op 1 januari
telkens een jaar ouder waren geworden en voorzover er aan de persoon
gebonden feestelijkheden waren (zij vonden slechts voor de jeugd plaats),
droegen deze een collectief karakter.' Slechts de keizer had een persoon
lijke verjaardag: een nationale feestdag die een sterk religieuze inslag
had.
Op die 29ste april '42 vonden voor de eerste maal in heel Indië
bijeenkomsten plaats die door de Japanse bezetter waren georganiseerd;
deze had voorgeschreven dat de Japanse vlag, ‘de zonnevlag’, van elk
huis moest wapperen, en wat de verjaardag van de keizer betekende voor
de Japanners en diende te betekenen voor de bevolking van de Indische
archipel, werd uiteengezet in radioteksten en in beschouwingen in de in
Indië gepubliceerde dagbladen, alle door Japanners geschreven — die
welke verschenen in het Soerabaiaas Handelsblad, behoorden tot de meest
typerende. In een hoofdartikel werd in dit blad uiteengezet dat de Tenno,
de keizer van het Land van de Rijzende Zon (Nippon), aan alle aardbe
woners zijn gunsten schonk en dat Indië daarin zou delen:
‘ H ee l het eiland Ja v a krijgt een n ie u w licht, een n ie u w schijnsel dat w elvaart
zal brengen. H an d in hand staan w ij m et het eigen lijke v o lk van deze landen
teneinde te streven naar w elvaart . . . G e e n m o eite zal ons d aarvoor te veel zijn,
w ij stropen onze m o u w e n op, w ij baden in ons zw eet, alles o m de w elva a rt van
dit v o lk te bevorderen.
D e stem m en w e lk e m en in elke stad kan beluisteren . . ., ko m en recht uit het
hart en dat hart ju b e lt o v e r de kom st van het n ie u w e leven.
T e o o rd elen naar het d oen en laten der b e vo lk in g , blijkt op deze verjaardag

1 D e 3de maart was de feestdag van alle meisjes, de 5de mei die van alle jongens, de
15d e novem ber die van de gehele jeugd.
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Tenno H e ik a ', dat allen deze gebeurtenissen m et vreu g d e begroeten en

g e z a m e n lijk bid den dat Tenno H e ik a een lan g leven beschoren m o g e zijn .’

Wat de betekenis van de figuur van de Japanse keizer was, werd in
aan het hoofdartikel toegevoegde, meer didactische beschouwingen uit
eengezet. Japans geschiedenis was, zo las men daarin, 2602 jaar geleden
(in het jaar 660 vóór Christus dus) begonnen. Sindsdien had Japan telkens
maar één heerser gekend, de Tenno, ‘geen andere godheid’ was er geweest,
‘geen verdeeldheid, geen strijd om de macht’, en al die Tenno's hadden
tot een-en-dezelfde dynastie behoord. Haar oorsprong lag bij de Zonnegodin die aan de eerste Tenno drie ‘heilige schatten’ had geschonken:
dapperheid, wijsheid en deugdzaamheid. Hirohito, de honderdvier-entwintigste Tenno, had die drie schatten door overerving verworven. Hoe
was de verhouding tussen hem en zijn volk? Zij was, zoals zij steeds
tussen keizer en onderdanen was geweest, een van volmaakte harmonie:
‘ T enno H e ik a neem t het v o lk in Z ijn besch erm in g en het v o lk is Tenno H e ik a
tro u w tot in de dood. Tenno H e ik a b esch o u w t het v o lk als Z ijn kind en het v o lk
ziet in H e m een vader. V a n oudsher is het v o o r het v o lk een eer o m v o o r Tenno
H e ik a te sterven, het g e w ich t van hun le ve n ten dienste van Tenno H e ik a is lichter
dan een veertje.’

Deze met dapperheid, wijsheid en deugdzaamheid begiftigde keizer
was, zo werd verder uiteengezet, bij uitstek menslievend: niets anders
begeerde hij en streefde hij na dan het heil der mensheid; op de dag
waarop Japan ten aanval was getogen, 8 december '41, had hij ‘het Grote
W oord’ gesproken, ‘dat de wereld naar de weg van de vrede moet worden
geleid’, welnu:
‘ T enno H e ik a heeft m ed elijd en m et de g eh ele m ensh eid d ie steeds in vertro e
b elin g, d.w.z. op o o rlo gsvo et, leeft en Tenno H e ik a w il klaarheid in die troebelheid
brengen. W a t Tenno H e ik a w il is de w e rk e lijk e W e re ld vre d e . . . E e n volm aakte
vre d e m o et de m ensh eid geschonken w o rd e n . D it G o d d e lijk e W o o r d van Tenno
H e ik a bren gt o ntro ering te w e e g in de van eerbied v e rvu ld e g em o ed eren van het
geh ele Japan se volk. D at v o lk stort tranen van blijdsch ap; het eerbiedigt de
G o d d e lijk e W il van Tenno H e ik a en het is opgestaan v o o r de H e ilig e O o rlo g .’

Een keizer dus van Goddelijke oorsprong, Vader van zijn volk, die
krachtens zijn Goddelijke Wil een Heilige Oorlog had aanvaard met de
1 H eika kan men vertalen met ‘Z ijn e M ajesteit’.
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bedoeling aldus de ganse mensheid een volmaakte vrede te brengen
—ziedaar de begrippen die bij Hirohito’s verjaardag verkondigd werden;
begrippen waarin een staatkundige overtuiging en een religieuze opvat
ting waren versmolten tot een geheel waarvan de twee componenten
elkaar versterkten, tezamen vormend een chauvinistische ideologie van
vrij recente oorsprong: aanknopend bij elementen uit het geestelijk leven
van het oude Japan, was zij tegen het einde van de negentiende eeuw
tot ontwikkeling gekomen maar pas in de jaren '30 van de twintigste was
zij de gehele Japanse samenleving gaan doordringen.
Die ideologie nu, een geheel van geforceerde, onhistorische voorstel
lingen, was een overdekking van een geheel anders geaarde werkelijk
heid: er was geen sprake van dat op de Japanse eilanden het gezag van
een keizer ruim zes-en-twintig eeuwen lang zou zijn geëerbiedigd o f dat
zijn rijk verdeeldheid noch strijd om de macht zou hebben gekend
—eeuwenlang waren de Japanse keizers van alle macht verstoken geweest
en weinig volkeren hadden in hun binnenlandse ontwikkeling een zo
diepe verdeeldheid en een zo verwoede strijd om de macht te zien
gegeven als het Japanse.

Van feodaal naar modern
Er zijn drie punten van overeenkomst tussen de vroege geschiedenis van
Japan en die van de Indische archipel: de oorspronkelijke bewoners, in
dit geval de Ainoe’s, werden in een eeuwenlang proces de binnenlanden
ingedreven door van het vasteland van Azië afkomstige nieuwelingen1,
de rijstbouw was het voornaamste middel van bestaan van die nieuwe
lingen en wat aan primitieve machtsstructuren ontstond, vond zijn basis
in de afdracht aan de machthebbers van een deel van de oogst en in
uitgebreide herendiensten. Een eerste centraal gezag (gezag althans over
een aanzienlijk deel van de vier grote eilanden die tezamen Japan
vormen) ontstond niet in 660 voor Christus maar pas omstreeks het begin
van de Christelijke jaartelling, bijna zeven eeuwen later dus; het werd
uitgeoefend door een keizer, een Tenno, die zowel een wereldlijke als
een sacrale figuur was, dat laatste krachtens de geloofsopvattingen van
het Sjinto (‘de weg der Goden’), een vorm van polytheïsme waarin vooral

1 Geschat w ordt dat ca. 600 n. Chr. nog de helft van het tegenw oordige Japan in het
bezit was van de A in o e ’ s.
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de zon en de andere natuurkrachten alsmede de voorouders werden
vereerd. De invloed van die eerste Tenno'%was beperkt; de gedeelten van
de bergachtige, vulkanische eilanden die zich voor de landbouw leenden,
lagen ver uit elkaar en er was nog geen schrift. Dat schrift, t.w. de vele
duizenden tekens (‘karakters’) van het Chinees, werd in het begin van de
vijfde eeuw na Christus overgenomen van Chinezen en Koreanen die
zich in Japan hadden gevestigd. Ruim een eeuw later begon ook de
Chinese vorm van het Boeddhisme in Japan aanhangers te vinden,
gevolgd door het Chinese Confucianisme dat het streven naar harmonie,
de kinderlijke piëteit en de gehoorzaamheid aan hogergeplaatsten voor
opstelde. Tussen die drie geloofsopvattingen kwam het niet tot strijd
—veel Japanners, aanhangers van het Sjinto, onderschreven tegelijkertijd
de leerstellingen van Boeddha en van Confucius. Er was dus sprake van
een samensmelting van onderling afwijkende geloofsopvattingen, ana
loog aan wat zich vooral op Java had ontwikkeld.
Tegen het einde van de achtste eeuw raakten de keizers hun wereldlijke
macht kwijt: die werd nu uitgeoefend door een uit de regionale heersers
voortgekomen opperheerser die evenwel steeds namens de keizer optrad,
want deze, de rechtstreekse afstammeling van de eerste Tenno, had zijn
sacrale betekenis ten volle behouden. Het hof werd in die tijd gevestigd
in een nieuwe hoofdstad, Kioto (zie kaart VIII op pag. 468), die de kort
gehouden keizer en de hofadel niet mochten verlaten. Herhaaldelijk was
er sprake van strijd tussen de regionale heersers, de daimio's (‘mannen
van grote naam’), wie hunner als opperheerser zou optreden - de macht
viel steeds toe aan diegene die de meeste gewapenden, samoerai, en andere
helpers op de been kon brengen en het effectiefst was in het sluiten van
allianties met mogelijke concurrenten die hij uiteindelijk te slim af moest
zijn. Van omstreeks 1100 af kregen die opperheersers een nieuwe naam:
Sjogoen (‘Opperbevelhebber’). De macht van zulk een Sjogoen was gevolg
van twee factoren: hij was erkend door de keizer, wiens beslissingen als
sacrosanct golden, en hij was de landheer van het rijkste Japanse land
bouwgebied dat in het oosten van het hoofdeiland, Honsjoe, was gelegen
—de overige gebieden stonden onder het landheerlijk gezag van enkele
honderden daimio's die leenmannen waren van de Sjogoen.
Dit feodale stelsel, geleidelijk opgebouwd, bestreek vrijwel het gehele
gebied van de Japanse eilanden, toen in 1542 o f 1543 de eerste Portugezen
Japan bereikten. Handelswaren brachten zij mee maar ook nieuwe wa
pens, musketten: bijzonder welkom aan de Sjogoen en de daimio's, die
het tot dusver hadden moeten stellen met zwaard, lans en pijl-en-boog.
Spoedig werden die nieuwe vuurwapens op aanzienlijke schaal nage-
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maakt. Zij werden gebruikt toen in 1592 een grote poging werd onder
nomen om Korea te veroveren, maar de Koreanen wisten zich met steun
van de Chinezen te handhaven. Toen de Japanners zich na zes jaar uit
een goeddeels verwoest land moesten terugtrekken, was bij de Koreanen
een haat jegens hen ontstaan die van generatie op generatie zou worden
overgedragen.
Evenals elders in Azië het geval was, werden de Portugese handelaren
in Japan spoedig gevolgd door missionarissen: Jezuïeten. Dezen kregen
van de Sjogoen, die in die tijd in strijd gewikkeld was met enkele
Boeddhistische secten, verlof het Christendom te prediken en van een
bevolking van vijftien tot twintig miljoen zielen wisten zij, later ge
steund door van de Philippijnen aangekomen Spaanse Franciscanen en
Dominicanen, ca. driehonderdduizend Japanners te bekeren; het meeste
succes hadden zij in het gebied van de voor de handel met Europa
belangrijkste haven, Nagasaki (zie kaart VIII op pag. 468).
De eerste berichten omtrent Japan werden naar de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden overgebracht door Jan Huygen van Lin
schoten en een tweede Nederlandse zeeman die in dienst van de Portu
gezen had gevaren. In 1598, driejaar nadat Cornelis de Houtman scheep
was gegaan naar Indië, werden v ijf schepen uitgezonden, teneinde om
Zuid-Amerika heen koers te zetten naar Japan. Slechts één van die v ijf
wist na twee jaar zwalken Japan te bereiken; van de bijna vijfhonderd
mannen die de Republiek hadden verlaten, waren toen nog maar vieren-twintig, onder hen één Engelsman, in leven en van die vier-entwintig bezweken er nog drie daags na aankomst. Twintig Nederlanders
konden via Nagasaki Japan verlaten, de meesten pas na enkele jaren, de
Engelsman bleef, trouwde met een Japanse en kreeg een landgoed
toegewezen.
Toen nu, gehoord de door die vrijgelaten Nederlanders overgebrachte
berichten, door de Oost-Indische Compagnie in 1609 een handelspost in
Japan werd gevestigd, werd het ontstaan van vaste relaties bevorderd
door het feit dat Japan een krachtige Sjogoen had: de eerste uit het geslacht
der Tokoegawa’s dat, van vader op zoon, meer dan tweehonderdvijftig
jaar lang hetzij feitelijk, hetzij formeel (in dat laatste geval trad een soort
Grootvizier namens de Sjogoen op) het centrale gezag zou uitoefenen,
zulks van een nieuwe hoofdstad uit: Edo (zie kaart VIII), gelegen in het
rijkste landbouwgebied.
De Tokoegawa- 5 /o£oe«’s ontpopten zich vrij spoedig als tegenstanders
van het Christendom, mogelijkerwijs omdat verscheidenen van hun
vroegere rivalen, daimio’s dus, katholiek waren geworden. In 1614 werd
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VIII.
Japan en omgeving
De namen van gebieden en plaatsen die in de periode 1894—1931 doorJapan
werden bezet o j onderJapanse invloed kwamen, zijn rood gedrukt.
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per edict bepaald dat alle missionarissen en andere priesters Japan moes
ten verlaten, dat alle kerken moesten worden afgebroken en alle bekeerde
Japanners hun nieuwe godsdienst moesten afzweren. Het edict werd
slechts gedeeltelijk uitgevoerd, wèl nam de druk op de katholieken toe
en in 1637 kwamen zij op een bij Nagasaki gelegen schiereiland in
opstand tegen het gezag van de Sjogoen. Er ontstond een godsdienstoorlog
(alle Japanse katholieken die hun geloof trouw wilden blijven, werden
nu afgemaakt) en die worsteling werd door de opstandelingen verloren
— hun laatste vesting werd met geschut van de Compagnie beschoten;
conform het Boesjido, de erecode van de samoerai, pleegden de laatste
opstandelingen collectief zelfmoord. Het gebeuren versterkte bij de
heersende Sjogoen de wens om buitenlandse invloeden uit Japan te weren;
zo wilde hij ook voorkomen dat de zuidelijke z.g. ‘Buiten-rfa/wio’s’, d.w.z.
zijn leenmannen op het eiland Kioesjoe en het aangrenzende deel van
Honsjoe (de delen van Japan van waaruit de handelsrelaties met de rest
van Azië en met Europa werden onderhouden) te machtig zouden wor
den. Vrijwel geheel werd Japan nu afgesloten van de buitenwereld:
Japanners die zich elders hadden gevestigd, sommigen in Batavia, moes
ten naar hun land terugkeren1, op straffe des doods werd een ieder
verboden Japan te verlaten, alle voor de grote vaart geschikte schepen
werden vernietigd en alle handelsrelaties met de buitenwereld werden
afgebroken met slechts twee uitzonderingen: Chinezen en Nederlanders
kregen elk één handelspost; die van de Nederlanders werd gevestigd op
het vlak voor Nagasaki gelegen, kunstmatige eilandje Desjima, waar
voordien een Portugese post was geweest. Daar mocht de Oost-Indische
Compagnie in 1641 een factorij stichten die zij tot het einde van de
achttiende eeuw behield en die nadien ook in de negentiende in stand
bleef.2 Zo was Nederland onder de Tokoegawa- 5 /ogoe«’s Japans enige
1 Jan Pieterszoon C o en gebruikte Japanners als beroepsmilitairen en was zeer over
hen tevreden; hij noem de hen ‘ lammeren in eygen lant, maar bycans duyvelen
daarbuyten’ en een van zijn ondergeschikten schreef: ‘ ’t Z ijn dappere krijgslieden
. . . Zullen niet ligt w ijken o f op de vlugt slaan, w ijl zij zig liever doodvegten . . . In
hunne woorden en handelingen zijn zij zedig en beschaafd, maar daarbij ook onm ee
dogende en w reed ’. Aan een predikant te Batavia viel de leergierigheid der Japanners
op: ‘Z ij w illen van alle dingen reden ende bescheyt hebben.’ (Aangehaald door J. W .
Stapel in Van vriend tot vijand. D e betrekkingen tussen N ederlands-Indië en Ja p a n (1945),
p. 15 —16). 2 M eestal voeren jaarlijks vier o f v i j f schepen van de Com pagnie naar
D esjim a, brachten er waren uit Europa en het gehele Aziatische handelsgebied van de
C om pagnie heen en namen vooral goud, zilver en koper mee terug. D iende men de
C om pagnie op Desjim a, dan bracht zulks het voordeel met zich mee dat m en naast
de C om pagnie-handel een eigen handel kon bedrijven maar het bestaan was er
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schakel met wat Europa voortbracht —voortbracht aanvankelijk louter op
materieel gebied, want twee generaties lang mochten via Desjima geen
boeken in Japan worden ingevoerd.
In het afgesloten land kwam nu het feodalisme tot volle ontplooiing.
Sterker nog dan vroeger ontstond een hiërarchische samenleving, berus
tend op de arbeid van landbouwers, vissers en handwerkers. Gedwongen
afdracht van een deel van de oogsten en van de visvangsten alsmede
zware herendiensten maakten het elke daimio mogelijk, op zijn kasteel
in zekere staatsie te leven. Dat die daimio’s een permanent gevaar vorm
den, was de Tokoegawa-5 /'o^of«’s duidelijk. Drie middelen hanteerden
zij om rebellie te voorkomen: ten eerste mochten de daimio’s elk maar
één versterkt kasteel bezitten, ten tweede werd wat in elk leengebied
gebeurde, door spionnen van de Sjogoen nauwlettend geobserveerd en
prompt gerapporteerd, en ten derde moest elke daimio persoonlijk de helft
van het jaar in Edo resideren waar hij bij terugkeer naar zijn leengebied
zijn naaste familieleden als gijzelaars diende achter te laten.
Onder de keizer, de hofadel, de Sjogoen en de daimio’s stonden in de
maatschappelijke hiërarchie de samoerai bovenaan.1 Op hen volgden de
boeren; op dezen de ambachtslieden; op de ambachtslieden de handela
ren (met de nek aangezien vooral door de krijgshaftige samoerai); op de
handelaren de veroordeelde misdadigers en de beoefenaren van enkele
geminachte beroepen als de prostitutie, en op dezen tenslotte de paria’s:
beoefenaren van nog sterker geminachte beroepen die volgens het
Boeddhisme als onrein golden, zoals leerlooiers, slagers en lijkbezorgers.2

overigens m oeilijk. Europese vrouw en werden er niet toegelaten en het contact met
de Japanners was beperkt tot hoge ambtenaren, prostituees en tolken. D e Japanse
controle was scherp, vooral waar het het Christendom betrof: bijbels moesten vo o r
de duur van het v e rb lijf van hun bezitters in verzegelde vaten opgeslagen worden.
E lk jaar moest er een nieuw hoofd van de factorij kom en en tot het einde van de 18de
eeuw rustte op deze de verplichting, m et een groot gezelschap in draagstoelen een
reis naar het verre Edo te ondernemen teneinde de Sjogoen te huldigen. H een en terug
duurde die reis bijna een h alf jaar. In Edo werden telkens kostbare geschenken
aangeboden, maar moest ook via de tolken antwoord gegeven w orden op tal van
vragen die van grote nieuwsgierigheid getuigden, vooral op medisch en natuurwe
tenschappelijk gebied. In de zeventiende en in het begin van de achttiende eeuw werd
voorts w e l geëist dat de hoge bezoekers zouden laten zien hoe zij zich gedroegen als
zij dronken w aren; aan dat ‘apenspel’ kwam in 17 2 6 een einde.
1 Sam oerai waren allen die wapens mochten dragen — de Sjogoen en de daimio’ s waren
tevens samoerai
2 N o g lager stonden de A in o e ’s: zij vielen als het ware buiten de
sam enleving der Japanners.
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De maatschappij, gekenmerkt door strenge regels en een uitgebreid en
verfijnd ceremonieel (ook door een ‘hogere’ en een ‘lagere’ taal), werd
door de Tokoegawa’s zo statisch mogelijk gehouden, waartoe zij het de
gehoorzaamheid predikende Confucianisme zoveel mogelijk bevorder
den. De macht berustte bij de landheren: aan hen moesten de boeren, ca.
80% van de bevolking, niet minder dan twee- tot drie-vijfde van de
oogst afstaan. De Sjogoen persoonlijk was landheer over bijna een derde
van alle landbouwgronden, zijn verwanten over een tiende, de rest van
alle landbouwgronden was bezit van enkele honderden daimio’s. In die
feodale maatschappij hadden de samoerai geleidelijk een andere functie
gekregen: de Tokoegawa’s wisten onderlinge oorlogen te voorkomen en
de samoerai behoefden dus niet langer als ridders te vechten voor hun
daimio —de meesten gingen ambtelijke werkzaamheden voor hem ver
richten.
Die samoerai waren de enigen die in hun dagelijks bestaan gewapend
mochten zijn: zij droegen dan een zwaard en bezaten het recht, elke lager
geplaatste die zich niet aan de regels hield, ter plekke het hoofd af te
slaan. Dat risico was niet gering: de regels hadden betrekking op de
kleinste details van het dagelijks leven en van de mannelijke Japanners
was één op de zeventien een samoerai —het is niet overdreven te zeggen
dat de overige zestien dagelijks in levensgevaar verkeerden. In deze door
angst gedomineerde, verwrongen samenleving (men heeft het Japan van
de Tokoegawa’s wel ‘de absolute politiestaat’ genoemd) hadden slechts
diegenen een kans om te overleven bij wie het er van hun vroegste jeugd
af was ingestampt dat zij zich slaafs aan alle geldende regels dienden te
onderwerpen en dat zij hun werkelijke gevoelens nimmer mochten
tonen.
Deze als statisch bedoelde verhoudingen nu werden al in de zeven
tiende en achttiende eeuw aangetast door economische ontwikkelingen
—de ambachtslieden en vooral de handelaren kregen een veel belangrijker rol in de samenleving dan met het geldend bestel in overeenstem
ming was. Rijst was als ruilmiddel ten tijde van de komst der Portugezen
door het veel mobielere muntgeld vervangen — dat nieuwe ruilmiddel
ging zich ophopen bij rijke handelaren bij wie veel daimio’s en samoerai
maar vooral ook veel landbouwers in de schuld kwamen te staan; die
laatsten verkochten dan vaak hun bezitsrecht op de grond en werden
pachters van de rijksten der handelaren. De steden waar de kapitaalkrach
tigen woonden (het rijkst werd de handelaarsfamilie Mitsoei) breidden
zich uit; Edo en vooral Osaka (zie kaart VIII op pag. 468) werden grote
centra van handel en ambacht, zelfs van een beginnende fabrieksmatige
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productie, de manufactuur — zij telden in het begin van de achttiende
eeuw elk al omstreeks een half miljoen inwoners en er kwam daar een
op vertoon van weelde gerichte cultuur tot ontwikkeling waaraan vooral
de daimio's deel wilden hebben. Het gevolg was dat zij steeds dieper in
de schuld geraakten en dat leidde er weer toe dat de druk op de boeren
toenam — boerenopstanden die een vorm van protest waren tegen de
schrikbarende armoede op het platteland, kwamen steeds frequenter
voor.
Ook van buiten kwam evenwel een impuls die tot veranderingen zou
leiden: in 1716 kreeg de Compagnie verlof, Nederlandse boeken in Japan
in te voeren en nadien vormde zich daar een groep ‘Hollandologen’ die
een goede kennis van het Nederlands hadden en die werken gingen
vertalen op de gebieden van astronomie, geneeskunde, plantkunde,
scheepsbouw, krijgskunde, enzovoorts. Ook nieuwe staatkundige en
filosofische denkbeelden die vrucht waren van de geestelijke ontwikke
ling welke zich van de vijftiende eeuw af in de Lage Landen en elders
in Europa had voorgedaan, begonnen in Japan door te dringen; zij
ondermijnden de machtspositie van de Sjogoen — er waren al in de
achttiende eeuw Japanse schrijvers die er op gingen aandringen dat hij
zijn macht zou overdragen aan die ene figuur die de gehele Japanse natie
zou kunnen vertegenwoordigen: de keizer.

★

In de eerste decennia van de negentiende eeuw ging Rusland belangstel
ling tonen voor de Aziatische oever van de Stille Oceaan. Engeland
forceerde kort na 1840 de openstelling van het even uitgestrekte als
zwakke China. De Amerikanen drongen tot Californië door; zij begeer
den voor hun scheepvaart naar Chinese havens faciliteiten te krijgen in
Japan en zij besloten die a f te dwingen. In 1853 verscheen de Amerikaanse
Commodore Matthew Perry met vier schepen, twee zeil-, twee stoom
schepen, in de baai van Edo — berichten omtrent de komst van die
schepen, waarvan twee door geheimzinnige krachten voortgedreven le
ken, brachten een ongekende opschudding teweeg. ‘De gehele stad’ (stad
toen van een miljoen inwoners) ‘was’, aldus een Japanse beschrijving,
‘ e e n -e n -a l paniek. G e z e g d w e rd dat er sprake w as van een in vasie d o o r bu iten
landers. M o e d e rs zag m en naar alle kanten w egren n en m et kinderen in hun
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arm en, m annen m et bejaarde ouders op de rug. . . . H e t getrappel van legerpaarden, het gekletter van w apenen, het law aai van karren en van de b ran d w eer, het
vo o rtd u ren d luiden van klokken, het gegil van v ro u w e n en de kreten van
kinderen w aren gelu id en die de stad vervu ld e n en de o p w in d in g van uur tot uur
deden to e n em e n .’ 1

Perry bracht een brief van de Amerikaanse president mee waarin o.m.
aangedrongen werd op het openstellen van enkele Japanse havens, en hij
deed weten dat hij een jaar later zou terugkomen om antwoord te
ontvangen. De heersende Sjogoen legde de ontvangen brief in afschrift
aan alle daimio’s voor en vroeg hen om advies. In strijd met een deel van
die adviezen besloot hij Amerika’s eisen in te willigen. Perry kreeg daar
bericht van toen hij in 1854 opnieuw in de baai van Edo verscheen, nu
met zeven schepen die als geschenk o.m. een stoomlocomotief en enkele
spoorwagons aan boord hadden. Twee havens werden voor de Ameri
kaanse scheepvaart geopend en niet veel jaren verliepen o f andere Wes
telijke mogendheden hadden gelijke rechten weten te bedingen2; daartoe
behoorde steeds ook het recht om eigen landgenoten in Japan zelf te
berechten.3 Ook met Nederland werd een verdrag gesloten; ons land gaf
Japan een belangrijk geschenk: een stoomoorlogsschip, en zond boven
dien in 1854 voor de tijd van v ijfjaa r twee marinedetachementen naar
Japan om er onderricht te geven in scheepsbouw, navigatie, het gieten
en gebruiken van geschut en geneeskunde.
De verleende rechten werden door veel traditioneel denkende Japan
ners als een onduldbare vernedering beschouwd —degeen die namens
de Sjogoen de handelsverdragen had ondertekend, werd in 1860 ver
moord. Was dat als een daad van ongehoorzaamheid bedoeld? Geenszins.
Wie zulk een moord bedreef, was er van overtuigd in de geest te handelen
van de aanbeden keizer die blijkbaar door slechte raadslieden was om
geven.
Het aanzien van de Sjogoen leed door al deze gebeurtenissen zoveel
schade dat hij in 1862 het gijzelaarsstelsel moest afschaffen. Hij was
hiermee zijn voornaamste machtsmiddel kwijt —de gevolgen bleven niet

' Aangehaald in H. M . Vinacke: A history o f the F a r East in modern times (1950), p. 90.
W ij tekenen hierbij aan dat w ij vertalingen in het Engels die vertalingen uit het Japans
zijn, steeds in het Nederlands weergeven. 2 Bij de onderhandelingen gebruikten
de Japanners tot 18 70 het Nederlands als hun diplomatieke taal, nadien het En
gels. 3 T oen in Japan eenmaal moderne wetboeken waren ingevoerd, wist het nog
vóór het einde van de negentiende eeuw de betrokken m ogendheden er toe te
brengen, die extra-territoriale rechten prijs te geven.
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uit. Najaren van heilloze verwarring ontstond een grote, door de familie
Mitsoei gefinancierde samenzwering tegen de Tokoegawa’s: samenzwe
ring van de daimio’s der ‘Buitengebieden’ van wie enkelen hun financiële
problemen effectiever hadden kunnen oplossen dan de Sjogoen, van de
in zijn machteloos isolement ontevreden hofadel en van de groothan
delaren van Osaka. In 1867 werd de laatste Sjogoen ten val gebracht (hij
vroeg ontslag) — de keizer daarentegen, de vijftienjarige Moetsoehito,
werd gehandhaafd, gaf zijn regeringsperiode een nieuwe aanduiding:
Meidji (‘Verlicht Bewind’), en in zijn naam was het dat nu de ene
proclamatie na de andere werd uitgevaardigd die tezamen de z.g. Meidjirestauratie inhielden; zij waren gericht op de modernisering van Japan.
‘Over de gehele wereld’, aldus in 1868 een van die proclamaties, ‘zullen
wij naar kennis zoeken en aldus zal de grondslag van het keizerlijk
bewind versterkt worden.’ Een jaar later verliet de keizer Kioto en nam
hij zijn intrek in het vroegere paleis der Tokoegawa’s in Edo, dat nu tot
‘Oostelijke hoofdstad’, Tokio, werd herdoopt.
Spoedig werd het feodalisme afgebroken. Dat begon aan de top: de
daimio’s van de ‘Buitengebieden’, initiatiefnemers tot de ommezwaai,
droegen hun macht aan de keizer over en de overige daimio’s moesten
toen dat voorbeeld volgen. Alle daimio's werden gouverneurs van hun
vroegere leengebieden en zij behielden een tiende van alle inkomsten
die deze opleverden; velen hunner, vooral de daimio’s der ‘Buitengebie
den’, verwierven bovendien spoedig hoge en invloedrijke posities in het
centrale bestuur van het land. Daarentegen kwamen door de ontfeodalisering de samoerai maatschappelijk in de lucht te hangen: een numeriek
aanzienlijke groep van ca. vierhonderdduizend zwaarddragende ridders,
mèt hun gezinsleden bijna twee van de vier-en-dertig miljoen Japanners.
Eerst kregen die samoerai jaargelden uitbetaald, later werden deze afge
kocht met een bedrag ineens. Verscheidenen van die ridders, vooral
diegenen die voordien met succes ambtelijke functies hadden uitgeoe
fend, wisten posities te verwerven in het nieuwe bestuursapparaat, in het
zich ontplooiend bedrijfsleven, in het nieuwe leger o f op de nieuwe
vloot, maar anderen, verstard in hun eeuwenoude tradities, konden zich
niet aanpassen en kwamen telkens opnieuw in opstand; de grootste
rebellie van de samoerai deed zich in 1877 voor, kort na de invoering van
de algemene militaire dienstplicht — de strijd die door de samoerai
verloren werd, vergde meer dan dertigduizend mensenlevens, de leider
der rebellen liet zich op hun laatste slagveld door een vriend onthoofden.
Extra moeilijk kregen het aanvankelijk ook de landbouwers doordat
zij nu in geld grondbelasting moesten gaan betalen en doordat de prijzen
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van alles wat zij, behalve rijst, voor hun levensonderhoud nodig hadden,
snel stegen. Het kwam opnieuw tot boerenopstanden — die werden
bloedig onderdrukt; de nieuwe heersende groepen wensten handhaving
van de nieuwe maatschappelijke orde. Wat ook in Japan door de open
stelling van het land en door de vestiging van een nieuw staatsbestel was
veranderd, niet de positie van de boeren: buitensporig hard werk en een
karig bestaan bleven hun lot; vaak kwam het voor, dat, zoals ook vroeger
wel het geval was geweest, vaders (vrouwen, dus ook moeders, hadden
in het toenmalige Japan niets in te brengen) een dochter verkochten die
als prostituee naar een van de grote steden werd overgebracht.
Het waren eveneens de landbouwstreken waaruit, toen eenmaal de
dienstplicht was ingevoerd, de meeste recruten afkomstig waren, en hier
vonden ook de fabrieken die, conform ’s keizers proclamatie, naar het
voorbeeld van fabrieken in het buitenland en vaak met hulp van buiten
landers werden opgericht, de belangrijkste bron voor hun arbeidskrach
ten; dat waren in overwegende mate jonge vrouwen, zelfs jonge meisjes,
die door hun vaders waren verkocht en nadien bij de fabrieken onder
gebracht waren in kazerne-achtige verblijven. In die fabrieken waren
werktijden tot veertien uur per dag normaal en waren er per maand zelden
meer dan twee rustdagen, zulks volgens de wensen van de naar winst
strevende eigenaren die de betrokken, door de staat opgerichte bedrijven
voor een gering bedrag hadden kunnen overnemen en na een meestal
moeilijke aanloopperiode tot financiële bloei hadden weten te brengen.
Zo leidde, ongeveer van de jaren '70 van de vorige eeuw af, Japans
economische opbouw tot een maatschappij waarin de leidende figuren
in de staat en in het bedrijfsleven, veelal door familiebetrekkingen
onderling verbonden, voortdurend eikaars belangen bevorderden. Ner
gens werden de klassentegenstellingen zo scherp als in Japan; zij waren
dat al vóór de Eerste Wereldoorlog en daarin kwam, enkele schuchter
ingevoerde sociale wetten ten spijt, in de jaren '20 en '30 geen wezenlijke
wijziging. Ten tijde van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
waren de meeste boeren o f zo diep in de schuld geraakt dat zij in het
geheel niet over hun oogst konden beschikken, o f zij waren pachters die
een groot deel van die oogst aan de grondbezitters moesten afstaan; er
waren ruim honderd vijftigduizend van die laatsten en zij hadden gemid
deld bijna veertig boerderijen in eigendom. Opvallend groot werd voorts
de concentratie van eigendom en macht op de gebieden van handel,
industrie, transport en bankwezen. De grootste concerns waren familieconcerns —meer dan de helft van Japans nationaal vermogen was ca. 1940
in handen van slechts acht families en drie van die acht: de families
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Mitsoei, Mitsoebisji en Soemitomo, bezaten tezamen een kwart van dat
nationaal vermogen, de familie Mitsoei alléén ca. een zevende. Het waren
deze ondernemers-oligarchieën, de z.g. zaibatsoe, die door hun verbin
dingen met de wereld van de politiek tot omstreeks 1930 Japans binnen
lands en buitenlands beleid bepaalden —nadien kwam het zwaartepunt
van de macht eerder bij de strijdkrachten te liggen.
Vanwaar die verschuiving?
Zij hing, menen wij, vooral samen met het feit dat de strijdkrachten
toen zuiverder dan de zaibatsoe (grootkapitalisten die het buitenland
kenden en die, voorzichtig als zij waren, riskante oorlogen uit de weg
wilden gaan) uitdrukking gaven aan wat de nationale ideologie was
geworden. Op de inhoud van die ideologie komen wij nog terug; hier
willen wij er slechts op wijzen dat zij in haar moderne vorm haar
oorsprong vond in de jaren '70 en ’8o van de vorige eeuw, toen de kaders
van leger en vloot nog maar weinig invloed hadden gehad en juist de
vormgevers van de nieuwe Japanse staat het wenselijk hadden geacht om
de Japanse volksmassa’s te doordringen van het denkbeeld van Japans
grootheid en van de noodzaak van onbeperkte gehoorzaamheid aan de
keizer. Conform het advies van die vormgevers had keizer Moetsoehito
in 1882 twee proclamaties uitgevaardigd die in de jaren '30 van deze eeuw
en ook in '40-'45 nog onverzwakt golden: in de ene was het bewaren
van een volstrekte eenheid in het staatsbestel vooropgesteld, in de andere
aan alle militairen voorgehouden dat zij, als het tot oorlog kwam, liever
moesten sneuvelen dan zichzelf, hun familieleden, hun voorouders en
hun keizer de schande aandoen van krijgsgevangene te worden. Over
trokken denkbeelden? Naar Westerse maatstaven zou men ze zo kunnen
noemen maar zij knoopten aan bij de ideologie van het feodalisme;
blijkbaar was door de bedoelde vormgevers gemeend dat een strakke
leer, een uitbreiding als het ware van het Boesjido tot het gehele volk,
nodig was om te voorkomen dat de ontzaglijke spanningen die uit de
velen verbijsterende openstelling van het land, de volledige omvorming
van het staatsbestel en de geaccentueerde klassentegenstellingen voort
vloeiden, tot heftige explosies zouden leiden. Dociele gehoorzaamheid
moest vooropstaan en werd, in aansluiting op de denkpatronen die vooral
in het Tokoegawa-tijdperk tot ontwikkeling waren gekomen, met kracht
bevorderd. Afwijkende ideologieën werden afgewezen. Het liberalisme
bleef zwak en het socialisme, het anarchisme en het communisme kregen
nog minder kans om van de grond te komen —de aanhang van die laatste
drie, meestal scherp vervolgde politieke richtingen bleef klein en mach
teloos.
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Op het gebied van de buitenlandse politiek, als op zoveel andere gebie
den, ging het nieuwe Japan het door de grote mogendheden gegeven
voorbeeld volgen: machtsuitbreiding werd ook zijn leus. De grondslag
daarvoor werd gelegd door de opbouw van moderne strijdkrachten, van
het leger vooral met Duitse, van de vloot met Engelse hulp. In 1894 werd
oorlog gezocht met China; die oorlog begon met een onverhoedse aanval
op Chinese oorlogsbodems die voor de kust van Korea lagen dat in die
tijd een vazalstaat van China was. Onder uitbundig nationaal enthousi
asme behaalden de nieuwe strijdkrachten de overwinning en toen in 1895
vrede werd gesloten, moest China een grote schadeloosstelling aan Japan
betalen, verder Formosa (Taiwan), enkele daarbij gelegen eilanden, de
havenstad Port Arthur en het schiereiland Liautoeng (zie kaart VIII op
pag. 468) afstaan en, tenslotte, er in berusten dat Korea voortaan onaf
hankelijk was. Het afstaan van Port Arthur en het schiereiland Liautoeng
ging Rusland dat naar de Stille Oceaan was opgedrongen, alsmede
Frankrijk en Duitsland die beide hun invloed in China wilden uitbreiden,
te ver: zij eisten van Japan dat het die veroveringen zou prijsgeven. Toen
het er naar uitzag dat die eis zou worden ingewilligd, ontstond een
geweldige beroering welke pas tot bedaren kwam nadat bekend was
gemaakt dat keizer Moetsoehito, die vooral het ingrijpen van het te
Wladiwostok geposteerde Russische smaldeel duchtte, verdere verwik
kelingen uit de weg wilde gaan. ‘Wij moeten’, had hij gezegd, ‘het
onaanvaardbare aanvaarden en het ondragelijke verdragen.’ Het gebeuren
schonk veel Japanners de overtuiging dat er grote mogendheden waren
die Japan een eervolle, volledig gelijkwaardige plaats in de wereld
misgunden; die overtuiging werd versterkt toen, luttele jaren later,
andere grote mogendheden zich meester maakten van delen van China:
Engeland van een gebied bij Hongkong, Frankrijk en Duitsland van
belangrijke punten op China’s kust en Rusland van datzelfde Port Arthur
dat Japan had moeten prijsgeven.
Een in 1902 gesloten bondgenootschapsverdrag met Engeland (voor
Japan van belang omdat het nu voor het eerst als moderne grote mo
gendheid werd erkend) gaf Japan de vrije hand met betrekking tot Korea.
In 1904 viel het Rusland aan - ook die oorlog begon met een onverhoedse
aanval op oorlogsbodems van de tegenstander, in dit geval de Russische
marine-eenheden bij Port Arthur. In de strijd te land, waarbij de Japanse
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militairen opvallend gedisciplineerd vochten en zich van wandaden
jegens de burgerbevolking onthielden, werden over en weer zware
verliezen geleden. De beslissing viel, toen een sterk Russisch eskader dat
in oktober 1904 de Oostzee verlaten had en dat had mogen bunkeren op
het Franse Madagascar en in Frans-Indo-China, in mei 1905 in een grote
zeeslag in de wateren tussen Japan en Korea werd vernietigd. Conform
Japans wensen bemiddelden de Verenigde Staten — de vrede schonk
Japan Port Arthur, het schiereiland Liautoeng, de (door de Russen aan
gelegde) Zuid-Mandsjoerijse spoorweg die van Port Arthur naar Mandsjoerije’s hoofdstad Moekden liep, en de zuidelijke helft van het eiland
Sachalin (zie kaart VIII op pag. 468) — óók werd bepaald dat Korea
voortaan onder Japans gezag zou staan. Alle verzet van de Koreanen ten
spijt, werd Korea in 1910 door Japan geannexeerd; dat werd de opmaat
tot een ongeremde economische exploitatie van het onderworpen land,
waartegen de Koreanen herhaaldelijk, maar vergeefs, in verzet zouden
komen.1
In '14 (Moetsoehito was twee jaar eerder overleden en opgevolgd door
zijn oudste zoon die aan zijn bewind de aanduiding Taisjo, ‘Verheven
Rechtvaardigheid’, gaf), ging Japan als Engelands bondgenoot aan de
Eerste Wereldoorlog deelnemen. Na afloop daarvan verwierf het de
Duitse bezittingen en rechten in China, o.m. het recht om er in de
Chinese kustprovincie Kwantoeng (zie kaart VIII) een eigen leger op
na te houden, en kreeg het het mandaat over enkele vroegere Duitse
eilandengroepen in de Stille Oceaan — historisch was wellicht nog belangrijker, en zeker tekenender, dat het in '15 een-en-twintig eisen aan
China had gesteld die, waren zij ingewilligd, in heel China de macht in
de handen van Japanners zouden hebben gelegd. China had die eisen
afgewezen. Veel Chinezen waren nadien Japan als een potentieel gevaar

' D e Japanse bezetting begon met het aanleggen van een kadaster, hetgeen er toe
leidde dat grote landbouwgebieden waar de boeren niet konden aantonen dat zij
w ettig eigenaar van de grond waren, aan Japanners werden toegewezen. Een opstand
tegen die massale confiscaties werd in maart '1 9 met gew eld onderdrukt. V eel Kore
anen, van huis en h o f verdreven, moesten slechtbetaald w erk in Japan accepteren waar
zij, buiten de Japanse natie vallend, als wezens van lager allooi werden behandeld.
T o en Japan op 1 september '2 3 getroffen werd door een aardbeving die de havenstad
Jokoham a geheel en To kio goeddeels verwoestte (vijf-en-tw in tigd uizen d mensen
verloren het leven en de schade beliep een tiende van het nationaal vermogen),
ontlaadden de verwarring en de angst zich in een drijfjacht op anarchisten, socialisten
en comm unisten, alsook op Koreanen van w ie enkele duizenden werden verm oord,
hoofdzakelijk door de politie en door extreem -rechtse groepen.
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gaan zien —trouwens, Japans eisen hadden ook in de Verenigde Staten
beduchtheid gewekt.
Offers had Japan in de Eerste Wereldoorlog niet behoeven te brengen,
het was er alleen maar sterker in geworden en gold, toen het weer vrede
was, internationaal als een van de grote mogendheden, vooral ter zee.
Zijn positie als zodanig werd erkend toen de Verenigde Staten, Engeland
en Japan in ’22 in een conferentie te Washington overeenkwamen dat
de sterkteverhouding tussen hun aantallen slagschepen 10 : 10 : 6 zou
zijn’ ; er werd daar ook vastgesteld dat er in Hongkong en op de
Philippijnen geen grote Britse resp. Amerikaanse vlootbasis zou komen
- zulk een basis zouden de Amerikanen slechts mogen aanleggen bij Pearl
Harbor op de Hawaii-eilanden, de Britten slechts in Singapore. Mede
gegeven de zwakheid van het communistische bewind in de SowjetUnie (een bewind dat de Japanners van ’ i8 tot '22 bestreden hadden door
middel van een grote expeditie naar Siberië die op een mislukking was
uitgelopen), betekende zulks dat, aangezien de Britten de meeste van hun
oorlogsschepen steeds in o f bij de Atlantische Oceaan zouden moeten
houden en de Amerikanen de hunne over de Atlantische en de Stille
Oceaan zouden moeten verdelen, Japan de militair sterkste mogendheid
in Oost-Azië was. Een gevaar voor China? Dat leek bezworen doordat
acht mogendheden, waaronder Nederland, samen met Japan in Wash
ington eveneens bij verdrag, het z.g. Negenmogendhedenverdrag, de
afspraak hadden gemaakt dat de territoriale integriteit van China (Mandsjoerije maakte daar deel van uit) niet zou worden aangetast. Voor
Nederland was nog van belang dat het als uitvloeisel van het beraad te
Washington in *22 verklaringen ontving van de Verenigde Staten, En
geland, Frankrijk en Japan dat elk van deze mogendheden Nederlands
rechten op Indië zou eerbiedigen.
De jaren ’20 vormden in de Japanse geschiedenis een naar verhouding
rustige periode. In het sinds het einde van de negentiende eeuw bestaande
parlement (straks meer hierover) werden twee partijen, een ‘liberale’ en
een ‘conservatieve’, die beide sterk onder invloed stonden van de zaibat
soe, de machtigste2; zij wilden scherpe conflicten met de Verenigde Staten
en Groot-Brittannië uit de weg gaan en dit werd ook door de nieuwe
keizer, Moetsoehito’s kleinzoon Hirohito, die in '26 op vijf-en-twintigjarige leeftijd zijn overleden vader opvolgde, als wenselijk gezien —hij
1 O o k Frankrijk en Italië namen aan die conferentie deel; vo o r hun slagschepen werd
het verhoudingscijfer 3. 2 O p de ‘liberale’ partij had het M itsoebisji-concern, op de
‘conservatieve’ het M itsoei-concern de meeste invloed.
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gaf aan zijn bewind de programmatische naam Sjowa, ‘Schitterende
Harmonie’. Geleidelijk aan kwamen evenwel in Japan krachten naar
boven die een veel aggressievere politiek voorstonden; dat waren vooral
groepen jongere officieren die, zich baserend op de aloude ideologie van
de samoerai, de overheersende positie van de zaibatsoe, de voor het politiek
bestel kenmerkende corruptie, ja eigenlijk het gehele kapitalisme afwe
zen; van belang was daarbij dat velen van die officieren in nauw contact
stonden met de uit de landbouwstreken afkomstige dienstplichtigen en
dus wisten in welk een mate de landbouwers en industrie-arbeiders en
-arbeidsters leden onder het heersende sociaal-economisch bestel.' De
aggressiefsten van die officieren huldigden de opvatting dat een uitbrei
ding van Japans macht de gehele wereld slechts tot zegen zou zijn; dat
was een vorm van nationale zelfverheffing die zich tegen alle gematigde
krachten keerde, en wie zo dacht, wees uiteraard de remmende verplich
tingen af die Japan bijvoorbeeld ten aanzien van zijn oorlogsvloot en
ten aanzien van China had aanvaard.
Wat die oorlogsvloot betreft: het verdrag van Washington had niet
alleen voor slagschepen maar ook voor de potentieel veel belangrijker
vliegkampschepen verhoudingscijfers vastgesteld en bepaald dat die
vliegkampschepen niet groter mochten zijn dan 27 000 ton - Japan had
er aan het einde van de jaren '20 al vier gebouwd. Het besteedde veel
meer aandacht aan de modernisering van zijn oorlogsvloot dan de Ver
enigde Staten o f Groot-Brittannië; vooral ook de nieuwe kruisers en
torpedobootjagers die in de vaart werden gebracht, waren van hoge
kwaliteit en de Japanse marine nam voorts een torpedo in gebruik die
heel veel effectiever was dan de Amerikaanse o f Britse. Inzake de kruisers
werd in '30, nu in Londen, een Amerikaans-Brits-Japanse conferentie
gehouden om ten aanzien van de aantallen tot eenzelfde vaste afspraak
te komen als in '22 ten aanzien van de slagschepen en vliegkampschepen
was gemaakt. De Japanse afgevaardigden brachten er als eis naar voren
dat op kruisergebied tussen de Verenigde Staten en Japan de verhouding
10 : 7 zou gelden. De eis werd afgewezen en het uiteindelijk getroffen
accoord hield in dat voor kruisers dezelfde verhouding van kracht zou
zijn als voor de slagschepen, nl. 10 : 6. Geen groot verschil! Maar het feit
dat de Japanse regering zich inschikkelijk had betoond, leidde in het land
zelf tot grote verontwaardiging, vooral in kringen van leger en vloot. De
1 Japan kende geen werklozenzorg; toen er omstreeks 19 30 als gevo lg van de diepe
crisis tw ee m iljoen werklozen waren, restte dezen niets anders dan in de steden te
verkom m eren o f naar de overbevolkte dorpen te trekken waar zij fam ilie hadden.
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minister-president, door de keizer gesteund, weigerde te bukken; er werd
een aanslag op hem gepleegd waarbij hij zwaar gewond raakte. Die hoge
marine-officieren die voorstanders waren geweest van het Londense
verdrag, werden nadien door de marinestaf uit de dienst verwijderd en
de staf zelf werd aangevuld met een aantal felle chauvinisten. Ook gingen
leger en vloot, beide zelfstandige eenheden binnen het (straks te beschrij
ven) Japans staatsbestel, tot interne zuiveringen over. Tegelijkertijd werd
door legerofficieren een staatsgreep voorbereid teneinde een militair
bewind in te stellen, geleid door de minister van oorlog, een generaal
— dat plan werd in maart '31 opgegeven toen bleek dat die minister
medewerking weigerde. Belangrijk was dat bij deze samenzwering niet
alleen jeugdige officieren betrokken waren maar ook oudere, die hoge
posities bekleedden, zoals de sous-chef van de generale staf.
Hoezeer het regeringsgezag, d.w.z. het gezag van de burgerlijke mi
nisters, was uitgehold, bleek zes maanden later, in september '31. Die
genen die wensten dat Japan een overheersende invloed in China zou
krijgen, beseften dat dan eerst Mandsjoerije onder Japanse controle
moest worden gebracht. In de hoofdstad, Moekden, bevond zich een
Japans militair contingent ter bescherming van het eindstation van de
Zuid-Mandsjoerijse spoorweg. Binnen het in Kwantoeng gelegerde Ja
panse leger, het z.g. Kwantoeng-leger, ontstond nu het plan om in
Moekden een crisis te forceren die tot de bezetting van Mandsjoerije zou
leiden. Omtrent dat plan werd de Japanse regering evenwel gewaar
schuwd, waarna de minister-president en de minister van buitenlandse
zaken met instemming van Hirohito besloten, een generaal naar Moek
den te zenden met een brief van de minister van oorlog waarin elke
zelfstandige actie werd verboden —de generaal die voorstander was van
het gesmede plan, reisde zo langzaam mogelijk naar Moekden toe, kwam
er pas enkele uren voordat een incident geprovoceerd zou worden, aan
en haastte zich een bordeel op te zoeken. Daar vertoefde hij nog toen de
Japanse troepen, bewerend dat er een aanslag was gepleegd op hun
spoorlijn, de nabije Chinese kazerne aanvielen. De meeste Chinese
militairen wisten te ontkomen, maar meer dan tweehonderd sneuvelden.
Tezelfdertijd bestormden andere Japanse militairen de stad Moekden
waar vijf-en-zeventig Chinese politiemannen werden gedood, en de
volgende ochtend gingen de Japanners tot de bezetting over van het
arsenaal en het vliegveld van Moekden. De geschokte Japanse regering
eiste het stopzetten van de actie en deed de Volkenbond weten dat het
in Mandsjoerije weer rustig zou worden —het Kwantoeng-leger zette de
operaties voort en bezette in korte tijd heel Mandsjoerije. ‘De regering’,
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zo verklaarde de secretaris van Hirohito’s naaste adviseur, de bejaarde
prins Saionji, aan een lid van het Japanse Hogerhuis, ‘is van begin tot
eind door de militairen volledig bedrogen.’ 1 De regering was evenwel
niet alleen bedrogen, ze werd nu ook bedreigd: in oktober werd een
komplot van legerofficieren ontdekt die het gehele kabinet met een
luchtaanval wilden uitschakelen — de samenzweerders kregen van de
minister van oorlog twee dagen huisarrest en een reprimande en zagen
zich nieuwe standplaatsen buiten Tokio toebedeeld. In december trad het
kabinet af. Het nieuwe, geleid door de vijf-en-zeventigjarige Tsoejosji
Inoekai, wilde ernst maken met het aanpakken van de strijdkrachten,
zulks conform de wensen van de keizer die in zijn formatie-opdracht aan
Inoekai geschreven had: ‘Het ingrijpen van het leger in de binnen- en
buitenlandse politiek en zijn eigenzinnigheid vormen verschijnselen die
W ij, terwille van het heil van de natie, met bezorgdheid moeten gade
slaan.’2
Begin '32 ontstond in Sjanghai een gevecht tussen Chinese militairen
en Japanse mariniers die in het Japanse deel van de z.g. Internationale
W ijk gestationeerd waren. Zes weken van gevechten volgden waarbij
Japanse marinevliegtuigen de Chinese posities in een dichtbevolkt deel
van Sjanghai aan zware bombardementen onderwierpen. Die strijd in
Sjanghai duurde nog voort toen het Kwantoeng-leger bekend maakte dat
het in Mandsjoerije, herdoopt tot Mandsjoekwo, een aparte regering had
geïnstalleerd onder leiding van de laatste Chinese keizer, de jeugdige
Poe Ji. Ook in Japan-zelf zetten de extremistische krachten onverdroten
hun intimiderende acties voort: eerst werden de minister van financiën
uit het vorige kabinet en de president-directeur van het Mitsoei-concern
vermoord door leden van het ‘Verbond des Bloeds’, een van de vele
ultra-chauvinistische geheime groeperingen die in het land waren ont
staan; toen vervolgens in kleine kring bekend werd dat minister-presi
dent Inoekai contacten wilde aanknopen met de Chinese regering en op
het punt stond, keizer Hirohito te adviseren om met een keizerlijke
proclamatie het leger te gelasten, alle operaties in Mandsjoerije onmid
dellijk te staken, werd hij doodgeschoten door marine-officieren die zijn
ambtswoning waren binnengedrongen. Zowel die marine-officieren als
de leden van het ‘Verbond des Bloeds’ die moorden hadden gepleegd,
kregen slechts gevangenisstraffen opgelegd, niet de doodstraf. Daarbij
was van belang dat de publieke opinie, die aanvankelijk geschokt op de
1 Aangehaald in R. Storry: A history o f modern Ja p a n (herdruk 1983), p. 189.
gehaald a.v., p. 190.
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moorden had gereageerd, in de loop van de processen tegen de daders
vervuld was geraakt van bewondering voor wat als de zuiverheid van
hun motieven werd gezien.
Deze gebeurtenissen in '31 en '32 betekenden dat Japan in zijn bui
tenlands beleid duidelijk de weg van de aggressie was opgegaan en dat
in zijn staatsbestel de macht, die sinds de Meidji-restauratie in hoofdzaak
bij burgers had gelegen, in handen was gevallen van op expansie beluste
militairen.

Staatsbestel
Voordat wij het andere beleid van die extremistische militaire krachten
gaan beschrijven, lijkt het ons nuttig het Japanse staatsbestel te schetsen,
zoals zich dat na de Meidji-restauratie, na 1868 dus, had ontwikkeld, en
iets te schrijven over de mentaliteit van de Japanners die ook in dat
staatsbestel tot uiting kwam.
In het feodale Japan was van volksinvloed geen sprake geweest: de
Sjogoen die de sanctie had van de in Kioto geïsoleerde, in teruggetrok
kenheid levende keizer, bezat alle macht, zij het dat hij natuurlijk
rekening moest houden met de opvattingen van de daimio's: het zou voor
hem te gevaarlijk zijn om hen allen tegen zich in te nemen. Het nieuwe
Japan kreeg in 1868 een regering van ministers —het kreeg geen verte
genwoordigende lichamen. Niet alleen werd daarvan de noodzaak niet
ingezien, maar de gehele werking van dergelijke lichamen werd niet
begrepen. Dat burgers, eikaars opvattingen bestrijdend, publiekelijk zou
den discussiëren over zaken van staatsbelang, leek de Japanners een
absurditeit. Toen enkele vooraanstaanden hunner in 1860 in de Verenigde
Staten besprekingen voerden die uit de door Commodore Perry voorbe
reide overeenkomst voortvloeiden, besloten zij Washington te bezoeken
teneinde de werkzaamheden van het Congress gade te slaan. ‘Een man
stond daar op’, schreef een van die Japanners in zijn dagboek,
‘ en b ego n op luid e too n te spreken a ls o f hij gek was. T o e n hij klaar w as, stond
een andere m an op en sprak op gelijk e w ijz e . T o e n ik v ro e g w at dit alles
betekende, w e rd m ij gezegd dat zij staatszaken aan het bespreken w aren . . . A lles
bij elkaar had het v e e l w e g van de vism arkt in E d o .’ 1

1 Aangehaald in het rapport Suprem e Commander fo r the A llie d Powers, Governm ent
Section: Political Reorientation o f Ja p a n , September 19 4 5 —September 19 4 8 (1949), p. 149.

483

‘ n

i

p

p

o

n

’

Een jaar later, 1861, maakten drie andere vooraanstaande Japanners een
studie van het Britse parlementaire stelsel. ‘Ik kon in het geheel niet
begrijpen’, schreef een hunner later,
‘w at m en o n d er ‘ve rk ie z in g e n ’ m oest verstaan . . . E r w aren versch illen de partijen
zoals C o n se rv atie ve n , Liberalen, en zo vo o rt. Z e probeerden allem aal de sterkste
te w o rd e n . H o e ja m m e r w a s het, dacht ik, dat zij in vred estijd in zo heftige
conflicten w a re n g e w ik k eld ! Ik kon vo lstrekt niet begrijp en w a t e ig e n lijk hun
b e d o e lin g w as, het was het vreem d ste dat ik ooit had aanschouw d. V a a k zeiden
ze dat de ene m an een fe lle tegenstander w as va n de andere en dan ko n ik toch
w aarn em en dat die tw ee m annen aan e e n -e n -d e z e lfd e tafel zaten te eten en te
drinken. W a t betekende dit alles? Ik kon er geen to u w aan vastknopen.’ 1

Een eerste Grondwet, gemodelleerd op de Duitse en tot 1945 onge
wijzigd gehandhaafd, kreeg Japan in 1889 —het was geen Grondwet die
uit de samenleving voortkwam maar een die daaraan werd opgelegd; zij
was als het ware een geschenk van de keizer. In hem werd formeel alle
uitvoerende macht geconcentreerd. ‘Japan’, aldus een der artikelen,
‘wordt geregeerd door een geslacht van keizers in een ononderbroken
opvolging die eeuwig voortduurt. De keizer is heilig en onschendbaar
en is nimmer onderwerp van openbare discussie.’ Krachtens die Grond
wet kwam er voorts een uit twee Kamers bestaand parlement, een gikai,
hetgeen ‘praatclub’ betekent. Het Hogerhuis bestond uit z.g. Rijksgroten:
leden van de hofadel en vroegere daimio’s die erfelijk lid waren, en andere
vooraanstaanden die door de keizer waren benoemd; de leden van het
Lagerhuis werden allen gekozen —gekozen evenwel door die mannelijke
Japanners die in zekere welstand leefden. Onder dit census-kiesrecht nam
tot in het begin van deze eeuw slechts I % van de mannen aan de
verkiezingen deel. De bevoegdheden van het parlement waren beperkt:
het had het recht van interpellatie en van petitie (petitie aan de keizer)
en het kon wetsvoorstellen aannemen o f verwerpen (daar was een meer
derheid in beide Kamers voor nodig) maar het kon niet een kabinet tot
aftreden dwingen. Het kwam bovendien slechts drie maanden per jaar
bijeen (voor verlenging van de zitting o f voor een bijeenkomen in
buitengewone zitting was een besluit van de keizer nodig) —een parle
mentsgebouw werd pas in 1936 in gebruik genomen. De parlementsleden
hadden voordien geen eigen werk- en vergaderruimte. Inderdaad, zij
waren niet zo heel veel meer dan een ‘praatclub’ — in het staatsbestel
domineerde de regering.

1

A.v.
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Binnen die regering was de invloed van de keizer beperkt. De in de
Grondwet voorkomende formulering dat hij ‘heilig en onschendbaar’
was, gaf in religieus en in staatkundig opzicht het unieke van zijn positie
aan, maar die formulering betekende niet dat hij persoonlijk het beleid
bepaalde. Dat werd, althans tot het begin van de jaren '30, bepaald door
het kabinet en alleen bij de formatie van een nieuw kabinet had de keizer
enige vrijheid van handelen; hij werd dan voorgelicht door vooraan
staande ministers en parlementariërs, maar vooral ook door de z.g. Oude
Staatslieden, de Genro: prominenten die ten nauwste bij de Meidjirestauratie betrokken waren geweest en van wie prins Saionji het langst
in leven was gebleven.
De partijen die in Japan ontstonden en die in het Lagerhuis hun
vertegenwoordigers kregen, willen wij niet met name noemen — de
belangrijkste waren, gelijk reeds vermeld, ten nauwste met de grote
familieconcems verbonden en vertoonden onderling geen wezenlijke
ideologische verschillen. Zoals zich in de eeuwen van het feodalisme
steeds cliques van daimio’s hadden gevormd, zo vormden zich nu cliques
van met het grote bedrijfsleven en de strijdkrachten verbonden parle
mentariërs, hetgeen aan het parlementair bedrijf een ondoorzichtig en
intrige-achtig karakter gaf. Dat was zo, zolang het census-kiesrecht gold,
maar daarin kwam, toen in '24 het algemeen kiesrecht voor mannen werd
ingevoerd, geen wezenlijke wijziging, mede doordat vrijwel de gehele
dagbladpers door de zaibatsoe werd beheerst.
Een parlementaire democratie is gebaat bij duidelijkheid en duidelijk
heid ontstaat slechts wanneer partijen, elk van de eigen beginselen
uitgaande, niet schromen om publiekelijk voor hun uiteenlopende denk
beelden op te komen. Deze, de tegenstellingen accentuerende vrijmoe
digheid was de Japanners vreemd; onder het feodalisme had het groeps
verband voorop gestaan met zijn trouw van de daimio’s aan de Sjogoen,
van de samoerai aan de daimio’s, van de horigen aan de landheer —op dat
beginsel van de groepstrouw bleef de gehele Japanse samenleving geba
seerd: elke groep diende naar buiten als een gesloten eenheid op te treden.
Zo ook het kabinet: de eenheid van staatsbeleid vergde eenheid in het
kabinet.
Kenmerkend nu voor Japan was dat de ministers van oorlog en van
marine binnen dat kabinet een zelfstandige positie innamen. Leger en
vloot, elk opgebouwd door een eigen clan van officieren, afkomstig uit
het geslacht en de volgelingen van één der ‘Yimten-daimio’s’ die de Sjogoen
ten val hadden gebracht, hadden van meet af aan naar zelfstandigheid
gestreefd en hadden die in wezen weten te bereiken toen kort na de
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eerste overwinningen welke zij hadden bevochten (die in de oorlog met
China, 1 894—95), werd vastgesteld dat voortaan alleen een actief dienende
luitenant-generaal o f generaal en een actief dienende vice-admiraal o f
admiraal minister van oorlog resp. van marine zouden kunnen worden.
In feite gaf dit aan leger en marine een vetorecht bij het opstellen van
elk kabinetsprogram, ja bij het gehele kabinetsbeleid: door de hoogste
militairen van de strijdkrachten werd telkens bepaald, wie hunner als
minister zou optreden —weigerden zij tot die aanwijzing over te gaan,
dan kon geen kabinet geformeerd worden, en was dat kabinet in functie,
dan kon elke minister van oorlog resp. van marine met de dreiging dat
hij zou aftreden en dat geen opvolger zou worden aangewezen, een
beslissende invloed uitoefenen op het gehele kabinetsbeleid.
Leger en vloot waren wel vaak samenwerkende, maar in wezen toch
eerder gescheiden krachten: concurrenten, die telkens een zo groot mo
gelijk deel van de staatsbegroting naar zich toe trachtten te halen en die
de nationale politiek poogden te beïnvloeden in een richting die met de
leidende denkbeelden van de eigen staf en van de eigen hogere bevel
hebbers in overeenstemming was. Die denkbeelden konden ver uiteen
lopen; dan was overleg nodig, maar doordat zowel de leger- als de
vlootafdeling hardnekkig placht vast te houden aan wat zij wenselijk
achtte, kwam veelal een compromisformule uit de bus waarin elk kon
lezen wat hij wilde. Bij dat beraad (van '37 af vond het plaats binnen het
toen ingestelde Grote Hoofdkwartier) waren geen burgers betrokken,
zelfs de ministers van oorlog en marine, zij mochten dan hoge militairen
zijn, werden er buiten gehouden. Trouwens, de chef van de generale staf
van het leger en d$ chef van de marinestaf hadden beiden rechtstreeks,
d.w.z. buiten hun ministers om, recht van toegang tot de keizer — ook
dat onderstreepte de zelfstandigheid van leger en marine. Uit de rivaliteit
die tussen die twee delen van de strijdmacht bestond, vloeide bovendien
voort dat elk de ander zo weinig mogelijk inlichtte. Plannen werden
geheim gehouden, nederlagen verzwegen. Generaal Hideki Todjo, minister-president en minister van oorlog in het kabinet dat tot de aanval
op de Verenigde Staten, het Britse Rijk en het koninkrijk Nederland
besloot, was onkundig van het plan van de Japanse marine om de
Amerikaanse Pacific-vloot in Pearl Harbor met vliegkampschepen uit te
schakelen, en de eerste berichten omtrent de verpletterende nederlaag
die de Japanse vloot in juni '42 in de Slag bij Midway had geleden, kreeg
Todjo pas in '44.
Alle lippendienst ten spijt die aan het begrip ‘harmonie’ bewezen werd,
was in dit merkwaardige Japanse staatsbestel van harmonie geen sprake;
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die kon er ook niet zijn: in de enige organen die haar konden bevorderen
(voor de strijdkrachten het Grote Hoofdkwartier, voor het overheidsbe
leid het kabinet), was van een werkelijk collectief beleid geen sprake.
Zulk een beleid vergt het gedeeltelijk prijsgeven van eerder verdedigde
standpunten en is slechts mogelijk bij een bereidheid, niet alleen uiterlijk
maar vooral innerlijk, tot het doen van concessies. Dat lag de Japanners
niet; dat was niet in overeenstemming met hun volksaard, met hun
mentaliteit. Want wie concessies deed, verloor, zo werd gemeend, aan
zien —juist met strak en onwrikbaar vasthouden aan de eigen denkbeel
den diende men de achting van zijn medeburgers te verwerven en te
behouden. Er stak in dat alles een opvallend element van krampachtig
heid.

Mentaliteit
Begrippen als volksaard en volksmentaliteit slaan op grote collectieven.
Daarover te schrijven is steeds een hachelijke onderneming; wanneer wij
ons daar desondanks aan wagen, zijn wij ons bewust dat onze generali
saties slechts ten dele de werkelijkheid dekken. Zonder twijfel bevonden
zich onder de tientallen miljoenen Japanners (ca. dertig miljoen ten tijde
van de Meidji-restauratie, ruim zeventig miljoen bij het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog) verscheidenen, misschien wel velen, die wat men
‘de nationale ideologie’ zou kunnen noemen, afwezen, zulks met inbe
grip van de vergoddelijking van de keizer. Sommigen, naar verhouding
weinigen overigens, hadden voldoende rondgereisd in het buitenland
om de waarde van die ideologie in twijfel te trekken, anderen waren
overtuigde aanhangers geworden van anarchistische, socialistische of
communistische denkbeelden, nog anderen concentreerden zich op hun
eigen bestaan en zongen, dat doende, niet mee in het koor van nationale
zelfverheffing.
Dat koor was er evenwel en het liet zich luid en krachtig horen, voor
het eerst in 1895 toen aan Japan, zo werd het gevoeld, de vruchten van
zijn overwinning op China werden onthouden'. Betekende die overwin
ning dan dat er verbetering kwam in het lot van de in armelijke omstan
digheden zwoegende landbouwers en de miniem-betaalde arbeiders en
arbeidsters in de eerste fabrieken? Neen - maar zij namen, automatisch
als het ware, de door de hogere kringen aangegeven parolen over: de
hoofden van het collectief bepaalden de norm en het collectief paste zich
aan.

487

‘ n

i

p

p

o

n

’

Wat waren de wortels van dat opvallende conformisme?
Sommige psychologen en cultureel-anthropologen hebben het herleid
tot het door de vader volstrekt gedomineerde Japanse gezinsverband1,
anderen hebben gewezen op de rigiditeit van de Japanse opvoeding, nog
anderen hebben de opvatting verkondigd dat bij dat conformisme veel
minder sprake is geweest van relatief constante factoren als volksaard en
-cultuur dan van één zuiver-historische en dus tijdelijke factor: de
Tokoegawa-periode, waarin, zoals eerder beschreven, in Japan de ‘abso
lute politiestaat’ tot ontwikkeling kwam. Daarbij bedenke men dat de
voor die staat karakteristieke, excessieve dwang niet korte tijd maar twee
eeuwen lang is uitgeoefend. Wie in die tijd voor zijn werkelijke gevoe
lens, voor zijn aggressiviteit uitkwam, verbeurde zijn leven. Het onzekere
bestaan leidde er toe dat men zich krampachtig vasthield aan wat zeker
heid leek te bieden: het gezin, dat tegelijk het verband was waarin de
arbeid werd verricht.
Het hing met het conformisme samen dat een bepalende waarde werd
toegekend aan het oordeel van anderen: men gedroeg zich zoals men
geacht werd zich te moeten gedragen, een afwijken van het voorgeschre
ven, geijkte patroon zou met schaamte gepaard gaan en niets werd als
erger beschouwd dan in een situatie te belanden waarin men zich zou
moeten schamen.
Conformisme nu schijnt in Japan in de periode die aan het Tokoegawa-tijdperk voorafging, niet, althans niet in die mate, bestaan te hebben,
tenminste: de eerste Europeanen die met de Japanners in contact kwa
men, hebben er geen melding van gemaakt. In hun beschrijvingen
werden de Japanners eerder geschetst als mensen die vrijelijk hun opinies

1 Binnen het gezin hadden de vro u w en de dochters niets in te brengen; van de zoons
was de oudste veruit de belangrijkste, zijn broers w erden aangeduid als ‘ eters van
koude rijst’. Sterk was evenw el niet alleen het gezinsverband maar ook het verband
tussen aan elkaar verwante gezinnen die ‘de fam ilie’ vorm den; die familie op haar
beurt was m et andere verbonden met w ie zij een gemeenschappelijke stamvader had
en binnen die fam ilie-verbanden was steeds één familie, de ‘ oudste’ , de belangrijkste.
Gezinnen en families gaven elkaar veel hulp; gemeenschappelijk vereerden zij de
voorouders en droegen zij zorg vo o r de graven. Typerend vo o r Japan was verder dat,
als er in een gezin geen zoon was o f als de zoons ongeschikt werden geacht om als
gezinshoofd op te treden, een buitenstaander w erd geadopteerd om te zijner tijd de
plaats van de vader in te nemen. In 1960, vijftien jaar na Japans nederlaag, toonde
onderzoek in Japan aan dat deze adoptie in ca. een kwart van de gezinnen was
toegepast. In dergelijke gevallen bleef de lijn van opvolging als ononderbroken gelden.
D at de lijn van opvolging der Japanse keizers naar Japanse begrippen ononderbroken
was, betekende dus niet dat zij het ook was naar W esterse begrippen.
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verkondigden en hun emoties uitleefden. Dat die Japanners hen als
vreemd troffen, kwam door de plotselinge wisselingen in hun optreden;
wij herinneren aan de karakterisering der Japanners door een van Coens
ondergeschikten: ‘In hunne woorden en handelingen zijn zij zedig en
beschaafd, maar daarbij onmeedogende en wreed.’
Die wisselingen hingen samen met de zedelijke normen die al lang
vóór het Tokoegawa-tijdperk in Japan golden. Anders dan in de ethiek
van het Oude en het Nieuwe Testament werd namelijk in het Sjinto-isme
en in de Japanse vorm van het Boeddhisme het in bepaalde situaties
uitleven van de driften geenszins afgekeurd: de mens werd gezien als
een dualistisch wezen, een mengsel van zachtheid en wreedheid —beide
werden als natuurlijk beschouwd, beide mochten het gedrag bepalen. Die
zachtheid kon dan ook van de ene seconde op de andere in wreedheid
omslaan. Geen wonder dat de Japanners op anderen de indruk maakten
volstrekt onberekenbaar te zijn. Dat waren zij ook. De Amerikaanse
cultureel-anthropologe Ruth Benedict zag het door hen aan de dag
gelegde dualisme gesymboliseerd in de tegenstelling tussen de tere
chrysant, ’s keizers bloem, en het onverbiddelijk zwaard. 'TheJapanese’,
schreef zij in '46 in haar befaamde studie The Chrysanthemum and the
Sword,
‘ are, to the highest degree, both aggressive a n d unaggressive, both m ilitaristic a n d aesthetic,
both indolent a n d p o lite, rig id a n d adaptable, subm issive a n d resentful o f being p u sh ed
around, loya l a n d treacherous, brave an d tim id, conservative a n d hospitable to n ew
w a ys.''

Niemand wist ooit welke van die gedragswijzen tot uiting zou komen
—de niet-Japanner wist het niet van de Japanner en alle strikte gedrags
regels ten spijt wist de ene Japanner het niet met zekerheid van de andere.
Omdat dus steeds het gevaar bestond dat de weefsels van de verbanden
waarin men leefde, met wilde drift zouden worden verscheurd, werd de
discipline sterker geaccentueerd dan in de Christelijke wereld. Dat is
wellicht al in een vroege periode van de Japanse geschiedenis begonnen
- het is in elk geval in de meer dan tien eeuwen van het Japans feodalisme
voortgezet (en in het Tokoegawa-tijdperk buitensporig geaccentueerd)
en daarin veranderde niets ten tijde van de Mf/rf/ï-restauratie; integen
deel: om in die periode, welke voor het gehele, zeven generaties lang
van de buitenwereld geïsoleerde Japanse volk een dramatische schok
1 Ruth Benedict: The Chrysanthemum and the Sword (1946), p. 2.
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betekende, het gevaar van desintegratie der samenleving te bezweren,
werd, gelijk reeds opgemerkt, de opbouw van de nieuwe maatschappij
gecombineerd met een handhaving van de oude normen. Daarbij werden
de feodale gevoelens van groepstrouw aangevuld met een nieuwe, een
collectieve vorm van trouw: trouw aan de keizer. Hij, die tot aan de
M«y/!-restauratie een louter sacrale figuur was geweest wiens bestaan in
het afgesloten Kioto nauwelijks tot de brede massa des volks was door
gedrongen, werd nu vereerd als een goddelijk wezen — het Sjinto, dat
leerde dat hij in directe lijn van de Zonnegodin afstamde, nam steeds
sterker het karakter aan van een staatsgodsdienst.' ‘ The civic duty of
patriotism, common to all nations', aldus de Britse historicus Richard Storry,
‘ was identified in modernJapan with the claims and obligations and ecstasies of a
living religiousfaith.’ 2 De keizer werd als uniek gezien, of, gelijk een Japans
schrijver het eens uitdrukte: ‘Zoals er geen dubbele zon aan de hemel
staat, zo is er ook op aarde maar één Tenno.’ 3 Daarom beschouwde het
Japanse volk zich ook als een uitverkoren volk: een volk dat zulk een
keizer had, strekte alle andere volkeren ten voorbeeld, ja mocht er
aanspraak op maken dat die andere volkeren vroeg o f laat de heilzame
invloed van die keizer zouden erkennen en zich de koestering van zijn
macht zouden laten welgevallen (de Japanners drukten dat uit met de uit
het Confucianisme overgenomen notie van de zedelijke eenheid van de
mensheid, maar dan meer wereldlijk geïnterpreteerd: hakko itsjioe, ‘de
acht hoeken van de wereld onder één dak’). Sterker nog: de keizer, wiens
aan de eeuwigheid ontleende glans en glorie op al zijn zonen en dochters
afstraalde, werd als het hoofd gezien van die ene grote familie, de Japanse
natie —als lid van die familie mocht elke individuele Japanner zich als
een wezen beschouwen dat moreel hoger stond dan leden van andere
nationaliteiten, althans: dat mocht hij doen zolang hij, zoals dat heette,
‘jegens de keizer oprechtheid toonde’, anders gezegd (en dat was de
moderne vorm van het uit het Tokoegawa-tijdperk daterende confor
misme): handelde in overeenstemming met wat voor de wil van de keizer
werd gehouden. Sprak die wil uit het regeringsbeleid? Zo stelde de
regering het, maar wie daden wilde verrichten die dwars tegen haar beleid
ingingen, kon er gemakkelijk de opvatting op nahouden (zoals ook de
samoerai hadden gedaan die tegen de MeiJ/V-restauratie in opstand waren

1 Ca. 19 40 kende Japan officieel tw ee-en-veertig m iljoen Boeddhisten, zeventien
m iljoen S jin to -n le n en ruim driehonderdduizend Christenen, onder w ie ca. tweehon
derdduizend Protestanten. 2 Richard Storry: The double Patriots. A study o f Japanese
Nationalism (19 57), p. 2. 3 Aangehaald a.v.
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gekomen) dat de keizer door zelfzuchtige raadslieden was misleid en dat
hij eigenlijk wenste dat aan het door die raadslieden geïnspireerd beleid
een einde werd gemaakt.
Wij erkennen dat veel van wat wij hier over de Japanners schreven,
ook op andere collectieven van toepassing kan worden verklaard. De
meeste volkeren voelen zich verheven boven hun buurvolken, de meeste
blanken voelen zich verheven boven de niet-blanken, de Duitse nationaal-socialisten meenden het recht te hebben de gehele wereld aan zich
te onderwerpen, Amerikanen noemen hun land God’s owti country, or
thodoxe Joden beschouwen zich als uitverkorenen, de Chinezen hebben
zich in hun gehele geschiedenis innerlijk boven alle andere volkeren
gesteld —zo kan men nog meer voorbeelden geven. Wat was dan typisch
voor de Japanse vorm van collectieve zelfverheffing? Misschien slechts
dit, dat nergens zozeer als in Japan sprake was van een volledig samen
vallen van religie en nationale trots.
Op zichzelf behoefde dat samenvallen nog niet te leiden tot een drang
tot expansie - in dat opzicht trok Japan enerzijds een al in het verleden
uitgestippelde lijn door (men denke aan de vroege poging om Korea te
veroveren) en volgde het anderzijds het voorbeeld van de grote Europese
mogendheden en van de Verenigde Staten. En met succes! De overwin
ning op China, 1894—95, en vooral die op Rusland, 1904—05, versterkten
de imperialistische tendenzen in de Japanse samenleving en aan die
tendenzen gaven de angst voor overbevolking, het besef dat Japan-zelf
weinig grondstoffen had en het streven naar winst van de zaibatsoe
voortdurend nieuw voedsel. De Japanse samenleving plaatste zich daarbij
in de reuk van heiligheid die al om de begrippen hing waarmee de
regeringsperioden van drie keizers werden aangegeven: ‘Verlicht Be
wind’, ‘Verheven Rechtvaardigheid’, ‘Schitterende Harmonie’ — zij
moesten allen die onder het Japans geweld te lijden kregen, wel treffen
als toonbeelden van huichelachtigheid. De Japanners evenwel die deze
begrippen hanteerden, huichelden niet maar brachten er hun geloof in
tot uitdrukking; het was een vorm van monumentaal collectief zelfbe
drog. Andere volkeren onderdrukkend en uitbuitend meenden de Japan
ners hun het Ware Heil te brengen.

★

Wat wij in het voorafgaande als de nationale ideologie van Japan schet
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sten, is pas langzamerhand de gehele Japanse samenleving gaan doordrin
gen. In het laatste kwart van de vorige eeuw en met name ook in de jaren
’20 van deze eeuw waren er tegenkrachten. Die tegenkrachten konden na
de Afey/;'-restauratie tot ontwikkeling komen doordat Japan zich in eerste
instantie wel moest openstellen voor alle invloeden uit de verder ontwik
kelde landen die het wilde inhalen. ‘Over de gehele wereld’, aldus keizer
Moetsoehito in 1868, ‘zullen wij naar kennis zoeken en aldus zal de
grondslag van het keizerlijk bewind versterkt worden.’ Veel van de
kennis die Japanners elders opdeden, had evenwel geenszins de strek
king, de grondslag van het keizerlijk bewind te versterken: liberale,
anarchistische en socialistische denkbeelden drongen tot Japan door die
een aantasting inhielden van alle autoritaire elementen welke de vorm
gevers van de Meidji-restauratie wensten te handhaven. Die grepen dan
ook spoedig in.
Wellicht kan men dat ingrijpen het duidelijkst volgen op de sector
van het onderwijs.
Onmiddellijk na de restauratie waren de Japanse scholen die opgericht
werden, vrij in de keuze van hun leermiddelen —de Japanse overheid
verlangde niet méér dan dat die leermiddelen te harer kennis werden
gebracht. In 1886 bepaalde de overheid evenwel dat schoolboeken alleen
mochten worden gebruikt als zij door het departement van onderwijs
waren goedgekeurd. Vier jaar later, in 1890, werd een keizerlijke procla
matie voor het onderwijs uitgegeven waarin de trouw aan de keizer
voorop stond —zijn goddelijke afkomst werd onderstreept en ook in dit
stuk heette hij heilig en onschendbaar. De tekst werd van 1890 af (tot
1945!) periodiek voorgelezen aan de leerlingen van alle instellingen van
voortgezet onderwijs die er met gebogen hoofd en in eerbiedig zwijgen
naar luisterden. In 1904 ging de overheid weer een stap verder: zij
bepaalde dat bij het lager onderwijs alleen schoolboeken mochten wor
den gebruikt die door het departement van onderwijs waren samenge
steld. Al die schoolboeken stonden in het teken van de verering van de
keizer en verheerlijkten de strijdkrachten. Die strijdkrachten kregen in
1925 greep op de leerlingen van alle instellingen van voortgezet en hoger
onderwijs: bij elk van die instellingen werd een actief dienend officier
geplaatst die leiding moest geven aan de eerste militaire training van
leerlingen en studenten; die training werd op het lesrooster geplaatst.
Voor een eerste militaire training van kinderen die slechts lager onder
wijs hadden gevolgd, werd zorg gedragen doordat in '26 in elke stadswijk
en in elk dorp centra werden opgericht waar jongens die alleen de lagere
school doorlopen hadden, vier jaar lang per week twee uur militaire
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oefeningen moesten doen. Jongens van twaalf leerden er al met het
geweer omgaan. In totaal hadden bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog drie-en-een-half miljoen jeugdigen een militaire training
ontvangen. In 1941 tenslotte werden alle lagere scholen herdoopt tot
‘nationale scholen’ — onder die nieuwe naam zouden zij de jeugd nog
beter leren om, zoals het heette, ‘de keizerlijke weg te volgen.’

★

Aan de keizerlijke proclamatie voor het onderwijs, 1890, ging in 1882
een proclamatie aan de militairen van leger en vloot vooraf. ‘W ij’, zo
heette het o.m. in dit stuk,
‘zijn het h o o fd en gij zijt het lijf. W ij ve rtro u w e n op u als op O n z e arm en en
benen. O f W ij in staat zu llen zijn O n s land te bescherm en en aan O n ze
verplich tingen je g e n s O n z e vo o ro u d ers te vo ld o e n , hangt er van a f o f gij vo ld o e t
aan u w verplich tin gen je g e n s O n s.’

V ijf van die verplichtingen werden de militairen voorgehouden: zij
moesten trouw zijn aan de traditionele normen (die trouw heette ‘zwaar
der dan een berg, terwijl de dood lichter is dan een veertje’); zij moesten
hun superieuren blindelings gehoorzamen (‘beschouwt al hun bevelen
als rechtstreeks door Ons gegeven’) en hun ondergeschikten met consi
deratie behandelen; zij moesten ‘een ware moed’ tonen; zij moesten in
hun persoonlijk leven hun geloof ongerept bewaren; zij moesten, ten
slotte, een sober bestaan leiden. Wie zich aan die v ijf verplichtingen hield,
volgde ‘de Grote Weg van Hemel en Aarde en de Algemene Wet van
de gehele mensheid.’
In de geest van die keizerlijke proclamatie vaardigde de Japanse
minister van oorlog, Todjo, begin 1940 als Legervoorschrift no. 1 een
tweede stuk uit, de ‘Voorschriften op het slagveld.’ 1 Die begonnen met
een hooggestemd ‘Voorwoord’ :
‘ H et slagveld is de plaats w aar zich het g o d d e lijk in n erlijk van de keizerlijke
w eerm ach t op gro n d van de keizerlijke bevelen ontplo o it; w aar bij de aanval

1 Z ij zijn in een Nederlandse vertaling van J. C . C . W . van N ooten door het Rijks
instituut vo o r Oorlogsdocum entatie gepubliceerd in zijn tijdschrift N ederland in oor
logstijd[ 1950, no. 2.
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alleen terrein ve ro v e rd , bij het gevech t alleen g e w o n n e n m ag w o rd e n ; w aar de
K e ize rlijk e W e g a llerw ege a an sch ou w elijk w o rd t gem aakt en w aar aan de vijan d
die dit m et eerbied aanschouw t, de w aard e van de g o d d e lijk e d eugd en van de
keizer w o rd t ingeprent. E r m o et derh alve van een ied er d ie het slagveld betreedt,
ve rw a ch t w o rd e n dat hij de b e lich am in g is van de zen d in g van het keizerrijk,
dat hij zich vo lg e n s de zed elijke principes van de keizerlijke w eerm ach t gedraagt
en dat hij de uitstralende d eugd en van het keizerrijk o ve r de vie r zeeën v e r
spreidt.’

In de ‘Voorschriften’ zelf heette het slagveld ‘in het bijzonder de plaats
waar de geestelijke inhoud van de gehoorzaamheid zich tot een praktisch
ideaal ontwikkelt.’ Hoe de strijd op dat slagveld zou eindigen, was voor
de opstellers van de ‘Voorschriften’ geen vraag: met een Japanse over
winning; Japan had steeds gewonnen:
‘Z ie n w ij terug op de geschiedenis van ons ro em rijke leger, dan w o rd t ons in
elk g e va l d o o r de d oo rlo p en d e lijn van h onderd o o rlo g en en h o n derd o v e rw in 
n in gen als on ze ve ran tw o o rd e lijk h e id ingescherpt dat een nederlaag o n m o g e lijk
m o et z ijn .’

Er werd de militairen voorts op gewezen dat zij bij alles wat zij deden,
als het ware gadegeslagen werden door hun familieleden, door de locale
gemeenschap waaruit zij afkomstig waren, en door hun voorouders: aan
hun aller verwachtingen moesten zij voldoen. ‘Laat dus als levende de
schande van krijgsgevangen gemaakt te worden niet over u komen.’
Deze ‘Voorschriften’ waren een herhaling van de normen die de
samoerai steeds in acht hadden moeten nemen: ook zij mochten nooit
levend aan de vijand in handen vallen — dreigde dat gevaar en was er
geen andere uitweg, dan dienden zij zelfmoord te plegen; alleen dan
zouden zij opgenomen worden in de rijen der vereerde voorouders.
Trouwens, in vroeger tijden waren in Japan strijders die, na krijgsgevan
gen te zijn geweest, naar huis en haard terugkeerden, ter dood gebracht.
Van begin '40 af werden de militairen op de ‘Voorschriften’ gewezen.
Zij werden regelmatig voorgelezen en als de troepen naar een bepaald
slagveld onderweg waren, geschiedde dat zelfs dagelijks. Een tekst in de
geest van de keizer, een heilige tekst! Er zijn gevallen bekend waarin
officieren die zich bij het voorlezen versproken hadden, zelfmoord
pleegden uit schaamte over het gebrek aan eerbied dat zij jegens de keizer
zouden hebben getoond.
★
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In physiek opzicht werden aan de Japanse militairen hoge eisen gesteld.
Daar vloeide een probleem uit voort: er was in de Japanse landbouw
streken zoveel ondervoeding en de Japanse jongens die na hun schooltijd
in de industrie werden opgenomen, werden daar zodanig afgebeuld dat
het percentage van de dienstplichtigen die op medische gronden werden
afgekeurd, voortdurend steeg; in het midden van de jaren ’i o werd ca.
25% afgekeurd maar in '37 was dat zelfs 60% geworden. Het Japanse
leger ging er toen toe over om de arbeiders in alle grote bedrijven
dagelijks een kwartier gymnastiek te laten bedrijven, hetgeen werd
gecombineerd met korte voordrachten over de vaderlandse deugden; het
samenzijn werd dan besloten met een diepe buiging in de richting van
het keizerlijk paleis. In '38 werd die lijn doorgetrokken: alle dienstplich
tigen werden een jaar voordat zij moesten opkomen, medisch onderzocht
en in dat jaar kregen zij, voorzover nodig, een medische begeleiding;
dienstplichtigen uit arme gezinnen kregen die begeleiding kosteloos.
De training van de opgekomen dienstplichtigen was uitzonderlijk
zwaar. Ten dele was dat gevolg van het feit dat het leger na de Meidjirestauratie, gelijk vermeld, was opgebouwd met inschakeling van Duitse
militairen, maar daarnaast mag men stellen dat hun Duitse, beter mis
schien: Pruisische tucht goed aansloot bij de krampachtige elementen in
de Japanse psyche. Recruten werden aan de inspannendste oefeningen
onderworpen en tucht werd hun met de hardste middelen bijgebracht.
De straffen waren draconisch en de meeste onderofficieren schepten er
behagen in, een maximum aan straffen uit te delen. Tijdens de oefeningen
waren ernstige mishandelingen die doorstaan moesten worden zonder
een kik te geven, aan de orde van de dag. ‘Wie het drie maanden lang
bij zijn sergeant kon uithouden’, schreef na Japans nederlaag een Japanse
militair, ‘zou niet voor de vijand op de loop gaan.’1 Er waren onder de
groep van zestig recruten waartoe deze militair behoord had, niet minder
dan negen geweest die tijdens hun training zelfmoord hadden gepleegd2
—dat was geen abnormaal aantal. Dat er zoveel zelfmoorden waren, werd
zulk een sergeant niet kwalijk genomen: gemeend werd dat hoe harder
het lagere kader optrad, des te betere militairen gevormd werden.
Waren de militairen eenmaal te velde, dan bleef hun behandeling even
1 Aangehaald in D. van Velden : D e Ja p a n se interneringskampen voor burgers gedurende de
Tweede Wereldoorlog (1963), p. 4 2 2 (verder aan te halen als: van V elden : D e Japanse
kam pen). 2 W ij nemen aan dat die zelfm oorden niet zozeer het directe gevo lg waren
van de ondergane m ishandelingen als w e l van schaamte dat men blijkens de opgelegde
straffen ‘van de keizerlijke w e g was afgew eken’ en daarmee de eigen familie en de
groep recruten waartoe m en behoorde, te schande had gemaakt.
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hard als zij tijdens de opleiding was geweest. ‘Het slaan voor kleine
tekortkomingen’, aldus later een Nederlandse krijgsgevangene,
‘ g o ld als een verm an in g die d o o r de laagste m eerd eren kon w o rd e n toegepast
. . . D e m an (w erd) d o o r een soldaat eerste klas, korporaal o f sergeant in de
h o u d in g gezet, w aarna hij m et de vlakke hand h erh aaldelijk in het gezicht w e rd
geslagen. D e geslagene . . . m o ch t zich niet verroeren. D e e d hij dat w è l, dan w erd
hij . . . m et een bam b oe geslagen tot hij er bij neerviel.
. . . D an had iedere oudere o f m eerd ere het recht o m een jo n g e re o f m ind ere
enige uren achter elkaar, v ó ó r de w ach t, in de h o u d in g te laten staan. S o m s v o o r
langer, b ijv . zes o f v ie r -e n -tw in tig o f e n ige m alen v ie r -e n -tw in tig uur» E n al die
tijd . . . kreeg (de m an) geen eten o f d rinken en de Japse soldaten die langs hem
k w a m e n , m och ten hem en ige klappen in het gezicht g e ve n o f h em op een andere
m anier pijn igen . E n vo o ral soldaten van zijn eigen groep o f sectie m aakten daar
g e b ru ik van, liepen m et opzet langs h e m h een o m h em een paar klappen in het
gezich t te g e ve n o f een brandende sigaret in de w a n g te drukken . . . om dat hij
de naam van de groep o f zijn sectie had bezo edeld .’ 1

Tijdens de militaire strijd werd gehandeld conform de ‘Voorschriften’.
‘Wij hebben’, aldus een Nederlandse Commando die in '44 deelgenomen
had aan het afslaan van het offensief dat de Japanners van Noord-Birma
uit hadden ingezet,
‘in totaal slechts een paar k rijg sg evan g en en gem aakt, w aarvan de helft n o g
bestond uit zw a a rg e w o n d en d ie de kracht niet m eer hadden o m h a ra -k iri te
plegen.2 E n zelfs m et zw a a rg e w o n d en w as het zaak o m b u ite n g ew o o n vo o rzich tig
te zijn. H et is in den begin n e h erh aaldelijk vo o rg e k o m e n dat een g e w o n d e Jap ,
w a n n e e r iem and van de gen eesku n d ige troepen naar h em toe k w a m om te helpen,
zich aan hem vastklam pte w a n n e e r deze zich o v e r h em h e en b o o g en dan plot
selin g een handgranaat liet afgaan w e lk e h èm niet alleen doch o o k de soldaat
d o o d d e die h em w ild e helpen . . . O o k k w a m het w e l v o o r dat leve n d e Jappen
tussen de lijk en van hun w apenbroeders g in gen lig g e n en zich eveneens d oo d
hielden. W a n n e e r G eallieerde soldaten dan tussen de d od e soldaten d oorliepen,
richtten de leven d en zich plo tseling op en schoten m et snelvuu rw apens de
soldaten in de rug. H ierna trachtten zij dan zo snel m o g e lijk in de ju n g le te
o n tk o m e n . . . H e t w as zelfs uiterst m o e ilijk om g e w o n d e Japp en krijgsgevan gen
te m aken, daar zij altijd tijdens o f na de gevech ten hun g e w o n d e n van de
slagveld en trachtten te halen.’ 3

1 J. van Baarsel: ‘ O nder de Jappen’ (IC , 81 357) p. 59 -6 0 . 2 D e Japanners verloren
in die veldtocht bijna achttienduizend gesneuvelden; er w erden slechts honderdtweeen-veertig Japanners krijgsgevangen gemaakt. 3 W . van der V eer: O nder de vlag der
commando’s (1949), p. 16 4 -6 5 .
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Voor die gewonden werd in het Japanse leger slecht gezorgd. Er waren
weinig officieren van gezondheid en in de veldhospitalen waren nauwe
lijks medicijnen aanwezig; ook chirurgische instrumenten ontbraken
vaak. De gewonde militair werd voor het leger waardeloos geacht —ei
genlijk werd hem kwalijk genomen dat hij gewond was geraakt en niet
was gesneuveld.
Er vloeiden uit de ‘Voorschriften’ en uit de opvattingen die daaraan
ten grondslag lagen, voor Japan, zoals blijken zou, nog andere nadelen
voort. De militaire tactiek was geheel gericht op de aanval, op het
oprukken — zich verdedigen, terugtrekken, was iets dat buiten de con
cepties viel waarin de Japanse militairen waren gevormd (bevelen tot een
terugtocht werden wel aangeduid als ‘bevelen om in achterwaartse rich
ting voorwaarts te gaan’). In hun aanvalsacties waren de Japanners vin
dingrijk en flexibel, in hun verdediging daarentegen rigide en zonder
fantasie; hun krampachtig geloof in hun onoverwinnelijkheid maakte het
hun onmogelijk, creatief en slagvaardig te reageren op de crisissen welke
in de richting van hun nederlaag wezen.
En tenslotte was er het grote, met de gehele nationale ideologie
samenhangende nadeel dat de Japanse militairen zich eigenlijk nauwe
lijks interesseerden voor hun tegenstanders en voor de wereld van die
tegenstanders: de Japanse overwinning stond immers vast. Er bestond
voor de kaders maar één bedrijf: het militaire. De samoerai hadden een
diepe minachting gekoesterd voor de handelaren, d.w.z. voor de wereld
van het geld (er waren er onder hen geweest die geweigerd hadden te
leren rekenen) —hier vloeide uit voort dat de Japanse officieren op hun
militaire academies verstoken bleven van alle onderwijs in nationale o f
internationale economie. Wat een land produceert o f wat het zich bij de
opbouw van zijn strijdkrachten kan veroorloven, interesseerde hun niet.
In een voor het kader van het Amerikaanse leger bedoelde uiteenzetting
schreef in '43 Hillis Lory, een Amerikaan die jarenlang in Japan had
gedoceerd:
‘ L im ite d b y the narrow confines o f his m ilitary education, indifferent to diplom atic
view points in L o n d o n , W ashington or G e n e v a ', antagonistic to great concentrations o f
w ealth, unconvinced that A r m y budgets cannot defy the law s o f economics, but m oved by
dreams o f Ja p a n ’s mastery o f the w orld, the typical officer thinks a m a z in g ly lik e the peasant
he commands.’ 2

En dus waren de officieren die in '31 met hun greep naar Mandsjoerije
1 D e zetel van de Volkenbond.

2 H illis Lory: Ja p a n ’s M ilitary Masters (1943), p. 72.
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een ontwikkeling ontketenden welke Japan in conflict zou brengen met
een oppermachtige coalitie van tegenstanders, niet alleen verstard in
nationale zelfverheffing —zij waren ook, en daarmee samenhangend, in
hoge mate bekrompen.

De jaren ’j o
Gelijk eerder vermeld, deed de Japanse regering in september '31 aan de
Volkenbond weten dat de actie van het Japanse leger in Mandsjoerije
zou worden beëindigd, en zette dat leger, dwars tegen de wensen van de
regering in, zijn actie voort. De Japanse regering werd bedrogen door de
Japanse legerleiding — de Volkenbond achtte zich bedrogen door de
Japanse regering. Met verlof van die regering kon de Volkenbond een
commissie van onderzoek naar Mandsjoerije zenden; zij rapporteerde
eind '32 dat Mandsjoerije een Japans protectoraat was geworden. In
februari '33 werd Japans optreden door de volkerenorganisatie veroor
deeld; het bleef bij woorden, sancties werden niet genomen. Intussen
was de veroordeling alleen-al voldoende om in Japan een golf van
extreem patriotisme te doen ontstaan die niet zonder gevolgen bleef. In
maart '33 trad Japan uit de Volkenbond en eind '34 maakte het bekend
dat het zich bij de bouw van slagschepen, vliegkampschepen en kruisers
niet langer zou houden aan de beperkingen welke het in '22 in Washing
ton en in '30 in Londen had aanvaard.
Japan wilde de handen vrij hebben.

★

Vrij, in de eerste plaats voor verdere penetratie in China.
Ter voorbereiding van een bezetting van alle grote bevolkingscentra
in dat land versterkte het Japanse leger in de jaren '33—'36 zijn greep op
het gebied tussen Mandsjoerije en China’s oude hoofdstad Peking. In
ju li '37 ging het tot de aanval op Peking over — de stad werd door de
Chinese troepen ontruimd, van misdragingen door de Japanse was er
geen sprake. Maar dat veranderde, vooral als gevolg van de hevige
gevechten die in augustus '37 ontbrandden bij Sjanghai (zie kaart IX op
pag. 500). De Chinezen poogden de Japanners uit de stad te verdrijven
—dat mislukte; de Japanners wisten heel Sjanghai in handen te krijgen.
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In bijna vier maanden van bloedige gevechten die met zware Japanse
luchtbombardementen gepaard gingen, sneuvelden naar schatting veertig- van de negentigduizend Japanse, honderd- van de driehonderddui
zend Chinese militairen. Aan Chinese zijde gingen hier de b’est-bewapende divisies verloren; nadien hadden de troepen van de Chinese
president en opperbevelhebber Tsjiang Kai-sjek nog maar een beperkte
waarde.
Van Sjanghai rukten de Japanners op naar het 300 km verder westelijk
gelegen Nanking. De stad werd in tien dagen veroverd. Op die verove
ring volgde een periode waarin de Japanse overwinnaars op grote schaal
vrouwen en meisjes verkrachtten, Chinese soldaten die in de stad on
dergedoken waren, alsook burgers doodschoten en huizen plunderden.
Hoeveel Chinezen in Nanking het leven verloren, is niet precies bekend
—er zijn in zes weken honderdvijftigduizend lijken begraven, duizenden
Chinezen zijn voorts omgekomen bij grote branden die in de stad
werden gesticht, o f zijn doodgeschoten en in de rivier de Jangtse ge
worpen.
In '38 vonden zowel in Midden- als in Zuid-China gevechten plaats.
Hankou aan de Jangtse en de grote, dicht bij Hongkong gelegen haven
stad Kanton werden door Japan veroverd. Tsjiang Kai-sjek trok in de
herfst naar het verre Tsjoengking, aan de bovenloop van de Jangtse, om
te trachten van daaruit de militaire weerstand tegen de Japanse indringer
te organiseren.
Die indringer had in zoverre succes gehad dat hij, op Tsjoengking na,
alle grote bevolkingscentra in handen had gekregen. Hij had daar een
veel zwaardere prijs voor moeten betalen dan hij had voorzien: zijn
verliezen waren hoog geweest en veel méér dan die bevolkingscentra en
de hen verbindende grote wegen en spoorlijnen had hij niet in handen.
Het was, schrijft Dick Wilson in zijn geschiedenis van de ChineesJapanse oorlog, alsof hij met niet méér bezig was geweest dan ‘stretching
a few clotheslines across a yard.’' Nergens was het rustig in het immense
land —vooral de communisten die zich, opgejaagd door de troepen van
Tsjiang Kai-sjek, in '35 in Jenan, het bergachtig gebied ten westen van
Peking, hadden teruggetrokken, maakten het hem lastig.
China had Japan niet de oorlog verklaard en dit vooral daarom niet
omdat de Amerikaanse wetgeving het president Roosevelt onmogelijk
maakte, wapenhulp te geven aan een in oorlog verkerende staat. Japan
1 D ick W ilso n : Wheti tigers fig h t. The story o f the Sino-Japanese w ar 19 3 7 —19 4 5 (1982),
p. 150.
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IX.
De Japans-Chinese oorlog
Rose: gebied dat onder min of meer permanente Japanse controle kwam te
staan.
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had een oorlogsverklaring nagelaten omdat het begrip ‘oorlog’ niet paste
in de conceptie waardoor het land zich nu liet leiden: het wilde de
Chinese buurstaat slechts de weldaad brengen van Japans leiding, de
oorlog werd afgedaan als ‘een incident’, te wijten aan het feit dat
sommige Chinezen geen begrip hadden voor Japans nobele intenties. De
gehele oorlog kwam daarmee in het teken van falsificaties te staan waarbij
de Japanse legerleiding haar misdaden tegen de menselijkheid zowel
voor de buitenwereld als voor het eigen volk verborgen trachtte te
houden. Individuele Japanse militairen waren menigmaal diep geschokt
door de massamoorden en de represailles die de legerleiding liet uitvoe
ren — begin '39 gaf de minister van oorlog opdracht, er zorg voor te
dragen dat zij zowel in hun correspondentie als tijdens hun verlof in
Japan over al die wandaden zouden zwijgen.
Op bestuursgebied kregen de Japanners iets meer greep op de door
hen bezette delen van China, toen zij in maart '40 in Nanking ‘de
nationale regering van China’ konden oprichten welke door een voor
aanstaande figuur uit de Chinese Nationalistische Partij, Wang Tsjingwei, werd geleid. Die regering wist te bereiken dat sommige inbeslaggenomen eigendommen teruggegeven werden, dat de Chinezen een
groter aandeel kregen in Chinees-Japanse ondernemingen en dat de
Japanners minder ingrepen in het binnenlands bestuur, maar Wangs
bewind was geenszins onafhankelijk — het waren de aan dat bewind
toegevoegde Japanners (‘adviseurs’, zoals zij heetten) die de wérkelijk
belangrijke beslissingen namen.
Wij voegen hieraan toe dat Japans optreden in China van '37 af bij de
meeste Chinezen een diepe afschuw wekte en dat dit optreden in andere
landen, vooral in de Verenigde Staten, werd gezien als een overtuigend
bewijs voor het aggressief karakter van de Japanse politiek en voor Japans
streven naar een nauwelijks geremde exploitatie van de hulpbronnen van
het veroverde gebied. Tot een collectief optreden tegen Japan kwam het
evenwel niet: de Volkenbond (de Verenigde Staten waren hier geen lid
van) had het in '3 1 - ’33 na Japans greep naar Mandsjoerije bij woorden
gelaten en een internationale conferentie die eind '37 in Brussel werd
gehouden (een conferentie van acht van de negen mogendheden, waar
onder de Verenigde Staten, die in '22 de afspraak hadden gemaakt,
China’s integriteit te zullen respecteren), liet eveneens een duidelijke
reactie op Japans verdere aggressie achterwege.
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Van de Japanse exploitatie kregen ook Mandsjoerije en Korea in ver
sterkte mate te lijden.
Mandsjoerije (‘Mandsjoekwo’) was voor Japan van belang als leve
rancier van grondstoffen en als gebied waar Japanse landbouwkolonies
konden worden opgericht. Ter bevordering van de Japanse penetratie
waren aan de Mandsjoerijse regering aanvankelijk slechts Japanse ‘advi
seurs’ toegevoegd maar in '37 werd besloten tot de oprichting van een
Gemeenschappelijke Economische Raad. Die raad bestond uit vier ver
tegenwoordigers van de Japanse en vier van de Mandsjoerijse regering
— die acht moesten tezamen een voorzitter kiezen. Een van de vier
vertegenwoordigers van Mandsjoerije was een Japanner: de militair die
als ‘C h ef algemene zaken’ deel uitmaakte van de Mandsjoerijse regering.
Japan had dus een meerderheid in de raad en binnenskamers zei de
Japanse minister van buitenlandse zaken dat hij vertrouwde dat de functie
van C hef algemene zaken tot in de verste toekomst door een Japanner
zou worden uitgeoefend.
De raad bevorderde dat Mandsjoerije’s bodemschatten geëxploiteerd
werden door maatschappijen die veelal onderdeel waren van de grote
Japanse familieconcerns; hij stelde verder plannen op om een miljoen
Japanse gezinnen, t.w. v ijf miljoen Japanners, als kolonisten naar Mand
sjoerije over te brengen. Slechts een deel van die plannen werd verwe
zenlijkt: in '45 bevond zich in Mandsjoerije een half miljoen Japanse
kolonisten; tot hen behoorden ca. vijftigduizend jeugdigen die zich
zonder hun ouders hadden moeten vestigen in Mandsjoerije’s grensge
bieden welke beschermd moesten worden tegen mogelijke Russische
aanvallen.
O ok Korea werd in de jaren '30 en gedurende de Tweede Wereld
oorlog in versterkte mate geëxploiteerd. Bovendien werd op talrijke
Koreanen pressie uitgeoefend om dienst te nemen in het Japanse leger,
verzet werd effectief tegengegaan. Voorts werd door de Japanse regering
van '33 af getracht, het Koreaanse volk zijn historische identiteit te
ontnemen: bij het onderwijs werd het Koreaans geheel vervangen door
het Japans en zowel de in Korea als de in Japan wonende Koreanen (voor
de daar wonende Formosanen en Chinezen gold hetzelfde) werd gelast,
Japanse namen aan te nemen. Bij het Japanse leger dienden tenslotte
bijna tweehonderdduizend Koreanen en op de Japanse vloot ruim twin
tigduizend. Voorts werden ruim honderdvijftigduizend mannelijke Ko-

5 02

EXPLOITATIE

VAN'MANDSJOERIJE

EN K O R E A

reanen gedwongen Korea te verlaten om in Japan te gaan werken en
verscheidene duizenden Koreaanse vrouwen werden genoopt (of zagen
zich genoopt) prostituee te worden in Japanse legerbordelen die in het
gehele door Japan veroverde gebied werden ingericht.
★

Japan heeft in de jaren '30 een opeenvolging van regeringen gehad die
alle onder sterke druk stonden van de ministers van oorlog en van marine
—ministers die op hun beurt wisten dat zij hun leven niet zeker waren
als zij zich verzetten tegen de plannen der extremisten. Binnen het leger
ontstonden twee geheime groeperingen: een die oorlog met de SowjetUnie wenste, en een die Japans macht in China en verder naar het zuiden
wilde uitbreiden, waaruit een oorlog met Frankrijk, het Britse Rijk, de
Verenigde Staten en Nederland zou kunnen voortvloeien. De antiRussische groepering deed in februari '36 een greep naar de macht. De
minister van financiën, de inspecteur-generaal van het militaire onderwijs
en een hoge functionaris van het hof werden mèt anderen vermoord, de
minister-president en de enige nog levende Genro, prins Saionji, wisten
te ontsnappen. Vier dagen lang was het regeringscentrum in Tokio in
handen van de samenzweerders —zij gaven zich over, toen de keizer hun
dat gelastte. Deze zaak kon men niet in de doofpot doen: dertien mili
tairen en vier burgers die van de samenzwering deel hadden uitgemaakt,
werden ter dood veroordeeld, in een geheim proces overigens, en geëxe
cuteerd. Nadien was binnen het leger, althans in Japan zelf, de ströming
die expansie naar het zuiden wenste, de sterkste.
De oorlog in China, officieel steeds als ‘het Chinese incident’ aange
duid, werd het volk voorgehouden als een strijd die spoedig tot een
volledige overwinning zou leiden waarbij China slechts baat zou vinden.
In '38 werd het hoofdthema der propaganda dat een ‘Nieuwe Orde’ in
Oost-Azië zou ontstaan —men had er overigens geen denkbeeld van hoe
die ‘Nieuwe Orde’ er moest uitzien. In dat jaar kreeg de regering de
bevoegdheid om het gehele economische leven te beheersen, ongewen
ste publicaties in beslag te nemen en bijeenkomsten die haar niet zinden,
te verbieden. De militaire politie, de Kenpeitai, oorspronkelijk bedoeld
om binnen het leger als politie op te treden, werd uitgebreid en kreeg
de functie van een algemene politieke recherche, een soort Japanse
Gestapo; zij maakte zich spoedig in Japan gevreesd door haar barbaarse
verhoormethoden.

503

‘ n

i

p

p

o

n

’

Terwijl de zaibatsoe hun economische macht wisten te handhaven o f
zelfs uit te breiden (dat laatste vooral in Mandsjoerije en China)1, zagen
de ‘liberale’ en de ‘conservatieve’ partij hun politieke invloed achteruit
gaan; voor enkele kleinere partijen gold hetzelfde en van de socialisten
en communisten zwaaide een deel om naar de rijen der ultra-nationalisten. In juni '40 gingen alle nog bestaande politieke partijen tot ontbinding
over — hun plaats werd ingenomen door een eenheidsorganisatie, de
Taisei Jokoesankai, het Verbond ter ondersteuning van het keizerlijk
bewind2, opgericht door de minister-president, prins Foemimaroe Konoje. De doelstelling van het verbond was vaag (ruim een jaar na de
oprichting toonde een onderzoek door een Japans tijdschrift aan, dat
negen van de tien Japanners er geen denkbeeld van hadden wat het
eigenlijk wilde) —veel belangrijker voor de reglementering van de gehele
natie was, dat in september '40 door de minister van binnenlandse zaken
het z.g. tonarigoemi-stelsel werd ingevoerd: nadien vormden elke tien
Japanse huishoudens een administratieve eenheid die als zodanig bepaal
de rechten had (alle distributiebescheiden werden bijvoorbeeld aan de
tonarigoemi's ter beschikking gesteld) maar ook op grond van het beginsel
der collectieve verantwoordelijkheid de controle vergemakkelijkte; het
was voor de individuele Japanner, in het oog gehouden door fanatieke
medeburgers die tot ‘zijn’ tonarigoemi behoorden, nauwelijks mogelijk,
zich tegen het regime te verzetten.

★

Aan de top van de Japanse staat werd de positie van de staven van leger
en vloot versterkt door de oprichting, in 1937, van het Grote Hoofd
kwartier, het Daihomei: een college dat tweemaal per week in het keizer

1 In tegenstelling tot de grote familieconcerns werden aan de grondbezitters, onder
hen ook de grootgrondbezitters, w ezenlijke beperkingen opgelegd: in december '39
kreeg de regering de bevoegdheid, de pachtsommen vast te stellen en deze werden
nadien belangrijk verlaagd. Bovendien moesten de landbouwers bijna de gehele
rijstoogst aan de regering afstaan; daarvoor kregen zij geld. D e pacht die traditioneel
in rijst was betaald (rijst waarm ee vooral de grootgrondbezitters profijtelijk zaken
hadden kunnen doen), w erd nu betaald in geld. D it alles betekende een aantasting
van de oppermachtige positie der landheren w elke m eer dan duizend jaar lang een
bepalend element was geweest in de Japanse samenleving. 2 In het Engels: de
Im perial R u le Assistance Organization.
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lijk paleis bijeenkwam. Tevoren hadden de bedoelde staven incidenteel
overleg gepleegd; dat overleg werd nu geïnstitutionaliseerd, hetgeen
overigens niet betekende dat het tussen leger en vloot tot werkelijke
samenwerking kwam. Ministers waren bij de beraadslagingen van het
Grote Hoofdkwartier niet aanwezig — het gevolg was dat menigmaal
kortsluiting optrad tussen dat hoofdkwartier en het kabinet. Dat probleem
werd in '40 in dier voege opgelost dat toen een Contactraad werd
gevormd waarin de minister-president en de ministers van buitenlandse
zaken, van financiën, van oorlog en van marine van gedachten konden
wisselen met hoge militairen uit het Grote Hoofdkwartier. Als secreta
rissen traden de secretaris van het kabinet en de hoofden van de afdelin
gen Militaire Zaken van de departementen van oorlog en van marine op.
Belangrijke machtsposities! Veelal bepaalden niet de leden van de Con
tactraad maar de secretarissen de punten waarover men van gedachten
zou wisselen.
Op papier leek nu een goede coördinatie gewaarborgd —in werkelijk
heid was daar geen sprake van. De twee afdelingen waarin het Grote
Hoofdkwartier was gesplitst: een van het leger, een van de marine,
bekeken elkaar met traditionele argwaan, stelden hun plannen los van
elkaar op, behielden hun bevoegdheid om bevelen te doen uitgaan (die
gingen dus nooit van het Grote Hoofdkwartier uit) en waren eigenlijk
alleen één in hun streven om het kabinet te winnen voor een aggressief
beleid, het een maximum aan begrotingsgelden af te troggelen en. het
een minimum aan militaire informatie te verstrekken. Werkelijke in
vloed op strategische beslissingen kregen de ministers niet. Waren er
onder hen die het beleid dat het Grote Hoofdkwartier leek te volgen,
wantrouwden o f noodlottig achtten, dan was het enige dat hun overbleef
om via het departement van het keizerlijk hof o f via vooraanstaanden als
prins Saionji die veelvuldig toegang hadden tot de keizer, hun denkbeel
den ter kennis van deze te brengen —hij was het tenslotte die in laatste
instantie zijn sanctie moest geven aan de besluiten van de Contactraad,
welks belangrijkste zittingen, de z.g. Keizerlijke Conferenties, hij per
soonlijk bijwoonde. Uitte die raad zich evenwel jegens hem eenstemmig,
dan had hij, zo was hem steeds voorgehouden, constitutioneel geen
mogelijkheid om in te grijpen.
Er was binnen dat geheel geen sprake van een zorgvuldig zakelijk
afwegen van het voor en tegen van bepaalde beleidsbeslissingen. Alle
discussies stonden onder de zware druk van mogelijke extremistische
actie en in die discussies ontbrak de openhartigheid: de deelnemers
kwamen minder voor hun werkelijke mening uit dan voor de mening
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die zij, naar zij dachten, naar het oordeel van anderen moesten verkon
digen. Er was grote schaamte om voor zwak o f aarzelend gehouden te
worden.

★

Japan zat niet ruim in zijn voedingsmiddelen en was arm aan industriële
grondstoffen. Rijst en vis waren de voornaamste onderdelen van het
magere dieet waarmee de meeste Japanners het moesten stellen. Het land
moest voorts veel wol en katoen importeren. Belangrijker was, politiek
èn militair, dat zijn zware industrie vrijwel geheel van het buitenland
afhankelijk was. Steenkool was er voldoende, maar deze was over het
algemeen van slechte kwaliteit - betere soorten waren afkomstig uit de
kolenmijnen van Zuid-Sachalin en, vooral na '31, uit die van Mandsjoe
rije. Met de Japanse steenkool kon men geen hoogovens stoken, de
Japanse staalproductie was dus naar verhouding klein gebleven. Niet dat
Japan zich op dat gebied in de jaren '30 niet grote moeite had gegeven!
De staalproductie, 1,8 min ton in '30, was in '40 tot bijna 7 min ton
gestegen en die stijging had een opmerkelijke uitbreiding mogelijk
gemaakt van de productie van motorvoertuigen en vrachtschepen, beide
van groot militair belang. In '30 waren in Japan ca. 500 motorvoertuigen
vervaardigd, in '40 waren het er 48 000. In '40 was voorts het tonnage aan
nieuwe vrachtschepen, 92000 ton in '30, gestegen tot meer dan 500000
ton. Door die stijgingen was evenwel Japans afhankelijkheid van het
buitenland slechts geaccentueerd — het bezat in '40 als gevolg van de
oorlog in China, die een grote uitbreiding van de productie van vuur
wapens en munitie noodzakelijk had gemaakt, slechts een kleine reserve
aan ijzererts en het had jaarlijks behoefte aan een invoer van bijna 6 min
ton ijzererts en bijna 2 min ton schroot —van dat ijzererts kwam bijna
de helft uit de Verenigde Staten (de rest uit Malakka en de Philippijnen),
het schroot kwam zelfs voor 90% uit Amerika.
Groter nog was Japans tekort aan bauxiet, de grondstof voor alumi
nium. Japan had zijn vliegtuigproductie opmerkelijk kunnen uitbreiden
(ca. 400 toestellen in '30, ca. 5 000 in '40) maar het aluminium waaruit die
vliegtuigen bestonden, kwam voor 95 % uit de Verenigde Staten —Japan
zou in '41 een reservevoorraad hebben die slechts groot genoeg was om
de productie negen maanden voort te zetten.
Er was nog een derde zwak punt: de aardolie. Uit eigen bronnen
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(enigermate aangevuld door de vervaardiging, uit steenkool, van synthe
tische benzine) kon Japan voor een tiende in zijn behoefte voorzien. Van
de import kwam (cijfers voor '39) 53 % uit de Verenigde Staten, 38 % uit
Nederlands-Indië, 9% uit andere landen. In '41 zou Japan een reservevoorraad hebben van 9,4 min ton. Officieel werd geschat dat het land,
raakte het in oorlog verwikkeld met de Verenigde Staten, het Britse Rijk
en Nederland, per jaar 7,9 min ton aardolie zou verbruiken - de reservevoorraad zou dus in ruim een jaar zijn verdwenen. Nederlands-Indië
produceerde in '39 precies de hoeveelheid welke Japan jaarlijks nodig
had: 7,9 min ton (Sumatra 5,3 min, Borneo 1,7 min, Java 0,8 min, NieuwGuinea 0,1 min). Anders gezegd: bij een langdurige oorlog was het bezit
van de aardoliebronnen van Nederlands-Indië voor Japan van vitaal
belang. Natuurlijk verwachtte Japan nog méér voordelen van een suc
cesvolle opmars in zuidelijke richting: Birma zou rijst en katoen kunnen
leveren, Malakka tin en nikkel, Nederlands-Indië behalve aardolie ook
nog bauxiet, tin en rubber, maar van alle grondstoffen waarop Japan de
hand hoopte te leggen, was geen belangrijker dan de Indische aardolie.
Gesteld nu dat het grote Japanse offensief naar het zuiden succes had
(een offensief waarvan men, al gegeven het feit dat de Amerikaanse
Philippijnen dwars op de opmarsroute lagen, wel moest aannemen dat het
tot oorlog met de Verenigde Staten zou leiden), had Japan dan een kans,
de grote worsteling te winnen? Geen enkele, als men op de harde
economische werkelijkheid lette. Tegenover de Japanse jaarproductie aan
staal van 7 min ton zou in '41 een Amerikaanse staan van 75 min ton.
Cijfers als deze waren aan de Japanse regering en aan de hoofdkwar
tieren van leger en vloot bekend. Er vloeide redelijkerwijs slechts één
conclusie uit voort: dat Japan een oorlog met de Verenigde Staten uit de
weg moest gaan.

*

In februari '36 was, gelijk vermeld, de samenzwering mislukt welke de
geheime groepering van het leger die oorlog met de Sowjet-Unie wenste,
aan de macht had moeten brengen. Daarmee waren niet alle krachten
uitgeschakeld die Japans politiek op zulk een oorlog wensten te richten.
De invloed welke van de Sowjet-Unie en van het communisme uitging,
werd in Japan in brede leidende kringen, vooral ook door de zaibatsoe,
als bedreigend gevoeld —er was al in '25 een wet tot stand gekomen die
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elke politieke actie die de particuliere eigendom wilde aantasten, verbo
den had en strafbaar had gesteld, en de Japanse politie placht tegen
extreem-linkse groeperingen op te treden met een wreedheid die ontbrak
wanneer er sprake was van extreem-rechtse. De vraag o f Japan een oorlog
met de Sowjet-Unie dan wel met de Verenigde Staten en het Britse Rijk
diende te aanvaarden, c.q. te provoceren, zou ook in ’4 0-’4 i binnenska
mers tot de heftigste discussies leiden.
Die mogelijke oorlog met de Sowjet-Unie lag ook in de lijn van
Hitlers beleid. Toenadering tussen Duitsland en Japan lag dus voor de
hand. Geleidelijk aan werd daar, nadat Duitsland eind '33 evenals Japan
de Volkenbond had verlaten, een grondslag voor gelegd en in november
'36 sloten Duitsland en Japan het z.g. Anti-Komintern-verdrag.' Het
gepubliceerde gedeelte daarvan hield in dat zij gegevens over de acties
van de Komintern zouden uitwisselen en zouden samenwerken bij het
tegengaan daarvan; daarnaast was er een geheim gehouden gedeelte
waarin zij elkaar de toezegging deden dat, werd een hunner slachtoffer
van een ongeprovoceerde bedreiging o f aanval van de zijde van de
Sowjet-Unie, de ander niets zou doen om de Sowjet-Unie te helpen en
dat beide mogendheden dan overleg zouden plegen over nader te treffen
maatregelen; een tweede toezegging hield in dat geen van beide mo
gendheden zonder overleg met de ander een bondgenootschap met de
Sowjet-Unie zou aangaan. Wat Japan betrof, had de legerstaf dit verdrag
doorgedreven —alle onderhandelingen waren namens die staf gevoerd.
De marinestaf had er zich niet tegen verzet omdat Japan, het verdrag
aanvaardend, eigenlijk de handen vrijhield: deed Duitsland een beroep
op de geheime bepalingen van het verdrag, dan kon Japan altijd beweren
dat er niet van een ongeprovoceerde bedreiging o f aanval sprake was
geweest maar van een geprovoceerde.
Het Japanse Kwantoeng-leger dat de regering in '31 voor het voldon
gen feit had gesteld van de bezetting van Mandsjoerije, keurde die
terughoudendheid af. In de zomer van '38 lokte het een ernstig incident
aan de Mandsjoerijs-Russische grens uit en in de zomer van '39 ging het
aan die grens zelfs tot een grootscheepse aanval over. Die aanval was door
de Russische regering voorzien; het kwam tot hevige gevechten waarin
bijna twintigduizend Japanners sneuvelden. Het Kwantoeng-leger moest
1 Inzake het A nti-K om intern-verdrag legde van Kleffens in oktober ‘43 een die dag
d oor hem gedane m ededeling vast, ‘ dat de Japanners in 19 3 7 . . . tot vier keer toe
geprobeerd hadden ook ons daarin te betrekken, wat w ij met grote beslistheid hadden
afgew ezen.’ (van Kleffens: ‘D agboek’ , 18 okt. 19 43 (R vO ))
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zich terugtrekken. Daarbij was van belang dat, gegeven de verdeeldheid
die zich binnen het Grote Hoofdkwartier aftekende (de marine, toch al
verontrust door de mate waarin de oorlog in China beslag legde op Japans
hulpbronnen, wilde verdere strijd op het Aziatisch vasteland uit de weg
gaan), keizer Hirohito de beslissing kon nemen dat de militaire actie
tegen de Sowjet-Unie niet mocht worden uitgebreid.
De strijd aan de Mandsjoerijs-Russische grens was nog gaande toen
Japan op 23 augustus '39 volledig en pijnlijk verrast werd door de
aankondiging van het daags te voren in Moskou gesloten Duits-Russische
bondgenootschap. Dat Duitsland daarmee een van de geheime afspraken
die deel uitmaakten van het Anti-JCommto-fi-verdrag had geschonden,
was slechts in kringen van ingewijden bekend, maar aangezien het
nieuwe bondgenootschap ook volstrekt strijdig was met het gepubliceer
de deel van dat verdrag, voelden de hoogste Japanse autoriteiten zich
volledig in hun hemd gezet. De legerstaf die zo sterk voorstander was
geweest van een samengaan met Duitsland, verloor aan invloed — de
invloed van de marinestaf nam toe.
Het was die marinestaf die in de jaren '20 en '30 steeds sterker was
gaan denken over uitbreiding van Japans macht naar het zuiden, naar de
Nanjo (‘het gebied van de Zuidelijke oceaan’). In de zomer van '36 wist
die staf te bereiken dat de regering die uitbreiding aanvaardde als een
van de vaste doelstellingen van Japans politiek; zij hechtte namelijk haar
goedkeuring aan een memorandum, getiteld ‘Grondslagen van de nati
onale politiek’, waarin de volgende passage voorkwam: ‘Wij zijn voor
nemens, ons in nationaal en economisch opzicht sterker te richten op de
zuidelijke gebieden, in het bijzonder op het verre zuidelijke gebied’
(bedoeld w erd: Nederlands-Indië en omgeving). ‘Ons plan is, onze macht
met vreedzame middelen geleidelijk uit te breiden.’ 1 Dat hier gesproken
werd van ‘vreedzame middelen’ en van ‘geleidelijk’ was slechts van
ondergeschikte betekenis - die beperkingen zouden in een later stadium
altijd kunnen vervallen. Van primair belang was het fixeren van een
nieuw gebied waar de Japanse politiek zich op zou richten: het door zijn
grondstoffen zo rijke Nederlands-Indië; het trok het grondstoffen-arme
Japan als een magneet aan en nog vóór het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog schoof de Japanse macht in de richting van Indië op: in
'38 werd, gelijk reeds vermeld, Zuid-China door Japan bezet2, in februari
1 Aangehaald in M inori N om oera: ‘ The Dutch East-Indies and theJapanese Armed Forces',
Records o f the International Colloquy on Military History (1979), p. 308. 2 In datzelfde
jaar '38 kwam de regering tot de conclusie dat zij veel te w ein ig geografische,
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'39 volgde (zie kaart IX op pag. 500) het eiland Hainan en drie maanden
later vestigde de Japanse marine zich op de tussen Frans-Indo-China en
Borneo gelegen Spratly-eilanden die dunbevolkt en niet door enige
andere mogendheid in bezit genomen waren —die marine kreeg daarmee
een belangrijk steunpunt in de Zuidchinese Zee.

Japan en Nederlands-Indië
Dat er Japanners waren die een begerig oog op Nederlands-Indië hadden
geworpen, was al in de Eerste Wereldoorlog gebleken. In februari 1916,
toen die oorlog in volle gang was, had een gezaghebbende Japanse
journalist (en oud-minister) die in 1909 een bezoek aan Indië had
gebracht, Josaboero Takikosji, in een artikel in een Japans dagblad, onder
verwijzing naar het feit dat zich op Java en Sumatra onrust voordeed,
o.m. het volgende geschreven:
‘ V o o r Japan is het een gevaar, zu lk z w a k ve rd e d ig d e landen in zijn buurt te
h ebben als Ja v a en Sum atra zijn. En k elen zeggen m isschien dat deze eilanden
N e d e rla n d s eig e n d o m zijn. M aa r als de N ed erlan ders het levensp eil van de
in h eem sen niet kunnen verbeteren en niet in staat z ijn vred e en o rd e o n d er hen
te han dh aven, dan zijn Ja v a en Sum atra een bed re ig in g v o o r de naburige landen
en zijn w ij gerechtigd ze in bezit te nem en.’ 1

Ruim een halfjaar later, in september ’ ió, kwam Takikosji tot onge
noegen en verontrusting van de Nederlandse regering op dit thema terug:
hij wees er toen op dat Japan, door zich van Java en Sumatra meester te
maken, een groot deel van zijn tekorten aan voedingsmiddelen en
grondstoffen zou kunnen opheffen.
In die tijd had Japans overwinning op Rusland (1904—05) indruk
gemaakt in inheemse kringen in Indië: als Japan Rusland had verslagen,
kon het dan ook niet Nederland verslaan? ‘ Toen ik’, schreef in 1920 de
gouverneur van Sumatra’s Oostkust,

volkenkundige en sociaal-econom ische gegevens had over China, Z u id w est-A zië
(Nederlands-Indië inbegrepen) en de Zuid w est -Pacific. T er verzam eling van die ge
gevens w erd toen een instituut opgericht dat evenw el in december '4 1 , toen Japan
aan de T w e e d e W ereldoorlog ging deelnemen, zijn arbeid nog bij lange na niet had
voltooid.

1 Aangehaald in van der W al: Opkomst, p. 488.
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‘ ruim tien ja a r g eled en assistent-resident van O o st-C e le b e s w as, doken daar
telkens geru ch ten op om trent de kom st van Japanse oorlogsschepen. A a n een
g o ed w a arn e m e r kon het niet ontgaan dat de b e vo lk in g die kom st v u rig w en ste
en de h o o p koesterde dat de Japanners haar van het H olla n d se ju k zo ud en kom en
b e vrijd e n . V a n w at m en d aarvoor in de plaats zou krijgen , g a f m en zich geen
rekenschap.’ 1

Zulk een reactie deed zich in 1920 op Sumatra voor. Een aantal Bataks
ging daar tot een aanval over op een Nederlandse bestuurspost, vertrou
wend, aldus een Nederlandse bestuursambtenaar, ‘in fantastische voor
spellingen over de naderende ondergang van de [Nederlandse] macht . . .
Een bestuurbaar luchtschip met hulp uit Japan speelde een rol in die
verwachtingen.’2
Wij hebben, wat de jaren '20 betreft, er verder geen gegevens over
hoe de inheemse volksmassa’s Japan zagen —dat die kijk bij sommigen
niet vrij was van sympathie, mag men afleiden uit het feit dat Soekarno
in de toespraken die hij aan het einde van de jaren '20 als leider van de
P N I hield, herhaaldelijk tegen het Japanse imperialisme waarschuwde;
hij wees er toen op dat Japan geheel ten onrechte als ‘de kampioen der
onderdrukte Aziatische volkeren’ werd gezien; ‘dat geloo f’, zei hij, ‘is
een ijdele droom van nationalisten met verouderde illusies die geloven
dat Japan het Westers imperialisme een halt zal toeroepen’, Japan-zelf,
zette hij uiteen, was even imperialistisch en vormde om te beginnen al
een bedreiging voor China.3
Toen in het begin van de jaren '30, in de diepe economische crisis, de
prijzen van de Japanse industriële producten sterker daalden dan die van
de Westerse, gingen veel inheemsen zich simpele Japanse artikelen
aanschaffen (de ‘katoentjes’ uit Twente werden bijvoorbeeld goeddeels
door ‘katoentjes’ uit Japan vervangen) —bij de een werd de goodwilljegens
Japan versterkt, bij de ander werd hij nu gewekt. Voorts werden in enkele
tientallen gevallen inheemse jongeren, soms met financiële steun van
Japanse autoriteiten, voor hun studie o f opleiding naar Japan gezonden
(de betrokkenen hadden er grote moeilijkheden met het Japans). A f en
toe gingen er ook inheemse politieke voormannen heen. Samen met een

1 Gouverneur van Sumatra’ s Oostkust: ‘ N ota omtrent het verslag van de C om m issie
tot herziening van de Staatsinrichting van Nederlands-Indië’ (1 dec. 1920) in van der
W a l: Volksraad., dl. I, p. 4 1 0 - 1 1 .
2 D. van der M eulen: Hoort gij de donder niet?,
p. 63. 3 Aangehaald in G eorge S. Kanahele: Thejapanese occupation of Indonesia. Prelude

to independence (1967), p. 14.
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oom, die procuratiehouder was bij een in Indië gevestigde Japanse
onderneming, bracht Hatta in april '33 een bezoek aan Japan waar hij
enkele toespraken hield en door sommigen als ‘de Gandhi van Java’ werd
aangeduid.1 Enkele inheemse studenten namen eind '33 deel aan een
Pan-Aziatisch jeugdcongres in Tokio. Als correspondent van een inheems
blad vestigde zich in '34 een oud-bestuurslid van de Perhimpoenan, mr.
Achmed Soebardjo, in Japan. Hij ontmoette er volgens zijn memoires
‘jonge Japanse marine-officieren die toen reeds openlijk spraken over een
toekomstige zuidwaartse expansie.’2 Een belangrijker bezoeker dan Soe
bardjo was, in '36, de voorzitter van de Parindra (in '35 opgericht,
op sociaal-economisch gebied minder radicaal dan de ‘socialistische’
Gerindo), Soetomo: hij zocht in Tokio niet alleen contact met de daar
aanwezige studenten uit Indië maar ook met studenten uit de Philippijnen
en Egypte. De reisbrieven van zijn hand welke in inheemse bladen
werden opgenomen, getuigden in zulk een mate van sympathie voor
Japan dat er in de bladen der Indische Chinezen schande van werd
gesproken. De scherpste Chinese criticus kreeg vervolgens felle aanvallen
van de zijde van de inheemse pers te verduren —de inheemse voorman
Tjipto, sinds '27 op Banda geïnterneerd, deed deze daarna in een brief
weten dat er van Soetomo’s kijk op Japan niets deugde.
Op Banda waren in die tijd, gelijk al vermeld, ook Hatta en Sjahrir
geïnterneerd. ‘Dat onze nationalisten zoveel met Japan ophebben, is’,
tekende Sjahrir eind juni '36 aan,3
‘geen w o n d e r, vo o ra l daar de laatste tijd de g rieven tegen de blanke o verh eersing
steeds toen am en en de druk sterker dan ooit w o rd t g e vo eld — te rw ijl Japan zo
a an m in n ig -vo o rk o m e n d d o e t . . . D at er be d o e lin g en lijn ligt in dit sym p ath iew in n e n van de oosterse vo lk e re n ligt nogal v o o r de hand. Ik m o et m ij al heel
sterk vergissen, o f zij h ebben bij on ze kleinburgers, m iddenstanders en am bte
naren bereikt dat die zich de laatste ja re n m eer en m eer naar Japan w e n d e n v o o r
de studie van hun zoons en dochters, evenals v o o r hun culturele o n tw ik k e lin g .’4

Ruim een jaar later, midden augustus '37 (begin juli hadden de
Japanners hun brute aanval op Peking ingezet), schreef Sjahrir:
‘V o o rz o v e r ik het kan nagaan, is de geh ele Islam ietische b e v o lk in g van ons

1 A.v., p. 7. 2 R. de Bruin: Indonesië. De laatste etappe naar de vrijheid 1942-1945 (1982),
p. 50. 3 Sjahrir: Indonesische overpeinzingen, p. 10 0 -0 1. 4 In feite geschiedde dit
slechts in enkele tientallen gevallen.
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land nu p ro -Jap an s . . . D e m ensen hier op het eiland tracht ik steeds aan het
verstand te bren gen dat de Japanners heus geen engelen zijn en dat w a t ze nu
d oen niets anders is dan een rooftocht in het groot. Ik tw ijfe l er echter niet aan
dat Japan n o g eens zal profiteren va n de grote sym pathie die ons v o lk v o o r dit
land heeft. N ie t alleen hier op het eiland, m aar o ve r geh eel Indon esië tot in de
verst g eleg en kam pongs, is m en vast o vertu igd van de m acht der Japanners, en dat
de H ollan ders daartegen niets, m aar dan o o k niets h ebben in te b ren gen ’ -

Sjahrir herinnerde in het kader van zijn beschouwing (waarin hij, zo
vermoeden wij, te zeer gegeneraliseerd heeft) aan de Djojobojo-voorspelling. Hij meende bovendien dat de in Indië werkzame Japanners,
vooral de handelaren, door hun uiterlijk gedrag, dat bij dat van de
inheemsen, met name van de Javanen, aansloot, veler sympathie hadden
gewonnen:
‘D e Japanners zijn v o rm e lijk , heel beleefd en hun g e w o n e gezich tsplooi is als
het w a re de glim lach. . . Indonesiërs vin d e n de Japanners ‘ fijne m e n sen ’ . . . . D e
C h in e z e n en blanken vin d e n ze . . . ‘ ru w ’ . D e blanken zijn hun uit de aard der
zaak d o o r deze d rieh onderdjarige overh eersin g onsym path iek, de C h in e ze n d oo r
hun eco n o m isch e positie als m iddenstanders (o n geveer de positie van de Jo d e n
in E u ro p a 1). Z e lfs H atta2 had tot v o o r kort onm iskenbare Japanse sym path ieën;
o o k de nationalisten op Ja v a hebben dat, al d urven ze er nu niet m eer zo rond
m ee v o o r de dag te kom en. O fsch o o n de C h in e z e n nu, als de aangevallenen en
de zw akkeren, de sym pathie m oesten hebben, heeft toch in deze Ja p a n s-C h in e se
o o rlo g . . . Japan de sym pathie van ons v o lk , ondanks de propaganda va n onze
v o lk s b e w e g in g van al deze jaren , tégen het im perialism e, ó ó k het gele. H et zit
er te diep in.’ 3

Ruim twee maanden later, eind oktober '37:
‘T o e n m en hier onlangs hoorde hoe een N ed erlan d s patrouillerend schip
hardhandig tegen een paar Japanse vissersboten w as opgetreden, w a s m en v e r
baasd en teleurgesteld dat de Japanners zoiets kon o verk o m en . G e e n die ik sprak,
bekeek de zaak van de N e d erlan d se k a n t . . . N u gaat er sinds een w e e k een praatje
rond . . . dat de ‘ Flores’ , het schip dat op de Japanners heeft geschoten, is
verd w e n en . D at w o rd t dan op z o ’ n veelbetek enende too n gezegd dat het o nna
tuurlijke van d ie v e r d w ijn in g vaststaat. E n daarbij w o rd t dan gedacht: de Ja p a n 
ners — en zeker niet zo nd er leedverm aak.
. . . N ie t dat m en de Japanners als heilbrengers be sch o u w t; niem and, die er
aan denkt de N ed erlan ders v o o r de Japanners te w ille n verw isselen . Z o ve r gaat

1 D it is door Sjahrir veel te simplistisch gesteld. 2 In de tekst als ‘ H afil’ aange
duid. 3 Sjahrir: Indonesische overpeinzingen, p. 16 0 -6 1.
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m en niet. E r zijn er zelfs die, a lh o e w e l spijtig, to e g e v en dat het beter m o et zijn
de N ed erlan d ers als overheersers te h ebben dan de Japanners. H u n leedverm aak
geld t dan o o k alleen de m o eilijk h e d e n die die ‘kranige Japan n ertjes’ de in het
diepst va n hun hart gehate blanken (nu n o g gevreesd) veroorzak en.’ 1

De Japanse propaganda deed in die tijd haar best, Japan af te schilderen
als een land dat veel respect voor de Islam had. Aanvankelijk maakte dat
op het bestuur van de Mohammadijah niet veel indruk, althans: dat bestuur
weigerde in '38 een delegatie te zenden naar de opening van een grote
moskee te Tokio2 —in oktober '39 evenwel werd door het bestuur van
de Miai, de in '37 opgerichte federatie van inheemse Islamietische orga
nisaties, een uitnodiging om afgevaardigden te sturen naar een grote
tentoonstelling van Islamietische kunst en cultuur die in Tokio en Osaka
te zien zou zijn, wèl aanvaard. Palar, de medewerker van het Nederlandse
N V V, die eerder in '39 Indië had kunnen bezoeken, had er geconstateerd
dat in alle inheemse politieke groeperingen sprake was van pro-Japanse
gevoelens, met uitzondering slechts van de Gerindo, de in '37 opgerichte,
meer ‘socialistische’ inheemse politieke groepering. De Gerindo bleef ook
in '40 en '41 de Japanse propaganda afwijzen; ‘de door Japan gepropa
geerde ‘Groot-Azië’-gedachte’, aldus in september '41 een uitspraak van
de afdeling-Soerabaja, ‘is uitsluitend gericht op vrijheidsberoving ten
koste van andere volken.’3 Eind september evenwel, twee-en-een-halve
maand voordat Japan tot de grote aanval zou overgaan, schreef een
inheems blad op Java dat, hoewel
‘ o n tw ik k e ld e n en voorstanders van de dem ocratie natuurlijk het N e d erlan d se
g ezag verre b o ve n het Japan se zu llen prefereren, de massa vaak anders denkt.
H aar gedachten gaan niet ve rd e r uit dan naar w a t reëel en tastbaar is. Z ij w ee t
dat Japan se artikelen g o e d k o o p zijn en m een t dat w a n n ee r Japan hier de m acht
heeft, d ie artikelen n o g g o edko p er zullen w o rd e n en dat het dan aangenam er
le ve n zou zijn. D at verklaart w e llich t w a aro m ve len aan de vo o rsp ellin g van
D jo jo b o jo g e lo o f hechten . . . H e t stem t ons d ro e vig , te ervaren dat er oo k
o n tw ik k e ld e n z ijn die daaraan g e lo v e n .’4

★

1 A.v., p. 167. 2 Er w oonden in Japan enkele duizenden Islamieten; hoofdzakelijk
waren dat vluchtelingen uit Centraal-Aziatische republieken van de S o w je t-U n ie. Zij
hadden een beperkt aantal Japanners tot de Islam kunnen bekeren. 3 R P D : ‘ O ve r
zicht van de Indonesische en Chinees-M aleise pers’ , 19 4 1, p. 11 5 5 .
4 R P D : ‘ Pers
overzicht’ , 19 4 1, p. 846.
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DE J A P A N N E R S I N I N D I Ë
Al in de laatste decennia van de negentiende eeuw vestigden zich Japan
ners in Indië en in 1899 wist de Japanse regering te bereiken dat haar
burgers, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Chinezen, officieel als
Europeanen zouden gelden. Kort nadien verschenen de eerste Japanse
vissersschepen in Indische wateren; zij lokten in de Eerste Wereldoorlog
enkele incidenten uit. Het aantal in Indië werkzame Japanners nam
geleidelijk toe — de meesten verdienden hun brood als winkelier of
kapper en er waren ook nogal wat fotografen onder hen; daarnaast waren
er zakenlieden, werkzaam in de sector van de groothandel. Door het
gouvernement werd toezicht op de Japanners uitgoefend — zowel de
‘eerste’ als de ‘tweede’ PID gaf zich moeite, gegevens over eventuele
Japanse spionage te verzamelen. Het beleid, ten aanzien van de Japanners
in Indië te voeren, werd voorbereid door een aparte gouvernements
dienst, later ‘Dienst der Oost-Aziatische zaken’ geheten. Die dienst
(welke overigens als hoofdtaak had, het gouvernement te adviseren over
zaken betreffende de Chinese bevolkingsgroep) besteedde vooral ook
aandacht aan doen en laten van de Japanse consuls-generaal in Batavia
en van de Japanse consuls die in verscheidene grote plaatsen in de archipel
toegelaten waren. Dat toezicht werd vergemakkelijkt toen twee kryptologen van de generale staf van het Knil er in '32 in slaagden, een nogal
eenvoudige code te ‘breken’ die in de Japanse buitenlandse dienst werd
gebruikt; driejaar later werden twee codes ‘gebroken’, die voor geheime
resp. zeer geheime berichten werden gebruikt en die veel ingewikkelder
waren. Dat waren belangrijke prestaties, maar hun betekenis was in
zoverre beperkt dat de Japanse consulaire dienst nimmer werd ingelicht
over militair-operationele plannen.1 Intussen kon men aan de opdrachten,
welke die dienst kreeg, veelal bepaalde conclusies verbinden. Wij hebben
daar helaas geen overzicht van —alle desbetreffende stukken zijn ten tijde
van de capitulatie van Kalidjati verbrand.
Gelijk al vermeld, breidde de Japanse uitvoer naar Indië zich in het

1 V o o r hun geheim e verkeer binnen de strijdkrachten en met de belangrijkste
diplomatieke posten in het buitenland maakten de Japanners, aldus Ronald Lew in in
zijn in '8 2 verschenen studie The Other Ultra. Codes, ciphers and the defeat o f Japan, van
het begin van de jaren '30 a f gebruik van codeermachines; daarvan w erd begin '39
een type in gebruik genom en, 'Purple', dat aanzienlijk gecompliceerder was dan de
‘ fn ijm a ’-apparaten van de Duitsers. Desniettem in slaagden de kryptologen van de
Signal Intelligence Service van het Amerikaanse leger er in de zom er van '40 in, ‘ Purple'
te ‘breken’. D e Britten van hun kant hadden de Japanse legercode ‘gebroken’ — zij
wisselden van Singapore uit gegevens uit met het departement van oorlog te Ban
doeng.

515

‘ n

i

p

p

o

n

’

begin van de jaren '30 uit en in verband daarmee werden meer Japanners
tot Indië toegelaten.1 Het is mogelijk dat een deel hunner al in die tijd
opdracht had, in het geheim gegevens te verzamelen die voor de Japanse
strijdkrachten van belang konden zijn, maar het spreekt vanzelf dat die
activiteit werd versterkt nadat de Japanse regering, zoals weergegeven,
in de zomer van '36 de uitbreiding van Japans macht naar ‘het gebied
van de Zuidelijke oceaan’, de Nanjo, als vaste doelstelling van haar
politiek had aanvaard.
Ook in andere opzichten leidde dit tot een aggressievere aanpak. Zowel
van Japan als van Formosa uit begon de Japanse staatsradio op Indië
gerichte programma’s in het Maleis, het Chinees, het Nederlands en het
Engels uit te zenden waarin gewezen werd op de zegeningen van een
door Japan geleide ‘Nieuwe Orde in Azië’. Dan breidden de Japanners
de afdeling-Maleis van hun in Tokio gevestigde School voor Vreemde
Talen uit —een voorman van de Parindra, Raden mr. Soedjono, werd daar
als voornaamste docent aan verbonden. Verder trachtten zij vaste voet te
krijgen in de Indische dagbladpers. Met hun steun werd in Batavia, waar
al een dagblad in het Japans verscheen, de Tohindo Nippo, een in het
Chinees uitkomend dagblad opgericht, de Hong Po\ dit blad was tegelijk
het orgaan van een vereniging van pro-Japanse Chinezen, de Hoo Hap.
Voor de Japanners waren evenwel de inheemsen belangrijker dan de
Chinezen. Van '33 af werden herhaaldelijk inheemse journalisten uitge
nodigd om Japan te bezoeken en ook werden van die tijd af advertentiecontracten afgesloten met inheemse bladen (de meeste van die bladen
stonden financieel zwak) die zich bij wijze van tegenprestatie scherper
tegen het gouvernement moesten keren. Een stap verder gingen de
Japanners toen zij begin '38 in Semarang twee inheemse drukkerijen
kochten die zij nadien een Maleis dagblad lieten drukken, de Sinar Selatan
(‘Ster van het Zuiden’); het blad werd geredigeerd door twee inheemse
journalisten van wie één een vooraanstaand lid was van de Parindra. De
Sinar Selatan keerde zich met kracht tegen het gouvernement maar werd
spoedig gedwongen, zijn toon te matigen. Eind '38 werd een poging
ondernomen om in Batavia een pro-Japans dagblad in het Maleis te doen
verschijnen —de Japanner die een daartoe strekkend plan aan het depar

1 In '3 2 kwam bijna een derde van de Indische invoer uit Japan. Handelsbesprekingen,
in '3 4 en '3 7 met Japan gevoerd, brachten dat aandeel tot 1 5 % terug. D e goedkope
Japanse producten waren bij veel inheemsen populair geworden — z ij waardeerden
het niet dat zij als gevolg van diverse contingenteringsmaatregelen w eer op duurdere
Europese producten aangewezen werden.
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tement van buitenlandse zaken in Tokio voorlegde, beweerde in zijn
brief (deze viel de PID in handen) dat een zekere Saeroen die als
hoofdredacteur zou optreden, in nauw contact stond met twee belangrij
ke voormannen van de Parindra, fractieleider Thamrin-(op zijn relaties
met de Japanners komen wij nog terug) en Soekardjo Wirjopranoto. Dit
plan ging niet door, toen gebleken was dat de inheemse figuur die als
directeur van de nieuwe dagbladonderneming zou optreden, bij de
aankoop van een krantendrukkerij zijn Japanse opdrachtgevers had op
gelicht.
Bij de Japanse spionage waren velen betrokken, in de eerste plaats de
Japanse consulaire ambtenaren —overtuigende bewijzen daarvoor wer
den midden december '41 in Menado gevonden waar uit Batavia over
gevlogen ambtenaren van de Dienst der Oost-Aziatische Zaken in het
archief van het Japanse consulaat niet alleen paperassen vonden, ‘waarin’,
aldus hun rapport, ‘tal van gegevens voorkwamen over inheemse ambte
naren in de Minahassa alsmede een plan voor de overname van de
administratie van dit gebied na een bezetting door Japan’, maar ook o.m.
een opdracht van de Japanse consul-generaal in Batavia, ‘met aanhaling
van een telegram van de minister van buitenlandse zaken, om scheepsbewegingen in de Stille Zuidzee, de Indische Oceaan en de Zuidchinese
Zee te rapporteren’ ; voorts troffen zij in het consulaatsarchief ‘vele en
uitvoerige telegrafische rapporten’ aan over de aanleg, de outillage en de
bezetting van het vliegkamp van de Marineluchtvaartdienst bij Menado
en over de aanleg van een legervliegveld, ‘sommige dezer gegevens
waren afkomstig van inheemse berichtgevers.’ 1 Men moet wel aannemen
dat de Japanse consul-generaal in Batavia (van september '39 tot novem
ber '40 breidde zijn staf zich van acht tot achttien medewerkers uit) dit
soort opdrachten regelmatig aan zijn consuls heeft gegeven en dat de
Japanse consulaire dienst ook elders dan in de Minahassa inheemsen als
verspieders heeft kunnen inschakelen. Het kwam verder herhaaldelijk
voor dat officieren van de Japanse marine, soms ook van het Japanse
leger, als z.g. burgers en onder een valse naam aan de staf van het
consulaat-generaal werden toegevoegd — met één marine-officier, Mamoroe Ota, geschiedde dat in '37 en hij bleef vier jaar lang op Java
vertoeven waar hij, met een auto rondrijdend, tal van militaire waarne
mingen kon doen. Er zijn aanwijzingen dat tijdens deze en dergelijke
1 Dienst der O ost-Aziatische Zaken: ‘ Rapport van de dienstreis . . . naar Makassar en
M enado van 1 3 - 1 9 december 1 9 4 1 ’ (24 dec. 19 4 1), p. 2 (A R A , M K , Londens archief,
M 26).
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verkenningen de punten op Java’s noordkust werden uitgekozen die zich
het beste leenden voor Japanse landingen.
Incidenteel verschenen voorts schepen van de Japanse marine in In
dische wateren die van hun officieel bezoek gebruik maakten om de
nodige waarnemingen te doen.1 Meer systematisch werden er verken
ningen uitgevoerd door Japanse vissersschepen. In de jaren ’20 en '30
voeren er in Indische wateren steeds vele tientallen, tenslotte zelfs enkele
honderden van die schepen. Zij mochten niet in kustwateren vissen (die
waren voor de inheemse visserij gereserveerd) maar deden dat veelvuldig
en traden vaak aanmatigend op wanneer hun dat werd verboden. Het
uitoefenen van effectieve controle was, gegeven de enorme uitgestrekt
heid van de Indische wateren, onmogelijk. Enkele van die vissersschepen
deden niets aan visvangst maar hadden andere opdrachten. Een Neder
landse loods uit Tjilatjap, de belangrijkste haven van Java’s zuidkust, ging
in '40 eens poolshoogte nemen aan boord van een Japanse treiler. ‘Hoe
wel de armzalig uitziende bemanning stommetje speelde op een paar
door mij in het Engels gestelde vragen, was ik’, schreef hij in zijn
herinneringen,
‘helem aal niet verbaasd, in de kaartenkam er de schipper g e b o g en o v e r een Britse
A d m iralite its Z e ila a n w ijz in g v o o r de O o st-In d isch e A rch ip el aan te treffen. O p
de ru im e kaartentafel lagen versch illen de m inuutbladen van recente opm etingen.
A lle rle i instrum enten, b e n o d ig d bij het m aken van kaarten, w a re n aan w ezig,
in c lu sie f een electrisch ech o lo o d . B e h alve n o g gyroscopisch e kom passen w a s er
een rad io -in stallatie aan bo o rd , een m ailb o o t w aard ig, m et ko rtego lfzen d er en
zeker in staat o m direct m et ied er Japans station in ve rb in d in g te staan. B ij w ijz e
va n cam ou flage lagen er op het v o o rd e k w a t visnetten te d ro g e n .’2

Conform de voorzichtige gedragslijn welke de Nederlandse regering
jegens Japan placht te volgen, nam het Indische gouvernement slechts
zelden maatregelen tegen dit soort spionage; de Japanners plachten vooral
in '40—'41 elk incident tot vervaarlijke proporties op te blazen. De loods
die wij zojuist aanhaalden, constateerde tot zijn verbazing dat in die tijd
1 Een in Australië geïnterneerde Japanner die verbonden was geweest aan het Japanse
consulaat-generaal in Batavia en m enigmaal inlichtingen had doorgegeven aan de
Dienst der O ost-Aziatische Zaken, schreef in september '45 aan de Nederlandse
autoriteiten dat een schout-bij-nacht en een kapitein-ter-zee van de Japanse marine
in ’ 3 6 - ’ 3 7 aan boord van een Japans schip een grote verkenningstocht door de archipel
hadden gemaakt, 'taking photographs, nearly 700 o f ivhich I have seeti.' (brief, 18 sept.
19 4 5, van T. Haragoetsji aan de Netherlands Forces Intelligence Service, IC , 6 3 2 2 .)
2 Chr. B. D roste: Tot betere dagen (1946), p. 31.
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een Japans schip dat zich als ‘Onderzoekingsvaartuig voor de visserij in
de Nanjo’ aanduidde, de haven van Tjilatjap had kunnen verlaten met
schetsen van de haven aan boord waarin, schreef hij, ‘de posities van de
batterijen, het vliegkamp en allerlei andere wetenswaardigheden aange
geven’ waren; die gegevens waren ‘aangevuld met inlichtingen van hun
spionnen aan de wal.’ Notabene: terwijl dit schip in Tjilatjap lag, was aan
de marine-commandant gerapporteerd dat de Japanners ‘ijverig aanteke
ningen en schetsen maakten’ — daar waren geen maatregelen tegen
genomen. ‘Direct na aankomst’, aldus de loods,
‘ rapporteerde ik de zaak aan de m arin e-co m m an d an t, d ie het w e l heel interessant
v o n d , m aar het w a s niets n ie u w s v o o r hem . ‘W a t kunnen w e er aan d o e n ? M an ,
w e kunnen toch g een Japans go u vernem entsvaartu ig v o o r spionage aanh o u den?
D aar zitten ze ju ist op te w a ch te n ’ - was zijn conclusie.’ 1

De visserij in de Indische wateren werd van Japan en Formosa uit
bedreven door particuliere Japanse maatschappijen. Vooral van '36 af
leenden dergelijke maatschappijen zich voor het bewijzen van diensten
aan de Japanse strijdkrachten. Dat gold met name voor maatschappijen
tot exploitatie van de Nanjo die met financiële steun van de Japanse
regering waren opgericht. Verscheidene van die maatschappijen kochten
in Indië mijnbouw-, landbouw- o f bosbouwconcessies die nauwelijks
economische betekenis hadden maar gelegen waren in streken van stra
tegisch belang. In '40 werd voorts door de briefcensuur ontdekt dat de
directeur van het Nanjo-Veem te Batavia leider was van een spionage
dienst in Indië en op Malakka welke vooral ook met Chinese spionnen
werkte; toen die directeur Indië verliet, werd zijn plaats door een andere
Japanner ingenomen van wie de Nederlandse autoriteiten wisten dat hij
twee jaar tevoren nog een kruiser had gecommandeerd.
Onder de in Indië gevestigde ondernemingen die militaire gegevens
verzamelden, waren er ook die tot de Mitsoei- en Mitsoebisji-concerns
behoorden. De vestigingen van de Japanse Taiwan-Bank lieten zich
evenmin onbetuigd. Een Japans textielconcern dat in vier steden op Java
alsmede in Makassar vestigingen had, kreeg opdracht om aan het hoofd
kwartier in Japan kaarten te sturen van die steden. Dergelijke opdrachten
werden ook aan anderen gegeven. Bij de grootste Nederlandse boekhan
del in Batavia werden in de jaren '37—'40 door diverse Japanners ca. 200
kaarten van Java en Sumatra besteld alsmede diverse exemplaren van de

1 A.v., p. 32.
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in '38 verschenen, gedetailleerde Atlas van Tropisch Nederland. Bovendien
bleek in '40 dat de afdeling-Batavia van het in '13 in Japan opgerichte
A/an/o-Genootschap alle Japanse verenigingen in Indië had verzocht, haar
ter doorzending naar Japan zoveel mogelijk ansichtkaarten en andere
foto’s met stadsgezichten en landschappen toe te zenden. De algemene
indruk van de Nederlandse autoriteiten was dat de Japanse spionage in
en bij de marinebasis Soerabaja het intensiefst was.1 Zij meenden voorts
in '40 te constateren dat de Japanse handelshuizen aan inheemse employé’s opdracht gaven, in de stads-kampongs en de dessa's anti-Nederlandse geruchten te verspreiden, bijvoorbeeld dat koningin Wilhelmina
was overleden o f dat er punten in de archipel waren welke al door Japan
waren bezet — die employé’s moesten vooral ook op de Djojobojovoorspelling wijzen. De Nederlandse autoriteiten constateerden tenslotte
uit het censureren van de brieven der in Indië gevestigde Japanners (in
'40—'41 ca. achtduizend), ‘dat’, zo stond in december '40 in een grote nota
van de Dienst der Oost-Aziatische Zaken te lezen,
‘v r ijw e l alle Japanners zich een schakel w e te n in de keten van de Z u id e lijk e
expansie van het k e iz e r rijk . . . In (de) brieven . . . (kom t) h erh aaldelijk een zekere
trots tot u itin g . . . o v e r het fe it dat m en kan m ed ew erk en aan de v e rv u llin g van
d eze roeping. In v e le g evallen w e rd de o pm erk ing gem aakt, dat de positie van
d e Japanners in den vre e m d e g e lijk is m et die van soldaten aan het front. D at
d eze m entaliteit va n grote w aard e is v o o r het organiseren van de V ijfd e C o lo n n e ,
is d u id e lijk .’ 2

Werd zulk een Vijfde Colonne, d.w.z. een groepering die tijdens het
Japanse offensief sabotage moest bedrijven en/of gewapenderhand op
treden, door de Japanners georganiseerd? Ja, in Atjeh (meer daarover in
een volgend hoofdstuk), maar wat de rest van Indië betreft, weten wij
slechts dat op Java de inheemse journalist Hassan Joesoef in de zomer

1 D at de Japanners ook m arinegegevens uit Nederland bezaten, bleek aan twee
krijgsgevangen officieren van een Nederlandse onderzeeboot aan w ie in Japan een
vo lledige blauwdruk van de ‘O 1 9 ’ en de ‘ O 2 0 ’ w erd voorgelegd; ‘hét w a s’, aldus de
marinehistoricus K. W . L. Bezemer, ‘ een afdruk van (een) tekening w elke afkomstig
was van de b o u w w e rf dezer boten, W ilto n -Fijen o ord.’ (K. W . L. Bezem er: Z ij vochten

op de zeven zeeën. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereld
oorlog (19 54 ), p. 204). Het is natuurlijk m ogelijk dat de Japanse marine deze blauwdruk
verkregen heeft van de Duitse die na de M eidagen van '40 toegang had tot het archief
van W ilto n -Fijen o ord. 2 Dienst der O ost-Aziatische Zaken: ‘ Spionage en antiNederlandse activiteit van Japan in N ederlands-Indië’ (2 dec. 1940), p. 39 (A R A , M K ,
Londens archief, M 26).
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van ’41 in Japanse opdracht, aldus een verklaring die hij na de oorlog
onder ede jegens de Indonesische autoriteiten aflegde, een groep van
inheemse nationalisten vormde ‘to sabotage the Dutch defence effort in case
of war with Japan . . . But as events turned out, they had no real opportunity to
operate against the DutchM—de strijd op Java duurde daar te kort voor.
★

Veel van de in het voorafgaande opgenomen gegevens stonden in de
zojuist gememoreerde, eind '40 opgestelde, grote nota vermeld.2 Het
hoofd van de Dienst der Oost-Aziatische Zaken, A. J. H. Lovink, voegde
er een brief aan van Starkenborgh bij waarin hij o.m. voorstelde, het
politietoezicht op de Japanners uit te breiden, een algemene visumplicht
voor buitenlanders in te voeren (vreemd, dat deze in een sinds 10 mei
'40 in staat van beleg verkerend gebied nog steeds niet bestond!), militairbelangrijke delen van Indië, zoals Soerabaja en omgeving, voor buiten
landers gesloten te verklaren, de immigratie- en douane-faciliteiten
drastisch te beperken en enkele der gevaarlijkste Japanners uit Indië te
verwijderen. Inderdaad werd toen het politietoezicht uitgebreid, werd de
visumplicht ingevoerd en werden de immigratie- en douanefaciliteiten
beperkt, maar het sluiten van bepaalde gebieden voor buitenlanders kon
wegens de grote daarbij betrokken economische belangen slechts gelei
delijk geschieden en voor het uit Indië verwijderen der gevaarlijkste
Japanners werd niet gevoeld; men wilde Japan niet provoceren en
bovendien: zouden de vervangers der betrokkenen niet van hetzelfde
laken een pak zijn?
★

Intensief is de Japanse spionage in Indië ongetwijfeld geweest maar was

1 G. S. Kanahele: Thejapanese occupation o f Indonesia, p. 1 7 - 1 8 e n 2 $ i .
2 M etgegeven s
uit '4 1 aangevuld, werden zij eind '4 1 in Batavia door de Regerings
publiciteitsdienst en begin '4 2 in Londen door de Regeringsvoorlichtingsdienst ge
publiceerd onder de titel: Tien ja a rJa p a n s gewroet in N ederlands-Indië', daarvan versche
nen ook uitgaven in het Engels in Engeland en de Verenigde Staten. In al deze
publicaties w erd, geheel ten onrechte, beweerd dat de Japanse propaganda geen enkele
invloed had gehad op de inheemse volksmassa’s.
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zij ook effectief? Dat laatste staat niet vast. De Japanse marine wist veel,
maar het leger wist minder; het heeft in elk geval de sterkte van het Knil
overschat. Er zijn in Tokio wel talrijke geheime berichten binnengeko
men maar van een goede en tijdige coördinatie van de gegevens was geen
sprake. De wedijver onder de Japanse instanties was zo groot dat elk het
verkregen materiaal zorgvuldig voor eigen gebruik reserveerde. Zo gaf
het departement van buitenlandse zaken niets aan het in '41 opgericht
departement voor Groot-Oost-Azië door en het was juist dat laatste
departement dat via instanties van leger en vloot informatie moest
verschaffen aan de Japanse generaals en admiraals die met het bestuur
over delen van Nederlands-Indië zouden worden belast. Generaal Ima
moera, die in '42 het eerste hoofd werd van het Japanse bestuur op Java,
wist van de algemene toestanden aldaar weinig af, speciaal ook van de
mate waarin hij een beroep kon doen op inheemse voormannen. ‘In
preparing occupation politics, Tokyo policymakers', aldus in '70 een Japanse
historicus, 'worked without being well informed about the power or trustworthiness of Indonesian nationalist leaders, the efficiency and loyalty of the civil
service, or the political usefulness of the Islamic leaders.’ 1

★

Het verdient de aandacht dat inderdaad de Japanse geheime actie in
Nederlands-Indië opvallend werd uitgebreid nadat de Japanse regering
in de zomer van '36 besloten had, dat Japan zich sterker zou richten op
het gebied van de Zuidelijke oceaan, de Nanjo — ‘ons plan is’, aldus dit
besluit, ‘onze macht met vreedzame middelen geleidelijk uit te breiden.’
Duidelijk is dat tegelijkertijd een uitbreiding met militaire middelen werd
voorbereid. O f die middelen konden worden toegepast, hing vooral van
de internationale constellatie af —welnu, het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog gaf, zo leek het, Japan nieuwe kansen, zulks al door het
feit dat Nederland zich in Europa in een bedreigde en dus zwakkere
positie bevond.
V ijf maanden na het uitbreken van die oorlog, begin februari '40, legde
de Japanse gezant in Den Haag een aantal vérgaande eisen aan de

1 M . Nakamoera, aangehaald in S. Abeyasekere: O ne hand clapping. Indonesian N a tionalists and the Dutch 19 3 9 —19 4 2 (1976), p. 79 -80 .
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Nederlandse regering voor: de handel tussen Japan en Indië moest
worden uitgebreid, meer Japanners en meer Japanse ondernemingen
moesten zich in Indië kunnen vestigen en de pers in Indië moest worden
weerhouden, in anti-Japanse geest te schrijven. De Nederlandse regering
had nog niet gereageerd toen Duitsland op 9 april Denemarken en
Noorwegen bezette. Onmiddellijk pleegden in het hoofdkwartier van
de Japanse marine de 'aktivistische Kreise’, door de Duitse ambassadeur in
Tokio bedoeld in zijn aan het slot van ons vorig hoofdstuk aangehaald
telegram van 13 mei, overleg: dit waren de hoofden van de secties die
in afwezigheid van de chef en de vice-chef van de marinestaf plachten
bijeen te komen en dan vaak tot conclusies kwamen waarbij de chef en
de vice-chef zich neerlegden, zulks uit angst dat zij, als zij dat niet deden,
voor defaitisten zouden worden gehouden. Op 11 en 12 april was, aldus
de notulen van hun beraad, de conclusie van die hoofden: ‘het tijdstip is
gekomen voor de bezetting van Nederlands-Indië’ 1 — dat was hun
conclusie, nog niét die van de marinestaf, van het Grote Hoofdkwartier
o f van de regering. De regering, d.w.z. de Japanse minister van buiten
landse zaken, ging niet verder dan op 15 april te verklaren dat Japan
nauwe economische betrekkingen had met de Nanjo, speciaal met Nederlands-Indië, en dat, als Nederland in Europa in de oorlog betrokken
werd, ‘een uit het oogpunt van de vrede en stabiliteit van Oost-Azië
ongewenste situatie’ zou ontstaan. Prompt reageerde, |de Amerikaanse
minister van buitenlandse zaken, Cordell Huil, me|t ^ 1 na overleg met
president Roosevelt opgestelde verklaring waarin Japan er o.m. aan werd
herinnerd dat het in 1922 had toegezegd, Nederlands rechten met be
trekking tot Indië te zullen respecteren, en waarin elke wijziging in de
positie van Indië, anders dan met vreedzame middelen, een gevaar voor
de vrede werd genoemd in het hele gebied van de Stille Oceaan. Het
was een duidelijke waarschuwing.
Toen nu op 10 mei bericht ontvangen was van het inzetten van het
grote Duitse offensief in West-Europa, besloot de Japanse marinestaf
onmiddellijk in studie te nemen hoe een deel van de Japanse vloot
terstond naar de Indische wateren kon worden gezonden indien Enge
land, Frankrijk o f Duitsland zich in Nederlands-Indië zouden nestelen

1 D e notulen w orden geciteerd in het in 1980 in Am erika verschenen w erk The Fateful
Choice. Ja p a n ’s Advance into Southeast A sia, 1 9 3 9 - 1 9 4 1 , p. 243. D it is een vertaling van
de belangrijkste fragmenten uit een uit zeven delen bestaand w erk van Japanse
historici, ‘ D e w e g naar de Pacific-oorlog’ , dat in 19 6 2 -6 3 in Japan werd gepubliceerd
door de uitgeverij van het dagblad A sa h i Shimbun.
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—iets waartegen het gouvernement in Batavia zich zou verzetten, want,
aldus de gouverneur-generaal in zijn toespraak van 10 mei: ‘De intemationaal-politieke status van dit gebied blijft dezelfde als voorheen . . .
Hulp . . . van buiten zal, van welke zijde ook geboden, als onwelkom
worden afgewezen.’ Dat bevredigde Japan niet: Nederlands-Indië was
militair veel te zwak om, waren er inderdaad kapers op de kust, zijn status
te handhaven en bovendien was het koninkrijk, waar Indië deel van
vormde, sinds 10 mei '40 bondgenoot van Engeland en Frankrijk. De
Japanse marine-officieren waren er over het algemeen van overtuigd dat
zij Indië te allen tijde konden bezetten als dat niet oorlog met de
Verenigde Staten en het Britse Rijk zou betekenen. En als het wèl tot die
oorlog kwam? Die vraag werd in de derde week van mei onder ogen
gezien door stafofficieren van de marine, van de marineluchtvaartdienst
en van het hoofdkwartier voor de scheepsbouw. Hun conclusies waren:
‘ 1.

Ind ien de V e re n ig d e Staten de u itvoer van aardolie v o lle d ig staken, zal

het o n m o g e lijk zijn de o o rlo g vo o rt te zetten tenzij w ij bin n en vie r m aanden
d e hand kunnen leggen op de aardolie in N ed erlan d s-In d ië.
2. O o k in dat ge va l zal Japan de o o rlo g hoogstens een ja ar kunnen voortzetten.
Z a l de o o rlo g lan ger dan een ja ar duren, dan zijn onze kansen o m hem te w in n e n
n ih il.’ 1

De minister van marine, aan wie die conclusies werden voorgelegd,
stelde daarop de vraag o f het denkbeeld, Nederlands-Indië aan te vallen,
niet ‘nonsens is, indien het, al hebben wij dit belangrijke grondstoffengebied ook in handen, moeilijk is de zeewegen te beveiligen waarlangs
die grondstoffen naar ons land gebracht worden.’2 Hij was de enige die
zulk een kritische vraag stelde —het project van de extremisten, strek
kende tot een aanval op Indië, werd achter de rug van het kabinet om 9
met ijver gepousseerd.
Het kabinet sloeg een andere weg in. Het had de Japanse gezant in
Den Haag op 14 mei '40 (koningin en kabinet bevonden zich al in
Londen) bij het departement van buitenlandse zaken de in februari
gestelde eisen laten herhalen. Die eisen werden, wat de uitvoer naar Japan
betrof, gespecificeerd in een nota die de Japanse regering op 18 mei aan
gouverneur-generaal van Starkenborgh en aan de Nederlandse gezant in
Tokio, generaal-majoor b.d. J. C. Pabst, liet overhandigen: Japan wenste
voortaan uit Indië per jaar o.m. I min ton aardolie en 250000 ton bauxiet

1 A.v., p. 246.

2 A.v.
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te ontvangen. Op voorstel van van Starkenborgh antwoordde Pabst op
6 juni namens de Nederlandse regering1 dat Indië aan Japan o.m. jaarlijks
200 000 ton bauxiet kon leveren, maar I min ton aardolie (de Japanners
hadden in '39 570000 ton uit Indië geïmporteerd) kon niet zomaar
worden toegezegd: daartoe moest de Japanse regering tijdig contracten
afsluiten met de oliemaatschappijen. Alle andere Japanse eisen werden
impliciet afgewezen; ‘de regering’, zo heette het, ‘ziet geen aanleiding,
algemene onderhandelingen over de verhouding tussen NederlandsIndië en Japan aan te vangen.’
Hoe zou Japan reageren? Welter, de minister van koloniën, die
eigenlijk juist wèl ‘algemene onderhandelingen’ met Japan wenste, was
er niet gerust op - evenmin was hij er gerust op wat het Indische
gouvernement dan zou doen. Op 20 juni (de Franse capitulatie was op
handen) seinde hij aan van Starkenborgh: ‘Wil tegenover Japan en
Japanners onder geen omstandigheden enige maatregel treffen dan na
overleg met mij.’ Van Starkenborgh antwoordde omgaand: ‘Kan niet
uitsluiten omstandigheden tot onverwijld ingrijpen zouden nopen in
welk geval ik op eigen verantwoordelijkheid zou moeten handelen2.’
Welter repliceerde dat dat oorlog zou betekenen.
Hij, de verantwoordelijke minister, wilde vérgaande concessies doen
om die oorlog uit de weg te gaan. Hij gaf het nu alleenstaande Engeland
geen schijn van kans om zich tegen Duitsland te handhaven en ried, na
overleg slechts met de minister van buitenlandse zaken mr. E. N. van
Kleffens, van Starkenborgh op 15 juli in een lang telegram3 een politiek
van ‘toenadering’ tot Japan aan, ‘basis beleid op elk gebied worde
enigszins spectaculair streven naar goede en vruchtbare nabuurschap.’ Van
Starkenborgh liet dat telegram onbeantwoord —trouwens, begin augustus
kwam Welters pleidooi geheel in de lucht te hangen. Nadat namelijk in
juli was komen vast te staan dat een speciale Japanse vertegenwoordiger
zich voor het voeren van besprekingen naar Batavia zou begeven (het zou
dus toch tot ‘algemene onderhandelingen’ komen), had de Japanse re
gering haar keuze laten vallen op een der beruchtste extremisten uit
legerkringen, generaal Koeniaki Koiso; dat de man binnenskamers geëist
had dat hij naar Batavia zou vertrekken op een oorlogsschip met een
detachement mariniers dat, zo nodig, zonder overleg met autoriteiten in

1 Tekst van zijn nota in D B P N , C , dl. I, p. 6 7 -7 2 .
2 D e telegram wisseling van 20
en 2 1 jun i '40 in A R A , M K , Londens archief, M 26, V 1 a. 3 Tekst in H et dagboek
van dr. G . H . C . H art, Londen, mei 1 9 4 0 - mei 19 4 1 (1976), p. 52—54.
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Japan militair zou mogen ingrijpen (die eis was zelfs de Japanse marine
te gortig), werd niet bekend —wèl dat hij, aldus op 3 augustus het Engelse
persbureau Reuter, in een interview verklaard had dat Indië ‘lange tijd
als een buitenlandse kolonie was geëxploiteerd en onderdrukt’ ; ‘de
opbouw van de Nieuwe Orde in Azië eist’, had hij voorts gezegd, ‘dat
deze Nederlandse eilanden niet ten eeuwigen dage hun huidige status
behouden. Uit zedelijk oogpunt is de emancipatie van de volkeren van
het Oosten voorbestemd om met gebruikmaking van alle middelen
uitgevoerd te worden.’
De Japanse regering kreeg te horen dat de Nederlandse geen onder
handelingen met deze generaal wenste en zij benoemde vervolgens haar
minister van handel en nijverheid, Ichizo Kobajasji, tot hoofd van een
delegatie die op 12 september in Batavia aankwam. Het verloop der
onderhandelingen zullen wij in hoofdstuk 12 beschrijven —hier voegen
wij slechts toe dat, negen dagen na die aankomst van Kobajasji, in Tokio
een door duizend personen bijgewoonde openbare vergadering ‘ter aan
moediging van de speciale afgezant naar Nederlands-Indië’ werd gehou
den1 die onder de auspiciën stond van o.m. generaal Koiso en de naar
Japan uitgeweken Brits-Indische nationalist Ras Behari Bose.2 ‘Japan, de
leider van Azië wenst’, aldus Bose in zijn toespraak, ‘twee nieuwe grote
naties te stichten: Frans-Indo-China voor de Indo-Chinezen en Nederlands-Indië voor de Indonesiërs’ ; een tweede spreker, oud-ambassadeur
in Berlijn, betoogde dat het Japans missie was, ‘de Aziatische volkeren
te bevrijden van het Westerse ju k’ —‘gelukkig voor ons’, zei hij, ‘bezitten
noch Duitsland, noch Italië momenteel de macht om hun hand naar de
Nanjo uit te strekken.’ Er werd een resolutie aangenomen waarin de Nanjo
‘het belangrijkste onderdeel’ genoemd werd ‘van de Japanse levenslijn
uit een oogpunt van nationale zelfverdediging, terwijl deze expansie als
een missie voor de vrijmaking van de Aziatische volkeren moet worden
beschouwd.’
Zoals de Nederlandse regering en zoals ook het gouvernement in Indië
het zag, waren er kennelijk stèrké krachten in Japan die een uitbreiding
van Japans macht naar het zuiden begeerden —geenszins duidelijk was
o f het land, dat reeds de last torste van de zich voortslepende oorlog in

1 Verslag in A R A , M K , Londens archief, M 26. 2 Bose had in de Eerste W ereld 
oorlog vergeefs getracht, het Indian A rm y tot rebellie te bewegen. H ij was toen naar
Japan gevlucht, had in '2 1 , naar Brits-Indië teruggekeerd, een mislukte aanslag ge
pleegd op de V ice-Roy en had nadien opnieuw in Japan geleefd.
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China, óók de gewapende strijd met de Verenigde Staten en het Britse
Rijk zou aandurven.

★

Sinds de Eerste Wereldoorlog vormden Japan enerzijds en de Verenigde
Staten en het Britse Rijk anderzijds sterke krachten in de wereldpolitiek
die elkaar in het gebied van de Stille en de Indische Oceaan min o f meer
in balans hielden. Die balans werd in de jaren '30 steeds hachelijker
—bovendien werd het, naarmate Japan aggressiever optrad en de tegen
stellingen verscherpt werden, duidelijker dat Nederlands-Indië de inzet
van dat krachtenspel vormde. Zo onaanvaardbaar het voor Japan was, zijn
toegang tot de Indische hulpbronnen te missen, zo onaanvaardbaar was
het voor de Verenigde Staten en het Britse Rijk dat die hulpbronnen
exclusief voor Japan zouden vloeien. De Duitse Staatssekretar van het
Auswdrtige Amt, Ernst von Weizsacker, had gelijk toen hij op 15 mei '40
in een gesprek met de Japanse ambassadeur in Berlijn Indië’s positie
vergeleek ‘ mit dem Zentrum eines Taifuns . .
wo bekanntlich Windstille
herrsche, da die miteinander konkurrierenden Lujiströmungen sich aujhöben’ 1
Een moeilijke positie! En van de 10de mei '40 af extra moeilijk doordat
Nederlands-Indië, niet zeker van bijstand van de zijde van het Britse
Rijk en de Verenigde Staten, als bondgenoot van dat Britse Rijk in oorlog
was met Japans mede-ondertekenaar van het Anti-Komm/enz-verdrag,
Duitsland.

1 E. von W eizsacker: Aktennotiz, 17 m ei 1940. A kten zu r Deutschen Auswartigen Politik
1 9 1 8 - 1 9 4 5 , D , dl. 9 (1962), p. 294.
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In oorlog met Duitsland
In de toespraak die gouverneur-generaal van Starkenborgh in de ochtend
van de iode mei 1940 had gehouden, had hij aan het overvallen moe
derland ‘in een hartstochtelijk medeleven’ alle mogelijke steun toege
zegd. Inderdaad, van de zijde der Europese bevolkingsgroep (over de
reacties in de inheemse wereld zullen wij in het Volgend hoofdstuk
schrijven) was dat medeleven intens: geen nieuwsuitzending van de
Nirom o f van de World Service van de B B C werd gemist, de bulletins en
de bladen van de Europese pers werden in grote spanning gelezen. Zou
Nederland kunnen standhouden? Enkele dagen lang was er hoop, maar
toen op 14 mei bericht werd dat koningin Wilhelmina en het kabinet-de
Geer in Londen waren aangekomen, ontstond twijfel en alle hoop werd
de bodem ingeslagen toen men daags daarna vernam dat generaal Win
kelman had gecapituleerd en dat in heel Nederland, behalve in Zeeland,
de strijd was gestaakt. Op die 15de mei, des ochtends om half zeven (men
placht in Indië vroeg op te staan), sprak van Starkenborgh opnieuw voor
de radio.1 ‘Nederland’, zei hij o.m., ‘zal herrijzen uit de poel van ellende
waarin West-Europa gedompeld is. Rekent hierop, medeburgers! Onze
koningin’ (haar was daags tevoren door enkelingen in Indië verweten dat
zij Nederland in de steek zou hebben gelaten)
‘ is niet in handen van de vijan d . Z ij is in staat ons te b lijv e n leiden m et de
w ijs h e id , m o ed en plichtsbetrachting die haar kenm erk zijn. M ach tig e b o n d g e 
noten staan aan haar zijde. H eb t ve rtro u w e n op G o d d ie in dagen van bep ro evin g
o o k o nze vad eren vo erd e, en in de rechtvaardigheid van on ze zaak. G e en
o n tm o e d ig in g , m aar vastberaden w aak zaam h eid !’

Inderdaad, van ontmoediging was geen sprake en het normale werk
werd, zij het in radicaal gewijzigde omstandigheden, voortgezet, door
velen met verdubbelde energie. Uit de op 10 mei afgekondigde staat van
beleg vloeide voorlopig slechts voort dat alle openbare vergaderingen

1 Tekst van zijn toespraak in de Nederlands-Indische dagbladen van 15 m ei 1940
(IC).
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van staatkundige aard werden verboden (dit verbod trof het politiekbewuste inheemse deel van de samenleving sterker dan het Europese) en
dat een censuur op particuliere berichten werd ingesteld; deze, die niet
alleen betrekking had op het buitenlandse maar ook op het binnenlandse
post-, telegraaf- en telefoonverkeer, ging functioneren conform het
model van de in september '39 ingestelde Britse censuur in Singapore.
Uit de berichtgeving uit Nederland tijdens de invasiedagen had men
een goeddeels onjuist beeld gekregen van de daar gevoerde strijd en dat
beeld werd verder scheef getrokken door wat Londense correspondenten
van de in Indië verschijnende Europese dagbladen nadien berichtten op
grond van de mededelingen van Nederlandse ministers en van Neder
landse en andere vluchtelingen: de Nederlandse weermacht zou met
heldenmoed van zich af hebben gebeten maar zij zou in de rug zijn
aangevallen door een uit in Nederland wonende Duitsers en uit N S B ’ers
bestaande Vijfde Colonne1; men kreeg de indruk dat tienduizenden
Nederlandse militairen waren gesneuveld en wat de slachtoffers onder
de burgerij betreft, zou alleen al het Duitse bombardement van Rotter
dam honderdtwintigduizend doden hebben gevergd. Er ontstond een
felle haat tegen alles wat Duits was (bij het voortgezet onderwijs werd
het lesvak Duits prompt geschrapt, in Bandoeng werd de Deutsche Klub
in brand gestoken) — omgekeerd groeide bij het Europese deel van de
bevolking een gevoel van grote bewondering voor Engeland, vooral toen
dat land eind juni, door Frankrijk in de steek gelaten, de oorlog met
Duitsland (en met Italië dat zich aan Duitslands zijde had geschaard) bleek
voort te zetten.
Natuurlijk was Nederland het eerste land geweest waaraan men hulp
had willen verlenen: op 11 mei '40 had de vice-president van de Raad
van Nederlands-Indië, mr. H. J. Spit (vice-president sinds november '38),
in een radiotoespraak de oprichting bekendgemaakt van een Steunfonds
Nederland. Enkele dagen later was daarnaast met hulp van enkele grote
Nederlandse handelshuizen door in Indië werkzame Engelsen een Spitfire-Fund opgericht, bedoeld om gelden bijeen te brengen waarmee de
Engelse regering Spitfire-jagers kon aanschaffen. Eind mei (het gehele
moederland was bezet) werd het Steunfonds Nederland, dat toen al ca.

1 Z o stond in de Indische dagbladen van 17 m ei te lezen dat de Duitse parachutisten
in Nederland ‘gesteund (waren) door leden van de N S B . D e te D en Haag wonende
Duitsers wisten precies wat er gebeurde en kenden allen hun speciale taak. Er bestaat
w einig tw ijfel aan dat in deze activiteit der V ijfd e C o lo n n e ook vrouw en een grote
rol speelden.’
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f 5 min had ingezameld, herdoopt tot ‘Wilhelmina-Fonds’. Naast dat
fonds en het Spitjire-fonds kwamen er nog andere fondsen, bij elkaar
meer dan een dozijn. Het Wilhelmina-Fonds geraakte in opspraak toen
voorzitter Spit eind juli in een radiotoespraak betoogde dat de ingeza
melde gelden niet alleen voor militaire doeleinden moesten worden
gebruikt maar ook voor de versterking van de wil tot samenwerking in
Indië, m.a.w. dat men ook iets voor de inheemsen moest doen, bijvoor
beeld hun visserij bevorderen. Dat voorstel leidde tot een storm van
kritiek: er werd Spit (‘Fire Spit’ werd gezegd) van tal van kanten veront
waardigd toegevoegd dat hij geen enkel begrip had voor wat een oorlog
eiste —hij gold prompt als defaitist; toen begin '41 besloten werd, alle
fondsen die in Indië waren ontstaan (daarbij had zich nu ook een Indische
afdeling van het Londense Prins Bernhard-Fonds gevoegd), te combine
ren in de ‘Verenigde Prins Bemhard- en Spitfire-Vondscn', werd dan ook
niet Spit, maar de voorzitter van de Volksraad, mr. Jonkman, daar de
voorzitter van.
Door de Indische Fondsen werd in totaal vermoedelijk een bedrag van
ca. f 20 min ingezameld. Ten aanzien van de besteding weten wij slechts
met zekerheid dat in '40 f 5 min aan Engeland ter beschikking is gesteld
voor de aanschaf, door de Royal Air Force, van 18 bommenwerpers en 40
Spitfires, dat de Koninklijke Marine ca. f4,5 min kreeg voor de vervanging
van de in de Meidagen van '40 verloren gegane torpedobootjager ‘Van
Galen’ en dat f 300 000 naar Zwitserland is overgemaakt ten behoeve van
gestrande Nederlanders. Over de bestedingen in '41 hebben wij geen
gegevens, behoudens dan dat f 300 000 in Indië ter beschikking is gesteld
aan de (in hoofdstuk 1 1 te beschrijven) Stads- en Landwachten. Met die
laatste gift (er kunnen er meer van die aard zijn geweest) kwam de leiding
van de Verenigde Prins Bemhard- en Spitjire-Vondsen tegemoet aan de
kritiek die in Indië door Europeanen was geuit: dezen hadden de vraag
gesteld o f het niet zinvoller was, de ingezamelde gelden te gebruiken
voor de versterking van de Indische in plaats van de Britse defensie.1 Wij
hebben niet de indruk dat veel Europeanen zo dachten: enerzijds nam
' Er w erd op de bedrijvigheid van de Indische Fondsen soms ook kritiek geuit van
inheem se zijde, vooral doordat het w e l voorkw am dat door Europese ondernemingen
op het loon van hun arbeidskrachten, ook de inheemse, ten behoeve van de Fondsen
automatisch een zeker bedrag w erd ingehouden. Eén inheems dagblad betreurde in
de zom er van '40 de gift van f 5 m in aan de R A F : het ging de schrijver ‘aan het hart
alles maar w e g te geven, terw ijl hier vo o r het w elzijn van Indonesië z e lf nog zoveel
te doen is.’ (Pewarta Oemoem, 24 aug. 1940, in: O verzicht van de Indische en M aleis-C hinese
pers, 1940, p. 782)
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men aan dat het gouvernement geen grote moeilijkheden had op het
gebied van de financiering van de defensie, anderzijds was er de behoefte
om jegens Engeland dat als enige grote mogendheid oorlog voerde voor
het behoud van de Westerse beschaving, van medeleven en bewondering
te getuigen — er is in de periode '40—'41 misschien geen enkele nietEngelse bevolkingsgroep in de wereld geweest die met zoveel hartstocht
aan Engelands zijde stond als de Europese bevolkingsgroep in Indië.
Met eenzelfde hartstocht werden de Duitsers en de ‘verraders in het
eigen kamp’ gehaat.

‘Duitsers’ en ‘N S B ’ers’
Aan het slot van hoofdstuk 7 vermeldden wij dat gouverneur-generaal
van Starkenborgh in de ochtend van 10 mei opdracht had gegeven, de
Duitse schepen die na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een
Indische haven waren binnengevlucht, in beslag te nemen en alle Duitse
mannelijke personen van zeventien jaar en ouder (dat sloot de scheeps
bemanningen in) te interneren. Die laatste opdracht werd aan de desbe
treffende autoriteiten doorgegeven in een bericht dat slechts één afge
sproken woord bevatte: ‘Berlijn’.
Het in beslag nemen van de schepen was door de Koninklijke Marine,
voorzover nodig in samenwerking met het Knil, met zorg voorbereid:
er moest bliksemsnel worden ingegrepen teneinde te voorkomen dat de
schepen door hun bemanningen tot zinken zouden worden gebracht. Van
die schepen, negentien in getal, kreeg de marine er dank zij haar door
tastend optreden achttien in handen —één schip dat vanwege het gevaar
dat zijn lading bood (voor China bestemde explosieven) in een baai op
enige afstand van de Noordsumatraanse haven Sabang voor anker lag,
werd door zijn bemanning tot zinken gebracht. De Nederlandse koop
vaardij in Indische wateren kreeg er op slag achttien Duitse schepen bij
met een totaal-tonnage van ruim 110 000 ton —er werd van de gelegen
heid gebruik gemaakt om ook twee Deense schepen van tezamen 12 000
ton in beslag te nemen.1 Als gevolg van het ingrijpen tegen de Duitse

1 D e twintig nieuwe schepen w erden door het gouvernem ent ondergebracht bij zes
nieuwe gouvernementsrederijen en het beheer daarover werd toevertrouwd aan de
K P M , de Stoom vaart Maatschappij Nederland, de Rotterdamse Lloyd en de N ed erlands-Indische Tankstoom boot Maatschappij. Van die twintig schepen waren aan het
einde van de oorlog nog maar drie over.
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schepen werden ca. negenhonderd bemanningsleden ter internering af
gevoerd — daarbij deden zich gevallen voor waarbij aan zeelieden die
alleen maar een zwembroek aan hadden, niet de gelegenheid werd
gegeven, hun kleding uit hun hut te halen.
Overeenkomstige verschijnselen van nerveuze haast deden zich bij het
oppakken van de overige ‘Duitsers’ voor —wij plaatsen dat begrip tussen
aanhalingstekens want er werden niet alleen Duitse staatsburgers gear
resteerd maar ook Joegoslavische, Poolse, Deense, Belgische en Franse
die van sympathie met het nationaal-socialisme verdacht werden, alsme
de tot Nederlanders genaturaliseerde ex-Duitsers jegens wie dezelfde
verdenking bestond, voorts een aantal Joodse en andere emigranten uit
Duitsland en tenslotte ca. honderdvijftig jeugdigen van gemengde af
komst met een Duitse vader: ‘Indische jongens’, die evenwel geen enkele
band met Duitsland hadden en van wie velen geen woord Duits en
enkelen zelfs geen woord Nederlands spraken. In totaal werden bijna
acht-en-twintighonderd ‘Duitsers’ opgepakt, onder hen dus ca. negen
honderd zeelieden en voorts o.m. ca. tweehonderd gepensioneerden die
in gouvernementsdienst waren geweest (de oudste hunner was acht-enzeventig), talrijke gouvernementsartsen, zestig zendelingen1 en alleen al
van het eiland Flores ca. veertig missionarissen — ‘waarom men deze
mensen’, zo citeert C. van Heekeren in zijn Batavia seint: ‘Berlijn’ ten der
Nederlandse geïnterneerden, ‘eigenlijk uit hun verre arbeidsveld, waar
ze al tientallen jaren belangeloos voor de bevolking werkten, als ‘staats
gevaarlijke elementen’ had weggehaald, was onbegrijpelijk.’ 2
Alle geïnterneerden (dat sloot de ‘N S B ’ers’ in, op wie wij straks
terugkomen) werden in eerste instantie naar primitieve verzamelplaatsen
gevoerd (in Padang, aldus één van de bijna tweehonderd daar opgepakte
Duitsers, naar ‘een oude, smerige kolenloods waar we de nacht in het
gezelschap van ontelbare ratten doorbrachten’ 3) en vandaar getranspor
teerd naar meer permanente detentie-oorden: vier op Sumatra, op Borneo
en op Celebes, drie op Java. De geïnterneerden van Oost-Java werden
opgesloten in het oude, door gouverneur-generaal van den Bosch ge1 O nder dezen acht-en-tw intig uit de Bataklanden. H un verdw ijn en leidde er toe dat
Bataks de leiding kregen van de Groot-Batakse kerk die onm iddellijk aansluiting ging
zoeken bij de inheemse cultuur. ‘Bij de Batakse volksfeesten’ , aldus een rapport van
een Nederlandse zendeling, ‘geeft men zich hartstochtelijk over aan dans en muziek:
de zendelingen die dit verboden hebben, zijn nu weg. W e zullen tonen dat w e
zelfstandig zijn !’ (Aangehaald in J. C . H oekendijk: D e wereldzending in oorlogstijd
19 4 0 —19 4 4 (1946), p. 38)
2 C . van Heekeren: Batavia seint: ‘B e rlijn ’ (1967),
p. 4 3.

3 A.V., p. 2 1.
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bouwde, naar hem genoemde fort te Ngawi (zie kaart V op pag. 47), die
van Midden-Java in een kamp te Ambarawa, ca. 40 km bezuiden Sema
rang, die uit West-Java op het in de Baai van Batavia gelegen eilandje
Onrust. Vooral in het fort te N gawi1 en op Onrust waren de omstandig
heden primitief: de geïnterneerden kregen er weinig te eten, hadden geen
tafels, stoelen o f eetgerei, moesten er op de grond slapen en werden er
onderworpen aan een hard regime. Artsen onder hen mochten zich niet
met zieken bezig houden. Op Onrust, waar de geïnterneerden onderge
bracht waren in uitgewoonde, van ongedierte wemelende, snikhete
quarantaine-barakken van hadj-gangers, werd één geïnterneerde, een
Duits-Joodse jongeman, die zich te dicht bij het prikkeldraad gewaagd
zou hebben, door een bewaker doodgeschoten; hier werden voorts de
meeste koffers welke geïnterneerden hadden kunnen meenemen, leeg
geroofd.
Van Starkenborgh, verontrust door geruchten die hem omtrent de
wantoestanden op Onrust bereikt hadden, besloot eind mei een onaan
gekondigd inspectiebezoek aan het eiland te brengen; hij werd door de
legercommandant, generaal Berenschot, de directeur van zijn kabinet, dr.
Idenburg, en de regeringsgemachtigde voor algemene zaken, dr. H. J.
Levelt, vergezeld. De gouverneur-generaal was tijdens die inspectie,
aldus een der geïnterneerden, ‘ernstig en stil’ en men hoorde hem zeggen:
‘Maar zó gaat dat niet!’ 2 Jegens minister Welter in Londen uitte hij zich
anders: aan deze seinde hij dat zijn inspectie hem had aangetoond:
‘lichamelijke verzorging en behuizing voldoende als eerste fase in af
wachting groot kampement’ 3 —in werkelijkheid was hij tot het besluit
gekomen dat Onrust moest worden ontruimd en dat ten spoedigste in
een hooggelegen en dus vrij koel gebied een geheel nieuw, behoorlijk
geoutilleerd interneringskamp in gebruik moest worden genomen. De
keuze viel op het terrein van een verlaten onderneming in het bovendal
van de rivier de Alas op Noord-Sumatra. Daar werden met grote snelheid
slaap- en eetbarakken opgetrokken alsmede een barak met badgelegen
heid, een keukenbarak en een hospitaal. Het terrein dat een oppervlakte
had van bijna 10 ha, werd met prikkeldraad en wachttorens omgeven (de
1 D e eerste groep die hier uit Soerabaja aankwam, was in de tropische hitte vervoerd
in een geblindeerde trein en had niets te eten o f te drinken gekregen. Er bevond zich
onder de in Soerabaja opgepakten een D uits-Jo o dse arts, zeventig jaar oud, die in een
badjas uit zijn w o n in g was gehaald en w ie men zelfs niet de gelegenheid had gegeven,
zijn bril mee te nemen. 2 Aangehaald in C . van Heekeren: Batavia seint: ‘B e rlijn ’,
p. 4 1. 3 Telegram , 1 juni 1940, van van Starkenborgh aan W elter, A R A , M K
(Londen), M 53, V II 1.
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drie hospitaalbarakken kwamen buiten die omheining te liggen) en
vervolgens werden de ‘Duitsers’ uit de detentie-oorden op Java en in de
Buitengewesten naar het nieuwe kamp overgebracht. Zij werden er
bewaakt door een versterkte compagnie van het Knil.
Iets 'op ons relaas vooruitlopend, vermelden wij hier dat de behande
ling van de in het Alasdal geïnterneerde, bijna acht-en-twintighonderd
‘Duitsers’ (van wie spoedig ruim driehonderd vrijgelaten werden1) re
delijk was en bleef. De behuizing was voldoende, over het voedsel waren
er geen klachten, de medische zorg, nu goeddeels aan Duitse artsen en
specialisten toevertrouwd, was uitstekend, er waren in het kamp wel
voorziene cantines (alle geïnterneerden kregen per dag een dubbeltje
zakgeld en de vermogenden onder hen mochten ten laste van hun onder
beheer gesteld vermogen per week een rijksdaalder opnemen), er werden
toneelstukken opgevoerd en concerten gegeven. Felle Nazi’s bleken er
onder de geïnterneerden maar weinig te zijn: een man o f dertig, die in
een aparte, extra bewaakte barak werden ondergebracht. Had men de
overigen dan niet kunnen vrijlaten? Van Starkenborgh meende gedeci
deerd dat zulks hiet verantwoord zou zijn: de stemming onder de overige
Europeanen was zo fel anti-Duits dat menigeen van de Duitsers, keerde
hij in de samenleving terug, daar het mikpunt zou worden van tegen
hem gerichte acties. Verscheidene geïnterneerden kregen trouwens ook
in het kamp te merken hoe die stemming was. ‘Ze waren’, aldus C. van
Heekeren in zijn studie over deze interneringen, ‘met Hollandse vrou
wen getrouwd en kregen plotseling bericht van hun echtscheiding’ —die
eis, door hun echtgenote gesteld, was toegewezen zonder dat zij, de
‘vijand’, daarin gekend waren.2

★

Omstreeks achthonderd van de geïnterneerde Duitsers waren met Duitse
vrouwen gehuwd. Op Java werden ca. honderd vijftig van die vrouwen
die als overtuigde nationaal-socialisten genoteerd stonden en van wie
men niet anders verwachtte dan dat zij als spionnen zouden gaan optre
den, na enige tijd met hun kinderen opgepakt en in een kazerne te
1 T e w eten: enkele Duitsers, vele ex-O ostenrijkers onder de Duitse staatsburgers en
voorts de Tsjechen en de al o f niet statenloze D uitse Joden. 2 C . van Heekeren:
Batavia seint: 'B erlijn ’ , p. 120.
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Banjoebiroe (ruim 40 km bezuiden Semarang) opgesloten, waar vrou
welijke leden van het Leger des Heils als bewaaksters optraden.
De vrouwen die op vrije voeten bleven, kregen het steeds moeilijker.
Verscheidenen waren hun woning uitgezet door huiseigenaren die een
voudig weigerden woonruimte aan Duitsers te verhuren —zij hadden bij
andere Duitse vrouwen hun intrek genomen. Allen kwamen in financiële
moeilijkheden te verkeren doordat de bezittingen van de mannen in
beslag waren genomen; bovendien gingen zich gevallen voordoen waar
bij vrouwen door andere Europeanen gemolesteerd werden. Het gou
vernement besloot toen, een aantal hotels (verscheidene daarvan waren
Duits bezit geweest) als z.g. beschermingskampen in te richten: er kwa
men vier van die ‘kampen’ op Java en twee op Sumatra; zij waren, aldus
van Heekeren, ‘over het algemeen bepaald goed.’ 1 In augustus '40 be
vonden zich ongeveer honderd Duitse vrouwen en een gelijk aantal
kinderen in die beschermingskampen, later werden er meer in opgeno
men. De meesten van deze vrouwen hadden al hun eigendommen
kunnen meenemen.

★

Het had van Starkenborgh moeite gekost om te bereiken dat de opgepakte
Duitsers humaan werden behandeld. ‘Ik was er’, verklaarde hij in '48 aan
de Enquêtecommissie,
'v ero n tw a ard ig d o v e r dat bepaalde orders, die ik in dit opzicht had g eg e ve n ,
langzaam w e rd e n u itgevo erd . . . E r w as bij de geh ele Indische gem eenschap, o o k
bij de am btenaren, een sterke tegenzin o m iets te d oen v o o r de geïnterneerden
en geb rek aan begrip . .., w a aro m het g o e d w as hen red elijk te beh andelen.’ 2

Die redelijke behandeling was in overeenstemming met Nederlandse
normen en bovendien volkenrechtelijk voorgeschreven —van Starken
borgh wenste Duitsland geen aanleiding te geven tot gegronde klachten.
Die klachten bleven niet uit. De eerste berichten omtrent het interneren
van de Duitsers kwamen eind mei '40 in Berlijn binnen; zij waren
afkomstig van de Zwitserse consul te Batavia (Zwitserland trad na 10 mei
'40 in Indië namens de Duitse regering op) en van een klein groepje
1 A.v., p. 90.

2 G etuige van Starkenborgh, Enq., dl. II c, p. 6 13.
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Duitse paleontologen die, door Australië als ongevaarlijke wetenschaps
beoefenaren uitgewezen, begin april '40 in Indië waren aangekomen, daar
op 1 1 mei op Onrust opgesloten waren maar na tien dagen al gelegenheid
hadden gekregen, naar Japan te vertrekken. Wat over de toestanden op
Onrust in Berlijn bekend werd, wekte daar grote verontwaardiging.
Besloten werd, het Indische gouvernement onder druk te zetten: op 19
en 20 juli werd in bezet Nederland de eerste groep z.g. Indische gijzelaars
opgepakt: tweehonderdeen-en-dertig personen, bijna allen Indische ver
lofgangers, die in aparte barakken in concentratiekampen in Duitsland
werden opgesloten, de mannen in Buchenwald, de vrouwen in Ravensbrück. Het gevolg hiervan was dat het college van secretarissen-generaal,
de hoogste Nederlandse bestuursinstantie in bezet gebied, begin septem
ber van Starkenborgh telegrafisch een lange lijst Duitse eisen voorlegde:
alle geïnterneerde Duitsers moesten ö f op vrije voeten worden gesteld
o f de gelegenheid krijgen naar Duitsland terug te keren dan wel hun
intrek te nemen in een gezond bergoord, de Duitse consuls moesten weer
bewegingsvrijheid krijgen en het beheer over Duitse vermogens moest
worden opgeheven.
Handelde het college van secretarissen-generaal louter onder Duitse
druk?
Bepaald niet. Bij het doorgeven van de Duitse eisen werd het o.m.
geleid door de overtuiging dat Duitsland de oorlog praktisch al had
gewonnen, dat Nederland zich bij de komende vredesonderhandelingen
zo onafhankelijk mogelijk moest opstellen en dat het wenselijk was dat
Indië niet in het kielzog van Engeland zou varen —dat de gouverneurgeneraal dat laatste naliet, kon hij het duidelijkst aantonen door de Duitse
eisen in te willigen.
Van Starkenborgh dacht daar niet aan. Van minister Welter, die even
defaitistisch dacht als de meeste secretarissen-generaal, had hij in augustus
al twee verzoeken ontvangen om de Duitse geïnterneerden verlof te
geven, Indië te verlaten - hij had toen geantwoord dat hij weigerde, met
Duitsland onder druk te onderhandelen en dat hij een nadere regeling
pas in overweging zou nemen nadat eerst de groep der Indische gijzelaars
was vrijgelaten. Nu, in september, deed hij in antwoord op het uit bezet
Nederland ontvangen telegram aan Welter weten dat hij alle Duitse eisen
afwees maar wèl bereid was, de Duitse vrouwen, voorzover niet gevaar
lijk geacht, mèt hun kinderen verlof te geven, Indië te verlaten. Die
concessie werd door de Zwitserse autoriteiten aan Berlijn doorgegeven.
Inmiddels hadden de secretarissen-generaal het voornemen opgevat
om van Starkenborgh voor hun visie te winnen door, met medewerking
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van Duitsland, twee in Indië goed bekende Nederlanders uit bezet gebied
naar Indië te laten gaan: mr. W. G. F. Jongejan, die in Indië voorzitter
van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten was geweest voordat
hij in Den Haag voorzitter van de Ondernemersraad voor NederlandsIndië was geworden, en luitenant-generaal b.d. M. Boerstra, oud-commandant van het Knil. Die twee die via Berlijn naar Tokio zouden reizen
en vandaar Indië hoopten te bereiken, verlieten Den Haag op 7 oktober
—toen zij er in de trein stapten, hadden zij al het bericht vernomen dat
in de vroege ochtend van die dag de tweede groep Indische gijzelaars
was opgepakt: honderdzestien mannen, onder hen vele vooraanstaanden
uit de Nederlandse samenleving.
Jongejan en Boerstra (wij beschreven hun missie uitvoerig in deel 4
van ons werk1) kwamen op 14 november in Tokio aan en spraken er met
de Nederlandse gezant, generaal Pabst. Zij schreven er een lang memo
randum2 dat begin december door een koerier meegenomen werd naar
Batavia. In het stuk werd bepleit dat van Starkenborgh vóoral rekening
zou houden met een compromisvrede in Europa. ‘Het is onze taak’, aldus
de twee afgezanten van de secretarissen-generaal (die in feite tevens
afgezanten van de Duitsers waren),
‘er v o o r te zorgen, dat o o k in het ge va l dat D uitsland op het continent het
o v e rw ic h t beh oudt, v o o r een o n afhankelijk N ed e rla n d , in dat raam van D u itse
zeggenschap in bepaalde aangelegen h eden 3, de sfeer zo gu n stig m o ge lijk , althans
niet n o d elo o s on gu n stig is.
T o t het scheppen van deze sfeer kan in belan grijke m ate m ed ew erk en h e t . . .
belan g van N e d e rla n d s-In d ië v o o r het ‘ n ie u w e Eu ro p a’ (econom isch , historisch,
cultureel, strategisch, ras) tezam en m et de o o k aan D u itse zijd e heersende o v e r
tu ig in g dat m en N e d e rla n d n o d ig heeft om Indië te b e h o u d e n ’ —

te behouden voor het ‘nieuwe Europa’ (hetgeen een voor Japan onaan
vaardbare doelstelling was).
Jongejan en Boerstra konden Indië niet bereiken. Van Starkenborgh
meende wèl dat met hen overleg diende te worden gepleegd, maar niet
in Indië. Hij wilde de directeur van zijn kabinet, dr. Idenburg, naar Manila
zenden en tegen een bespreking aldaar had, mits het louter een informa
tief karakter zou dragen, het kabinet te Londen geen bezwaar —wie er
wèl bezwaar tegen hadden, waren de ambassadeurs van Engeland en van

1 N.l. in de gelijknam ige paragraaf van hoofdstuk 8. 2 Tekst: Enq., dl. II b,
p. 30 0 -0 3. 3 Er zou dus van een ‘ onafhankelijk N ederland’ geen sprake zijn.
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de Verenigde Staten in Tokio; Jongejan en Boerstra, de twee pleitbezor
gers van het ‘nieuwe Europa’, kregen geen visum voor de Philippijnen.
Zij ontmoetten vervolgens Idenburg en een lid van de Algemene Re
kenkamer, J. Ramaer, begin januari '41 in het door de Japanners bezette
Sjanghai, waar Idenburg hun meedeelde dat de gouverneur-generaal niet
verder wilde gaan dan hij al had aangeboden: hij was bereid, de onge
vaarlijk geachte Duitse vrouwen verlof te geven met hun kinderen Indië
te verlaten.
In maart en april kwam er wijziging in van Starkenborghs opvattingen.
Zijn denkbeeld werd nu dat de geïnterneerde mannen Indië zouden
mogen verlaten, maar Duitsland zou dan een tegenprestatie moeten
leveren die voor Indië van groot belang was en, naar van Starkenborgh
meende, daar de weerstanden tegen zijn concessie zouden doen verdwij
nen: Duitsland zou aan een aantal Nederlanders (officieren van het Knil
en BB-ambtenaren die zich op 10 mei '40 in Nederland hadden bevon
den, en allerlei wetenschapsbeoefenaren) verlof moeten geven naar Indië
te gaan. Dit denkbeeld werd eind april door de ministers Welter en van
Kleffens, die toen in Indië op bezoek waren (daar komen wij nog op
terug), aan de overige ministers in Londen voorgelegd en door dezen
unaniem verworpen. Er geschiedde derhalve niet méér dan dat van
Starkenborghs eerste concessie geëffectueerd werd: nadat eerst ruim
honderd vrouwen en ruim zeventig kinderen Indië in kleine transporten
hadden kunnen verlaten', volgde een grote groep begin juli: driehonderdnegentig vrouwen en driehonderdzestig kinderen2; dezen mochten
de meest waardevolle delen van hun bagage niet meenemen. Trouwens,
het Europese deel van de samenleving was, aldus later van Starkenborgh,
‘erg boos dat die vrouwen weggingen . . . Die wijfjesratten, zoals die
vrouwen genoemd werden, zouden, eenmaal buiten Indië, ons een
slechte reputatie geven.’ 3
Enkele honderden Duitse vrouwen en kinderen bleven in Indië achter:
‘vrouwen’, schrijft van Heekeren,
‘ die m et D u itse Jo d e n w aren g e tro u w d , Jo o d s e v ro u w e n die m et D uitsers w aren
g e tro u w d , v r o u w e n die anti-nation aal-socialistisch w aren , N ed e rla n d se vro u w e n
d ie m et D uitsers w aren g e tro u w d , v r o u w e n die bang w aren v o o r de g e co m p li-

1 H et D uitse consulaatspersoneel, geïnterneerd in een hotel op Java, had in oktober
'4 0 scheep kunnen gaan naar B angko k
2 O m dat de Wehrmacht op 2 2 jun i '4 1 de
S o w je t-U n ie had aangevallen, konden deze vrouw en en kinderen Duitsland niet m eer
bereiken; zij bleven in China en Japan. 3 Getuige van Starkenborgh, E n q., dl. II c,
p. 614.
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ceerde terugreis, v ro u w e n d ie er tegen o p zagen o m tijdens de o o rlo g in D uitsland
te zitten, en er w aren er o o k . . . die verw ach tten dat hun m annen al g a u w uit de
kam pen zo ud en teru gk om en .’ 1

Een deel van deze vrouwen kwam (naar wij aannemen: samen met de
gevaarlijk geachten) in interneringskampen terecht o f bleef daar: er was
op Java een kamp in Ambarawa, niet ver van Banjoebiroe, op Sumatra
een bij Fort de Koek (zie kaart VI op pag. 62). Daar werden die vrouwen
(en hun kinderen) in '42 door de Japanners in vrijheid gesteld.

★

Eerder vermeldden wij dat in mei '40 in Indië niet alleen ‘Duitsers’ maar
ook ‘N S B ’ers’ ter internering werden opgepakt, en dat begrip ‘N S B ’ers’
hebben wij eveneens tussen aanhalingstekens geplaatst: niet allen die
gearresteerd werden, waren lid van de N SB o f zelfs maar sympathisant
met deze beweging.
Op 10 mei '40 was van Starkenborghs besluit van de 9de gepubliceerd
waarbij de N SB tot een voor gouvernementsdienaren verboden vereni
ging was verklaard. Zodra bericht was dat Duitsland Nederland had
aangevallen, ging dat velen niet ver genoeg. In Bandoeng werd nog op
de 10de het kringhuis van de N SB door jeugdige Europeanen bestormd
en hier werden vijftien N S B ’ers, onder wie de redacteuren van het
NSB-weekblad Het Licht, gearresteerd. Ook in Semarang en Soerabaja
vonden arrestaties plaats. In Batavia begonnen zij op de 11 de: acht
arrestaties, maar toen een spreker van de Nirom, reagerend op de berich
ten uit Nederland, alle luisteraars had aangeraden verdachte personen bij
de autoriteiten van politie en leger aan te geven, was het hek van de dam.
Ook in Indië leidde de Vijfde Colonne-paniek tot absurde geruchten (de
waterleiding zou vergiftigd zijn en de Vijfde Colonnisten zouden talrijke
geheime zenders hebben gebouwd) en niet minder absurde publicaties.
Zo berichtte het Bataviaas Nieuwsblad op 18 mei (het bericht werd in
andere dagbladen overgenomen) dat bij een gearresteerde instructeur van
een politieschool op Java een lijst was gevonden met de namen van meer
dan honderd andere Nederlanders, onder wie drie bestuursambtenaren,
die ‘dadelijk na de Duitse bezetting moesten worden gefusilleerd’ —het
1 C. van H eekeren: Batavia seint: ‘Berlijn’, p. 93.
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bericht gaf de Indische Courant drie dagen later als commentaar in de pen,
‘dat er sprake moet zijn geweest van een komplot om zich hier, tezamen
met de Duitsers, meester te maken van dit land.’ Bekend was toen al dat
sommige N S B ’ers haastig voor het lidmaatschap hadden bedankt, maar
daarbij was, aldus een in Het Ochtendblad van Nederlands-Indië (19 mei)
opgenomen ingezonden stuk,
‘instructie n u m m e r zo ve e l van het h o o fd k w artie r o pg evo lg d . M e n lette op alle
co rrespondentie, ook van kinderen. M e n lette op on sch u ld ige v o o rw erp en als
sp eelgo ed , op boeken, bed ienden, bestellingen van en v o o r z.g. ‘g e w e z e n ’
N S B ’ ers en p ro -D u itse elem enten. M e n g e v e d ie bestellingen niet d o o r dan in
g e w ijz ig d e vorm o m eventueel in die bestellingen ve rw e rk te codes in de v o rm van
sam enh ang tussen lettertekens teniet te d oen .’

In de sfeer van achterdocht, door deze en dergelijke publicaties aangewakkerd, breidde het aantal arrestaties zich uit. Sommige BB-ambtenaren hielden daarbij althans in zoverre maat dat zij slechts personen
lieten oppakken die zich inderdaad als overtuigde N S B ’ers hadden ont
popt1, maar anderen gingen veel verder en, aldus later majoor J. van
Baarsel, de laatste commandant van het fort-van den Bosch te Ngawi,
dat als interneringsoord van ‘N SB ’ers’ in gebruik bleef, ‘in enkele geval
len had men van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich te ontdoen
van personen die, hoewel in het geheel geen N S B ’er, als lastig en
recalcitrant bekend stonden en nogal eens met het BB overhoop lagen.’ 2
Gearresteerd werden niet alleen mannen maar, van 19 mei af, ook
vrouwen. Voorts werd op 18 mei de procureur-generaal mr. H. Marcella,
die van sympathieën voor de N SB verdacht werd, uit zijn functie ont

1 Een van de assistent-residenten van O o st-Java g a f aan de gouverneur van O o st-Java
w el de namen op van de N S B ’ers die vo o r internering in aanmerking kwam en, maar
liet hen pas na tw ee-en-een halve w eek oppakken op instructie van hogerhand. D it
talmen w erd enige tijd later gekritiseerd in de Indische Courant. W at volgde toonde
aan hoe overgevoelig het gouvernem ent was vo o r alle kritiek. Van ‘onderm ijning van
het gezag’ beschuldigd, werd de hoofdredacteur van de Indische Courant, algemeen
bekend als een bezadigd journalist, in december '40 door de Raad van Justitie te
Soerabaja tot tw ee maanden gevangenisstraf veroordeeld. Het vonnis werd in april
'4 1 door het H ooggerechtshof bekrachtigd. Vervolgens zetten niet m inder dan tien
duizend Europeanen hun handtekening onder een gratieverzoek, voorgelegd aan van
Starkenborgh - deze w ijzigd e de straf: twee maanden voorw aardelijk met een proef
tijd van een jaar. 2 J. van Baarsel: ‘ H et N SB-intem eringskam p te N g a w i’ (z.j.),
p. 2 2 (IC , 81 357).
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heven (mr. A. S. Block volgde hem op).1 Volgens een der gearresteerden
(hij beweerde opgepakt te zijn omdat een buurman hem op 13 mei op
het bericht van de aankomst van de koningin in Engeland had horen
reageren met de woorden: ‘Nu komen de Moffen en neemt de koningin
de benen!’) zou van alle gearresteerden ‘ongeveer 60% geen lid o f
donateur van de N SB zijn geweest2 - buren konden buren, aan wie ze
een hekel hadden, aanbrengen . . . Er zijn trouwens ook N S B ’ers toen
‘vergeten’. Niet alle N S B ’ers werden geïnterneerd.’ 3
Er werden in totaal twee-en-dertig ‘N S B ’sters’ gearresteerd; zij wer
den met hun kinderen aanvankelijk gedetineerd in de kazerne van
Banjoebiroe waar ook de als potentiële spionnen beschouwde Duitse
vrouwen met hun kinderen ondergebracht waren, later in een groot huis
te Salatiga, niet ver van Banjoebiroe.
Hoeveel mannelijke ‘N S B ’ers’ in totaal opgepakt werden, is niet
bekend —het zijn er vermoedelijk meer dan vijfhonderd geweest. Aan
gezien de Indische N SB eind '39, gelijk eerder weergegeven, ruim
zeventienhonderd leden en ruim duizend sympathisanten had geteld,
bleef dus een groot deel van die leden en sympathisanten op vrije voeten.
Dezen kregen het veelal moeilijk. Van diegenen van wie bekend was dat
zij volgeling van Mussert waren, werden velen ontslagen —het ontslag
uit gouvernementsdienst vond oneervol plaats en met verlies van pen
sioenrechten.
Moeilijk kregen het ook de gezinnen van de opgepakte mannen. De
vermogens dier mannen waren in beslag genomen; ‘de vrouwen van de
geïnterneerden’, aldus een rapport dat een jaar later de N SB in Nederland
bereikte4,
‘ m oeten eenm aal per m aand een lijst ind ienen van de uitgaven d ie zij denken
de lopende m aand te m oeten doen. Indien de betreffende am btenaar in een go ed
hu m eu r is, krijgen de v ro u w e n o v e r het algem een w e l de gevraagde strikt n o d ige

' M arcella’ s echtgenote, lid van de N S B , werd geïnterneerd — hij ze lf poogde vergeefs
in Z u id -A frik a w erk te vinden; naar Indië teruggekeerd, overleed hij daar eind '40.
2 Volgens m ajoor van Baarsel ‘ bestond zeker m eer dan 80 % uit oprechte N ederlan
ders.’ (J. van Baarsel: ‘ H et NSB-interneringskam p te N g a w i’ , p. 30)
3 J. E. Stulem eyer in Kamptoestanden in Nederlands O ost-Indië en Surinam e 19 4 0 —19 4 6 (1978),
p. 6. 4 H et was gebaseerd op de m ededelingen van de echtgenote van een pro-D uitse
Z w itser die in mei '40 gearresteerd was maar door bem iddeling van de Zwitserse
autoriteiten in augustus Indië had kunnen verlaten, waarna hij met zijn vro u w via
Japan en de S o w je t-U n ie naar Zwitserland was gereisd. D at de vrouw en der geïnter
neerden met de genoem de bedragen ‘ naar de kampong gejaagd’ werden, was hogelijk
overtrokken.
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u itgaven , in d ien echter de am btenaar in een b o ze bui is, dan m ankeert daar nogal
eens w a t aan. Is het v e rm o g e n verteerd en su ccessievelijk alles verkoch t, dan krijgt
d e v r o u w per m aand van het go u vern e m e n t een uitkering van f 36, te rw ijl v o o r
e lk kind een bed rag van f 10 uitgekeerd w o rd t . . . D it ko m t o n g evee r overeen
m et de levensstandaard van de arm ste Indo . . . D it is het ja g e n va n de m ensen
naar de kam pong.’ 1

Dat bij het oppakken van de ‘N S B ’ers’ in Indië in mei '40 angst een
rol heeft gespeeld, is duidelijk; eveneens, dat er sprake is geweest van
grove willekeur. Men nam maatregelen tegen een Vijfde Colonne die in
werkelijkheid niet bestond. Dat laatste werd ook aan het gouvernement
duidelijk. Van Starkenborgh liet de nieuwe procureur-generaal mr. Block
een grondig onderzoek instellen in de archiefstukken van de Indische
N SB die in Bandoeng en elders in beslag waren genomen - men trof er
de bewijzen in aan dat van '34 af grote bedragen aan de N SB in Nederland
waren overgemaakt, maar van een samenzwering bleek niets. Het onder
zoek nam veel tijd in beslag (’het heeft veel langer geduurd dan mijn
wens was’, zei van Starkenborgh later2) —pas in april '41 legde dr. Levelt, de
regeringsgemachtigde voor algemene zaken, in de Volksraad de verklaring
af dat van de zijde der N S B ’ers geen spoor van verraad was ontdekt.
Die verklaring werd, aldus een Nederlandse predikant die van nabij
de nood had aanschouwd waarin veel gezinnen van N S B ’ers waren
komen te verkeren, in de Europese dagbladen ‘weggemoffeld o f zelfs
verzwegen’ 3 - ze paste namelijk niet in het beeld dat die dagbladen in
mei '40 hadden geprojecteerd en sindsdien waren blijven projecteren. Bij
dat laatste speelde de berichtgeving uit Londen een bepalende rol: be
richtgeving eerst over de verraderlijke rol die N S B ’ers als helpers van de
Wehrmacht gespeeld zouden hebben, berichtgeving vervolgens over de
reële diensten welke de N SB aan het Reichskommissariat bewees. Het
hevigst tegen de N SB en de N S B ’ers toornden die bladen die, zoals
Zentgraaffs Java-Bode en het Algemeen Indisch Dagblad, in het midden van
de jaren '30 een grote sympathie voor de N SB aan de dag hadden gelegd,
maar andere bladen lieten zich evenmin onbetuigd. De Nieuwe Dag
bepleitte in december '40 een Bijltjesdag waarna de lijken van de ‘schoel
jes’ in het water geworpen zouden worden, ‘het zal jammer zijn van onze

1 ‘ Rapport betreffende de behandeling van de geïnterneerden in N ederlands-Indië’
(5 m ei 19 4 1) (N S B , 19 1). 2 Getuige van Starkenborgh, Eng., dl. II c, p. 6 12. 3 Brief,
april 19 4 1, van P. A. Tichelaar aan A. S. Block in Kamptoestanden in Nederlands O ost-Indië
en Surinam e 19 4 0 - 19 4 6 , p. 48.
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mooie grachten, maar deze kadavers te begraven in dezelfde aarde waarin
onze soldaten rusten, dat gaat toch ook niet’ ', en enkele weken later werd
in Het Bataviaas Nieuwsblad in een ingezonden stuk voor ‘de bloedhonden
van het verderfelijke wezen Mussert’ ‘een kogel te goed’ geacht, ‘een
strop aan de boom is beter.’ 2 Toen de kapitein van de generale staf
S. H. Spoor, die in maart '41 bij een bezoek aan Ngawi geconstateerd
had met hoeveel willekeur de daar gedetineerden waren opgepakt, in
april in het Algemeen Indisch Dagblad bepleitte dat men een geleidelijke
terugkeer van de N S B ’ers in de maatschappij mogelijk zou maken, kreeg
hij van een groot deel van de andere bladen felle aanvallen te verduren
en enkele maanden later, in september '41, ontstond grote verontwaar
diging jegens dr. Idenburg, de directeur van van Starkenborghs kabinet,
toen bekend werd dat hij een nacht huisvesting had verleend aan de
echtgenote van een vooraanstaande N S B ’er —de man, die op sterven lag
en met wie Idenburg vroeger bevriend was geweest, was een uur voor
zijn overlijden uit detentie ontslagen en zijn weduwe, een Belgische van
geboorte, had verlof gekregen, uit het interneringsoord voor vrouwen
naar Batavia te gaan teneinde zijn begrafenis bij te wonen. Het werd een
groot schandaal: de pers wijdde er hoofdartikelen aan en de kringBandoeng van de Vaderlandse Club nam een motie aan waarin Idenburgs
gedrag in felle bewoordingen werd gelaakt.
Het gevolg van al deze tegen N S B ’ers gerichte animositeit was dat
diegenen die uit hun detentie ontslagen werden, grote moeilijkheden
bleven ondervinden. Er was in het najaar van '40 een commissie van drie
juristen benoemd teneinde over eventuele vrijlatingen advies uit te
brengen —het parket van de procureur-generaal trok zich van die adviezen
zo weinig aan dat de drie juristen ontheffing uit hun functie vroegen. Pas
in mei '41 konden enkele gedetineerden Ngawi verlaten en in september
volgde een twintigtal anderen. Het gouvernement had inmiddels de pers
een lijst laten publiceren met de namen van de vierhonderdtwee-enzeventig gedetineerden die zich toen in Ngawi bevonden — van elke
vrijgelatene was dus in ruime kring bekend dat hij gedetineerd was
geweest. Een van de twintig vrijgelatenen kwam bij de commandant van
Ngawi, majoor van Baarsel, zijn beklag doen:
‘D e buren w ild e n niks m e er m et h em te m aken hebben. O o k oude kennissen
niet. D o o r kinderen op straat w e rd hij nagesch reeuw d en u itgesch olden . . . H ij

1 D e N ieu w e Dag, 2 3 dec. 1940, aangehaald a.v., p. 45.
7 jan. 19 4 1, a.v.
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beslo o t zijn verhaal m et de w o o rd e n : ‘ A ls het niet w as o m m ijn v r o u w , zou ik
ze g g e n : m ajo o r, neem t u m ij m aar w e e r op in het interneringskam p, . . . buiten
het kam p is de toestand v o o r ons onh oudbaar.’ ’ 1

★

De geïnterneerden hadden in Ngawi een ongemakkelijk bestaan: het fort
verkeerde in verwaarloosde toestand en aanvankelijk leden zij honger.
Zij kregen na enige tijd de normale Knil-rantsoenen. Niet dat dat de
algemene stemming verbeterde! Vele gedetineerden waren op losse
gronden opgepakt —maand na maand verstreek en geen enkel justitieel
verhoor vond plaats. Er groeide in het fort een sfeer van grote verbitte
ring, waarop enkele overtuigde nationaal-socialisten inhaakten: zij
maakten zich meester van de kampleiding en bevorderden dat de gehele
groep zich steeds recalcitranter ging gedragen. Overal in het kamp zag
men het teken van de wolfsangel (een van de symbolen van de NSB) o f
zelfs het hakenkruis. De ene commandant na de andere bleek niet in staat,
gehoorzaamheid af te dwingen - van belang was daarbij ook dat het fort
bewaakt werd door oudere Javaanse militairen: gepensioneerde leden
van het Legioen van de Mangkoenegoro. Die bewaking door Javanen
werd door de meeste gedetineerden als vernederend ervaren en de
bewakers zelf brachten het niet op om, als dat nodig was, met kracht
tegen hen op te treden: de gedetineerden waren immers Europeanen en
onder dezen bevonden zich militairen-van-naam als oud-majoor Rhemrev, drager van de Militaire Willemsorde2, en kapitein Becking, die in
'26 de PK I-opstand in Bantam had bedwongen.
Vluchten uit het kamp was moeilijk, maar het lukte in februari '41 aan
drie gedetineerden; zij werden spoedig in Batavia gearresteerd. Enige tijd
later bleek, dat de fanatieke elementen onder de gedetineerden het
voornemen koesterden om zich van het fort meester te maken en later
in '41 stichtten dezen brand. Toen de brandweer het fort binnenkwam
om de brand te blussen, werden enkele slangen doorgesneden en van de
verwarring maakten twaalf gedetineerden gebruik om te vluchten (ook
zij werden spoedig opgespoord en weer naar het fort teruggebracht). Over
dit gebeuren, waarbij de bewakers niet op de ontsnappende Europeanen
1 J. van B a a rse l:‘ H et N SB-interneringskam p te N g a w i’, p. 6 1. 2 D e m ajoor, gear
resteerd in de meidagen van '40, was toen op last van de legerautoriteiten vrijgelaten
maar nadien opnieuw opgepakt.
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hadden durven vuren, verschenen verontwaardigde hoofdartikelen in de
Europese pers. De legerleiding nam toen twee maatregelen: aan de
oudgedienden van het Legioen van de Mangkoenegoro werden Knilmilitairen toegevoegd en er werd een doortastende nieuwe commandant
benoemd, majoor van Baarsel. Deze was de eerste commandant die
bereikte dat de gedetineerden zich gedisciplineerd gingen gedragen.
Daartoe droeg bij dat mr. Block veertien gedetineerden die voor de
brandstichting verantwoordelijk geacht werden, naar de gevangenis in
Cheribon liet overbrengen en dat majoor van Baarsel de fanatieksten
onder de overigen, een honderdtal, onderbracht in enkele zwaarbewaakte
barakken buiten het fort.
De majoor was, gelijk al weergegeven, van mening dat de internering
van de meesten op losse gronden berustte — het had dan ook zijn
instemming dat in oktober '41 besloten werd, een aantal mannen in de
gelegenheid te stellen, zich in Salatiga bij hun vrouw en kinderen te
voegen.
Wat met de gedetineerden in de maanden van de Japanse invasie is
geschied, komt later aan de orde.

Oorlogseconomie
Uit het voorafgaande bleek reeds dat het gouvernement van mei '40 af
de vermogens van de geïnterneerde ‘Duitsers’ en ‘N S B ’ers’ onder beheer
stelde. Wat de totaalwaarde van die vermogens was, weten wij niet - in
'40 was een Duitse schatting dat het Rijksduitse vermogen alléén een
waarde vertegenwoordigde van ca. f 70 min; behalve de achttien schepen
behoorden daartoe o.m. enkele plantages, een brouwerij, een zeepfabriek
en verschillende hotels. Van Mooks departement van economische zaken
liet hierover alsmede over de zakelijke vermogens van ‘N S B ’ers’ beheer
ders benoemen —de particuliere eigendommen van de leden van beide
groepen werden in beheer gegeven bij de onder Justitie ressorterende
Wees- en Boedelkamers.1
De organisatie van de beheerstoewijzingen was slechts één van de vele
1 D it waren oude, al in de Com pagniestijd bestaande colleges w elke o.m. de voogdij
over wezen konden uitoefenen en het beheer voeren over de verm ogens van wezen
en over onbeheerde nalatenschappen; zij kregen tevens bij faillissementen de functie
van curator.
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nieuwe taken die het gouvernement ter hand moest nemen nadat de
oorlogstoestand met Duitsland was ingetreden. Uit die oorlogstoestand
en uit de evidente dreiging van een uitbreiding van de oorlog naar
Zuidoost-Azië vloeide voort dat in de gehele economie de belangen van
de defensie voorop kwamen te staan. Nog in mei '40 werd gelast dat alle
ingezetenen, behalve de inheemsen, de gouden munten en het onge
munte goud dat zij in eigendom hadden (gouden sieraden dus niet)
moesten inleveren1; voorts, dat allen, inheemsen inbegrepen, hun effec
ten moesten inleveren: die werden opgeborgen in een te Bandoeng
gebouwde speciale kluis. Dit waren voorzorgsmaatregelen: het gouvernemOnt wilde, als het handelsverkeer niet voldoende buitenlandse be
taalmiddelen (deviezen) opleverde, over dat goud en die effecten kunnen
beschikken.
De vrije beschikking over deviezen kwam te vervallen. Het gouver
nement stelde een Nederlands-Indisch Deviezeninstituut en een, door
de Javase Bank beheerd, Nederlands-Indisch Deviezenfonds in — wie
voortaan betalingen in het buitenland te doen had, had verlof van het
instituut nodig en ontvangen deviezen kwamen in het fonds terecht.
Dan werd de aflevering van allerlei goederen die voor de wapenin
dustrie o f voor het economisch leven in het algemeen van belang waren,
door Economische Zaken onder controle gesteld en die controle werd
gekoppeld aan prijsbeheersing en aan controle op de in- en uitvoer. In
dat kader werd door een, ook alweer nieuw ingesteld, Voedingsmiddelenfonds een grote reservevoorraad rijst opgebouwd, zulks met mede
werking van de eigenaren der rijstpellerijen —de meesten van hen waren
Indische Chinezen.
Het gouvernement had voorts veel bemoeienissen met het aan mo
gelijke Duitse controle (controle via bezet Nederland) onttrekken van
Nederlandse ondernemingen en met het tegengaan van economische
relaties met Duitsland o f met de door Duitsland bezette landen. Analoog
aan een in Londen daartoe door de regering opgerichte commissie kwam
in Indië een Commissie voor het rechtsverkeer in oorlogstijd tot stand
—deze, de Corvo-Batavia, keurde nog in '40 de zetelverplaatsingen goed
van bijna $00 oorspronkelijk in Nederland gevestigde ondernemingen,
voorzag in bijna 300 vertegenwoordigingen en benoemde in bijna 600
gevallen beheerders over in beslag genomen eigendommen. Dit actieve
optreden van het gouvernement, waaruit voor de betrokkenen belangrij
1 M en kreeg de (lagere) nom inale waarde uitbetaald: f 10 dus vo o r een gouden tientje,
enz.

5 46

HET H A N D E L S P A T R O O N G E W I J Z I G D
ke nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe taken voortvloeiden, was
vooral van betekenis in zijn effect op de Amerikaanse autoriteiten: deze,
die de neiging hadden om het begrip ‘vijandelijk eigendom’ ruim te
interpreteren, lieten de Indische vermogens in de Verenigde Staten,
bijvoorbeeld de tegoeden van in Indië gevestigde ondernemingen, met
rust omdat zij wisten dat Nederlands-Indië volledig en effectief deelnam
aan de blokkade van Duitsland.
Aan de nieuwe verhoudingen die waren ontstaan, moest het Indische
economische leven voorzover op het buitenland gericht, zich aanpassen.
Het deed dat met grote snelheid. Dat gold in het bijzonder voor de
uitvoer. Toen Duitsland West-Europa had bezet, was Indië van bijna een
derde van zijn normale uitvoermogelijkheden beroofd - het vond com
pensatie door stijging van de uitvoer naar Engeland en de landen van het
Empire, aanvankelijk ook naar Japan, maar vooral naar de Verenigde
Staten. Zij hadden in '38 uit Indië goederen ingevoerd ter waarde van ca.
$ 1 0 0 min — door grote aankopen vooral van rubber en tin steeg dat
bedrag in '40 tot $ 200 min, in '41 zelfs tot $ 350 min. Het Indische
gouvernement beschikte dus via het Deviezenfonds over voldoende
dollars om in de Verenigde Staten militaire orders te plaatsen —die orders
hadden begin '42 een waarde van $ 262 min en daarvan was toen al bijna
80% ($ 202 min) betaald. Door de stijging van de uitvoer naar Amerika
had het Indische gouvernement geen beroep hoeven te doen op het
ingeleverde goud en de ingeleverde effecten.
Dat een groot deel van de export naar Amerika ging, betekende óók
dat veel scheepvaartmaatschappijen nieuwe routes moesten kiezen. Eenen-dertig vrachtschepen vonden emplooi in een lijn naar N ew York,
veertien in een naar Amerikaanse havens aan de Stille Oceaan. Op die
havens voer ook een deel van de vier-en-dertig Nederlands-Indische
tankers. Daarnaast waren er de traditionele verbindingen met andere
landen, waaronder Engeland, Afrika, Zuid-Amerika, Thailand, China en
Japan en tenslotte die in de archipel-zelf, door de KPM onderhouden
met honderdacht-en-twintig schepen.
Alle schepen, in totaal meer dan tweehonderdtwintig, volgden ten
aanzien van hun routes de aanwijzingen van een nieuw bureau: het
Bureau Handelsbescherming, dat tot het departement van marine be
hoorde'; als men vermoedde o f wist dat zich ergens in de Indische
wateren o f op de oceanen Duitse oorlogsschepen bevonden (die waren
1 Het bureau was aanvankelijk deel van de marinestaf en werd in jun i '40 als Afd elin g
Handelsbescherming een afdeling van het departement van marine.
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menigmaal als koopvaarder gecamoufleerd), dan moest natuurlijk voor
komen worden dat de vijand slachtoffers maakte onder de in, uit o f naar
Indië varende schepen.' Het Bureau Handelsbescherming, dat nauw
samenwerkte met Britse en Australische marine-autoriteiten, had eigen
vertegenwoordigers in negen belangrijke havens in de archipel, in Sin
gapore en in dertien havens aan de Indische en Stille Oceaan.
Van de grote passagiersschepen van de Stoomvaart Maatschappij N e
derland en de Rotterdamse Lloyd werden er acht aan de Britten verhuurd
om samen met de twee grootste schepen van de KPM als troepentransportschip te worden gebruikt. Het modernste passagiersschip van de
Stoomvaart Maatschappij Nederland, de ruim 20000 ton metende
‘Oranje’, werd tot hospitaalschip verbouwd en aan Australië aangeboden.2

★

Al deze nieuwe bemoeienissen van het gouvernement vergden geld
—vooral was er ook geld nodig voor de versterking van de defensie. De
gewone en buitengewone uitgaven van het gouvernement waren in 1939
op een totaal van f 542 min begroot; dat totaal steeg in '40 tot f 616 min;
in '41 tot f 941 min3 - voor '42 was f 658 min begroot. Van die totalen
beliepen de voor de defensie begrote bedragen in '39 f 142 min, in '40
f 278 min, in '41 f 537 min, in '42 274 min. Dit betekende dat het
percentage van de defensie-uitgaven, ruim 26 in '39, in '41 was gestegen
tot 57 —die stijging was vooral gevolg geweest van de bestellingen in
de Verenigde Staten. Die werden geboekt onder de buitengewone uit
gaven: f 41 min in '39, f 152 min in '40, f 363 min in '41, f 113 min in
'42. Daarbij maken wij twee opmerkingen: de eerste is dat de buitenge
wone uitgaven in '40 en '41 samen, f 5 1 5 min, ongeveer gelijk waren aan
het totaal van de in Amerika betaalde bestellingen, $ 202 min, de tweede
1 O ve r de operaties die de K oninklijke M arine en de Marineluchtvaartdienst terzake
ondernamen, zullen w ij schrijven in hoofdstuk 11 .
2 Een van de m otieven daartoe
was de hoop dat het kostbare schip dat als hospitaalschip onder de bescherming van
het Internationale Rode Kruis zou varen, behouden zou blijven. D ie hoop ging in
vervulling. D e ‘O ranje’ heeft met zijn medische staf van uit Indië afkomstige speci
alisten en verpleegkundigen in totaal 4 1 reizen gemaakt en daarbij meer dan tw eeen-dertigduizend gewonden vervoerd. 3 Doordat het defensie-uitvoerrecht ver
lengd werd en de tarieven van de inkom ens-, verm ogens- en vennootschapsbelasting
w orden verhoogd, bleef het geraamde begrotingstekort in '4 1 beperkt tot f 94 min.
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dat het gouvernement in '41 meende, het grootste deel van de bestellin
gen te hebben geplaatst waarvan de marine en het Knil een goed gebruik
konden maken —vandaar dat voor de aankopen in '42 een bedrag werd
geraamd dat nog niet een derde was van dat voor '41.
Doordat het gouvernement ook in Indië veel meer geld ging uitgeven
en doordat de economische activiteit in het algemeen toenam, nam ook
de geldcirculatie toe: van f 360 min begin mei '40 (Nederlandse guldens)
tot f 610 min ten tijde van de capitulatie van Nederlands-Indië (Nederlands-Indische guldens, want het gouvernement had kort na de Meidagen
de Indische gulden losgekoppeld van de Nederlandse). Die f 610 min
bestond voor ca. twee-derde uit door de Javase Bank uitgegeven bank
biljetten, voor ca. een-achtste uit muntbiljetten. Er was door de groeiende
geldcirculatie een tekort aan zilveren munten ontstaan - nieuwe, sinds
juni '40 besteld in de Verenigde Staten, waar zij aangemunt werden,
bereikten Indië nog in ’41 en waren vooral veel inheemsen welkom. Al
in '40 tekende zich namelijk hier en daar op Java en in de Buitengewesten
onder de inheemsen nog iets sterker dan gewoonlijk de neiging af,
papiergeld, d.w.z. bank- en muntbiljetten, in te wisselen tegen zilveren
munten - zij moesten nu bij particuliere wisselaars bij inlevering van
bijvoorbeeld een bankbiljet van f 10 genoegen nemen met acht zilveren
guldens. Het vertrouwen in het papiergeld, d.w.z. in de soliditeit van de
Javase Bank en van het gouvernement, was bij die inheemsen dus ietwat
aangetast —zilver bood meer zekerheid. Daarom was het duurder.

★

Wij zijn in het voorafgaande kort geweest over de snelle wijze waarop
Indië zich op economisch gebied na mei '40 aan de gewijzigde omstan
digheden heeft aangepast. Daarbij willen wij nu onderstrepen dat het feit
dat de begrotingsuitgaven in twee jaar tijd (van '39 op '41) met bijna
74 % stegen, dat de begrote buitengewone defensie-uitgaven zelfs haast
vemegenvoudigd werden en dat desondanks het begrotingstekort binnen
aanvaardbare grenzen bleef, aantoonde dat het gouvernement niet alleen
duidelijk wist wat het wilde bereiken maar ook met grote beslistheid de
weg naar dat doel volgde en, dat doende, ontwrichting van de samenle
ving wist te voorkomen. Al in de Eerste Wereldoorlog had Indië op eigen
benen moeten staan en in de jaren van de moeilijke aanpassing aan de
diepe crisis hadden het gouvernement en de Europese bevolkingsgroep
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opnieuw het gevoel gekregen dat er geen bemoeienissen van Den Haag
uit nodig waren om Indië effectief te besturen. Dat gevoel werd van mei
'40 af belangrijk versterkt. Formeel kwam er geen wijziging in de ver
houding tussen het gouvernement en de regering, materieel wèl: van de
twee instanties die in Nederland het opperbestuur over Nederlands-Indië
uitoefenden: de regering en de Staten-Generaal, was één, de StatenGeneraal komen te vervallen1 en in de optiek van het gouvernement
bezat de in Londen gevestigde regering niet het gezag dat de in Den Haag
gevestigde had gehad. Vóór mei '40 was Indië deel geweest van een
koninkrijk, bestaande uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de
Nederlandse Antillen. De betekenis van die laatste twee gebiedsdelen
was beperkt en Nederland was in mei '40 weggevallen — NederlandsIndië was in alle opzichten het veruit belangrijkste deel van het konink
rijk geworden.
De Nederlandse en Indisch-Nederlandse bevolkingsgroepen waren
zich daar terdege van bewust. Zij waren van mening dat in de eerste plaats
het door hén geschapen, moderne Indië de oorlogsinspanning van het
gehele koninkrijk droeg. Hun zelfbewustzijn werd versterkt —er groeide
trots op wat, in de eerste plaats ter versterking van de defensie (meer
hierover in hoofdstuk 11), in korte tijd tot stand werd gebracht.

1 D e W e t op de Indische Staatsinrichting schreef voor, dat de Indische begroting door
de Staten-Generaal bij de w et w erd goedgekeurd. In mei '40 waren de Staten-Generaal
aan de goedkeuring van de Indische begro tin g-1940 nog niet toegekom en - hoe nu
te handelen? Dr. Levelt, regeringsgemachtigde vo o r algemene zaken, richtte hierover
op 2 1 m ei een b rief aan de directeur van financiën; deze wees hij op het oude gezegde
‘ N o o d breekt w e t’ . ‘ D e Indische staatsregeling’ , schreef hij, ‘is ingesteld op een
norm ale functionering der wettelijke organen. W anneer nu een orgaan ten gevolge
van overm acht . . . niet functioneren kan, dan is een handelen praeter o f contra legem’
(naast de w et o f tegen de w et in) ‘geo orloo fd ’. D e directeur van justitie betuigde in
een brief aan van Starkenborgh d.d. 2 7 m ei zijn instem m ing met deze opvatting; Indië,
schreef hij, moest er van uitgaan dat de K roon (koningin en de ministers) in de plaats
was getreden van Kroon plus Staten-Generaal, en het (nu uitgebreide) gezag van de
Kroon moest normaal door het gouvernem ent erkend worden. ‘ Elke oplossing, welke
er toe leidt dat de bestaande bem oeienis van het Opperbestuur met Indische zaken
w ord t vervangen door besluiten van Indische organen zelf, kan slechts kwaad stichten,
naar buiten’ (Japan) ‘ en naar binnen’ . Van Starkenborgh onderschreef die opinie en
bracht haar in een telegram d.d. 8 ju n i aan W elter ter kennis; deze keurde de constructie
goed in een telegram d.d. 25 juni. (A lle stukken in A R A , M K 1940—19 45, M 3, 1.4).
Er is hieruit voortgevloeid dat de Indische begrotingen voor de jaren '40, '4 1 en
'4 2 bij koninklijk besluit (wetsbesluit) zijn goedgekeurd en dat op gelijke w ijze
besluiten zijn uitgevaardigd bijv. ten aanzien van het Indische m untwezen en de uit
te geven land- en m ijnbouwconcessies.
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Zou het voldoende zijn om Indië door de storm van de Tweede
Wereldoorlog heen te loodsen?
Dat was een vraag die niet alleen de bevelhebbers van de Koninklijke
Marine en van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger maar ook de
opperbevelhebber, d.w.z. de gouverneur-generaal, met bezorgdheid ver
vulde.

Van Starkenborghs bezorgdheid
Nogmaals willen wij de belangrijkste passage aanhalen uit de radiotoe
spraak die van Starkenborgh in de ochtend van 10 mei '40 had gehouden:
‘ D e in ternationaal-p olitieke status van dit gebied (blijft) d ezelfd e als voorh een.
H e t hier g e ve stig d g ezag is bereid en in staat, op de bestaande v o e t het b e w in d
te b lijv e n vo e re n en te b lijv e n w ak en o ve r dit rechtsgebied, zo te land als ter zee.
H u lp daartoe van buiten zal, van w e lk e zijd e o o k g eb o d en , als o n w e lk o m w o rd e n
a fg ew e z e n .’

‘Die laatste zin’, schreven wij in hoofdstuk 7, ‘was bedoeld als een
geruststelling: een geruststelling voor het Britse Rijk, Frankrijk en de
Verenigde Staten dat Nederlands-Indië met het met Duitsland verbon
den Japan geen speciale bindingen zou aangaan, een geruststelling voor
Japan dat Nederlands-Indië zodanige bindingen niet zou aangaan met
Britten, Fransen o f Amerikanen.’ Die tweede geruststelling was belangrijker dan de eerste: het Britse Rijk, Frankrijk en de Verenigde Staten
koesterden met betrekking tot Nederlands-Indië geen speciale ambities,
maar Japan wèl. Dat daar in '36 binnenskamers al besloten was dat Indië
vroeg o f laat onder overheersende Japanse invloed moest komen staan,
was aan van Starkenborgh niet bekend, maar dat Japan een begerig oog
op Indië had geslagen, wist ieder die de internationale politiek met enige
aandacht had gevolgd, en van dit volgen was bij uitstek sprake bij van
Starkenborgh — een oud-diplomaat, die bovendien in '22, toen hij in
Washington toegevoegd was geweest aan de Nederlandse delegatie bij
de Negen-mogendheden-conferentie, van nabij te maken had gekregen
met de problemen welke uit Japans dreigende expansie voortvloeiden.
Wat Japan betrof, had de door hem uitgesproken geruststelling (zij
werd aangevuld door een verklaring van de Amerikaanse minister van
buitenlandse zaken Cordell Huil, dat de Verenigde Staten de integriteit
van Nederlands-Indië zouden respecteren) het gewenste effect. Zij kwam
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voor Japan ook net op tijd - uit ons vorig hoofdstuk bleek immers dat
de Japanse marine op 10 mei een deel van de vloot liet gereedmaken
voor operaties in de Nanjo en in studie nam hoe Japan het best kon
reageren wanneer een van de drie grote oorlogvoerende mogendheden:
het Britse Rijk, Frankrijk o f Japans bondgenoot Duitsland, Indië’s neu
traliteit zouden schenden. Dat Britten en Fransen daar zouden ingrijpen,
werd door Japan vooral ook mogelijk geacht toen, ondanks het feit dat
de gouverneur van Curafao op 10 mei woordelijk dezelfde geruststelling
had gegeven als van Starkenborgh, op 11 mei Britse troepen op Curagao
aan land werden gezet, vooral ter bescherming van de voor GrootBrittannië vitale raffinaderijen van Venezolaanse aardolie.1
De bui dreef over, althans: blijkbaar er van uitgaand dat Cura^ao een
speciaal geval vormde, onthield Japan zich van militair ingrijpen. Met
dat al bleef de positie van Indië even hachelijk als zij tevoren was —zelf
was het te zwak om zich ooit met kans op succes tegen Japan te verde
digen; daarvoor was hulp nodig van bondgenoten, t.w. (Frankrijk viel
spoedig uit) van Engeland, Australië en de Verenigde Staten. De Vere
nigde Staten waren evenwel neutraal, Engeland moest zich op zijn
verdediging concentreren en wat de Australiërs aan troepen gemobili
seerd hadden, was, toen Mussolini het avontuur ondernomen had om
aan Duitslands zijde aan de Tweede Wereldoorlog te gaan deelnemen
(10 juni '40), voor Noord-Afrika bestemd. Zeer zwak waren niet alleen
de Engelse en de Amerikaanse landstrijdkrachten in de Nanjo maar ook
de strijdkrachten ter zee: er was geen enkele zware kruiser, geen enkel
slagschip, geen enkel vliegkampschip bij.

★

Van Starkenborgh verbond aan Indië’s zwakke positie drie conclusies:
dat Indië’s defensie met spoed moest worden versterkt, dat het Japan niet
moest provoceren, en dat het wenselijk was dat de Tweede Wereldoorlog
met een aanvaardbaar compromis zou worden beëindigd.
Die tweede conclusie nu kon in strijd raken met het feit dat het
koninkrijk op 10 mei '40 bondgenoot van Engeland en Frankrijk was
geworden. Dat bondgenootschap hield evidente risico’s in voor de ver
houding tussen Nederlands-Indië en Japan — die risico’s wilde van
1 Enkele dagen later kwamen er Britse troepen op Aruba en Franse op Sint Maarten.
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Starkenborgh naar vermogen beperken. In een telegram d.d. 15 juli '40',
verzonden in verband met het feit dat de Koninklijke Marine samen met
de Engelse Navy was gaan ageren tegen in de Indische Oceaan gesigna
leerde Duitse oorlogsschepen, zulks in dagen waarin een Japanse aanval
op de Britse kroonkolonie Hongkong mogelijk werd geacht, seinde hij
aan Welter:
‘Gezamenlijke actie tegen Duitse raiders door mij beschouwd als bondgenoot
schappelijk, maar wij . . . niet automatisch bondgenoten in het geval van een
Japanse aggressie op Engelse bezittingen. In het bijzonder kan neutraliteit aan
gewezen zijn indien strijd op grotere afstand van ons territoir [ontbrandt]. Indien
daarentegen geconcentreerd op Singapore, is het denkbaar dat de omstandigheden
een eerder deelnemen aan oorlog verkieslijk doen zijn’ —
Singapore in Japanse handen zou immers betekenen dat NederlandsIndië in een militair zwakke, ja onhoudbare positie zou komen te
verkeren.
Welter (die in de zomer van '40 de oorlog verloren waande) antwoord
de op 31 ju li2: ‘Volledig instem met uw oordeel dat bij Engels-Japans
conflict onze houding naar de omstandigheden moet worden geregeld’ ;
hij machtigde van Starkenborgh, overleg te laten plegen met de in
Singapore geplaatste opperbevelhebber van de Britse vloot in Oost-Azië,
Vice Admiral Sir Geoffrey Layton, en berichtte tenslotte dat, naar het
oordeel van van Kleffens (de enige minister aan wie hij van Starken
borghs telegram had voorgelegd), Nederland in een Engels-Japanse
oorlog ‘in verband met bondgenootschappelijke verhouding met Enge
land tegen Duitsland’ niet een positie van neutraliteit zou kunnen inne
men. ‘Volstaan zal moeten worden met aanvaarding van non-belligerente
houding hetgeen meebrengt dat door Engeland noch Japan in ons rechts
gebied krijgsverrichtingen jegens elkaar mogen geschieden’ — het zou
óók meebrengen dat Nederland een zekere mate van steun aan Engeland
zou kunnen bieden.
Deze beslissing werd begin augustus ter kennis gebracht van de En
gelse minister van buitenlandse zaken, Lord Halifax, en deze had er,
wetend hoe zwak Engeland in het Verre Oosten was, alle begrip voor.
Eind september (Engeland verdedigde zich met groot succes tegen de
Lujtwaffe en de Verenigde Staten hadden aangekondigd dat zij aan En
geland vijftig oude Amerikaanse torpedobootjagers ter beschikking zou-

' Tekst in D B/W , C , dl. I, p. 18 0 -8 1.

2 Tekst: a.v., p. 255.
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den stellen) legde van Starkenborgh zijn denkbeelden over een compro
misvrede aan Welter voor. In een telegram d.d. 30 september’ noemde
hij
‘een spoedige vrede uitermate wenselijk zodra volledig herstel der Nederlandse
souvereiniteit verkrijgbaar is, doch dit is dan ook een volstrekte eis. Alsdan is
een vrede bij vergelijk verkiesbaar boven oorlogsvoortzetting tot de vernietiging
van de Duitse macht, zelfs indien bereikbaar, aangezien:
Eerstens. Zodanige vernietiging kwalijk denkbaar is zonder heilloze ontredde
ring van het vasteland van Europa waaraan Nederlands stabiliteit en economisch
welzijn eng verbonden zijn.
Tweedens. Werkelijke zelfstandigheid van Nederland bezegelt ons oorlogsdoel.
Dit is niet gediend door het beheersen van West- en Centraal-Europa door één
mogendheid, ook niet indien deze mogendheid Engeland is, of door deling van
het leiderschap tussen Engeland en Rusland.
Derdens. Droevige vooruitzichten van het moederland in de komende winter
geven dringende reden tot spoed.
Vierdens. Staatkundig en economisch is de wederinvoering van Nederland en
Indië in een gemeenschappelijk verband een hoogst ernstig probleem, hetwelk
steeds moeilijker oplosbaar wordt, naarmate scheiding van beide Rijksdelen en
de onbevredigende positie van het Opperbestuur langer duren, en ook naarmate
het moederland door een gerekte oorlog bij vredesherstel meer uitgeput en in
verwarring zal zijn.
Vijfdens. Positie van Indië tegenover Japan is na herstel van de betrekkingen
met het moederland krachtiger, terwijl uiteraard de staking der vijandelijkheden
in Europa de machtsverhoudingen in Azië fundamenteel zou wijzigen.
Zesdens. Deze overwegingen zijn niet in strijd met afkeer van Duitse ideologie
en ik vertrouw dat een vrede bij vergelijk, ook al brengt deze Duitsland enig
voordeel, vooral in Oost-Europa, wegens het missen van het grootsprakig ver
kondigd oorlogsdoel het Nazi-regime geenszins zal sterken; integendeel zal het
prestige daarvan bij geleden en nog te lijden ellende ernstig in eigen land
verzwakken; besmettingsgevaar is in ons land na de ervaring met de bezetting
niet aanwezig.’
Uit dit telegram blijkt drieërlei: ten eerste, dat van Starkenborgh dacht
volgens traditionele Nederlandse lijnen (Nederland moest ‘werkelijk
zelfstandig’ zijn en het was wenselijk dat West- en Centraal-Europa niet
door één o f twee grote mogendheden werden beheerst), ten tweede, dat
hij weinig oog had voor de demonie van het nationaal-socialisme, en
ten derde, dat hij wel heel licht tilde aan het ‘voordeel, vooral in

1 Tekst: Enq., dl. II b, p. 230.
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Oost-Europa’, dat Duitsland bij de door hem bepleite compromisvrede
zou toevloeien.

★

Uit van Starkenborghs wens dat Nederland ‘werkelijk zelfstandig’ zou
zijn en dus zelfs de schijn, in Engelands kielzog te varen, zou vermijden,
vloeide óók voort dat hij er voorstander van was dat koningin Wilhel
mina en haar ministers zich in Indië zouden vestigen.
Zoals wij in deel 9 van ons werk uiteenzetten', besloot de meerderheid
van het kabinet-de Geer eind juni '40 dat aan de koningin het voorstel
zou worden gedaan, de regeringszetel naar Bandoeng te verplaatsen. De
koningin weigerde daaraan medewerking te verlenen, bewerend dat zij,
al had Bandoeng dan ook een gezondere ligging dan Batavia, niet tegen
het tropische klimaat kon — dat was niet haar enige en evenmin haar
belangrijkste beweegreden (die lag in het politieke en emotionele vlak:
zij wilde zo nauw mogelijk met Engeland samenwerken en zo dicht
mogelijk bij haar Nederlands volk blijven), maar het naar voren gebrach
te argument had het voordeel dat het in het medische vlak lag en dus
voor de ministers indiscutabel was. Vervolgens gaf de koningin, die de
Geer en andere defaitisten onder de ministers graag uit Londen zag
verdwijnen, het kabinet in overweging, een delegatie naar Indië te
zenden die daar zou blijven. Zij wist te bereiken dat het kabinet zijn
(aanvankelijk unaniem) verzet tegen dat denkbeeld opgaf - het werd op
2 augustus door Welter aan van Starkenborgh voorgelegd in een telegram
dat deze persoonlijk diende te ontcijferen. De gouverneur-generaal sein
de v ijf dagen later terug2 dat ‘gehele bevolking’ een komst van de
koningin (met haar kabinet) als ‘grootste voorrecht’ zou hebben be
schouwd, maar:
‘ Ik acht o vereen k o m stig e en stem m ig en stellig o o rd eel strikt v e rtro u w e lijk
geraadpleegde adviseurs o ve rk o m e n enige m inisters onraadzaamst. T e n eerste
w ijl Indische gem eenschap daarin niets zal zien . . . T e n tw ee d e w ijl tot v e rw a r
ring en w e llic h t tot po g in g e n tot o n g e w e n st politiek spel leiden d m isverstand
hier te lande verw ach tbaar om trent staatsrechtelijke positie dezer m inisters w ie r

1 N l. in de paragraaf ‘Verdeeldheid’ van hoofdstuk 1.

p. 229.
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b e vo e g d h e d e n , v e r van K ro o n v e rw ijd e rd , o n d uid elijk st evenals hun ve rh o u d in g
je g e n s w e tte lijk e k ro o n v e rte g en w o o rd ig er’ —

dat was hij, de gouverneur-generaal, en hij wilde voorkomen dat de
leiders van de inheemse nationalistische beweging, aan wie hij geen
enkele concessie van wezenlijk belang wilde doen, de kans zouden
krijgen om in Indië aanwezige ministers, onder wie de minister van
koloniën, tegen hem uit te spelen.
Een overkomst van de gehele regering bleef hij als wenselijk zien. Het
al aangehaalde telegram van 30 september, waarin hij ‘een spoedige vrede
uitermate wenselijk’ had genoemd, was begonnen met de opmerking dat
hij ‘van het uitnemend Rijksbelang der vestiging [alhier] van koningin
en regering zo mogelijk nog meer overtuigd’ was dan begin augustus,
en ‘argumenten voor deze vestiging’ had hij ‘meer klemmend’ genoemd,
‘naarmate de oorlog langer duurt.’
Hij ontving op dit telegram geen reactie. Toen hij vervolgens in
november bezoek kreeg van A. Pelt, het hoofd van de Regeringsvoor
lichtingsdienst te Londen (met deze werd afgesproken dat regering en
gouvernement samen in N ew York een Netherlands Information Bureau
zouden oprichten), gaf hij Pelt een memorandum' mee waarin hij de
argumentatie uit zijn telegram van 30 september herhaalde, maar het
element: de regering moet zich niet met Engeland identificeren, nu
duidelijk onderstreepte: ‘zij zou’ (bij verplaatsing)
‘in b in n e n - en buitenland het g e lo o f versterken dat zij (alleen van de algem ene
constellatie afhankelijk) naar zelfstan dig inzicht koerst en naar dat inzicht m et
nam e o o k m ate en duur van haar sam en w erkin g m et de B ritse bo n d g en o o t
bepaalt. Z ij zo u steviger staan o o k tegen o ver die b o n d g en o o t z o w e l in de o o rlo g
als bij de vre d e . ... (Z ij) zou een bed en kelijke tendens tot ve re en ze lv ig in g m et
vre e m d e belan gen tegengaan en vo ed sel to e vo eg e n aan het nationaal g e v o e l dat
het eigen e b o v e n alles stelt.’

Een ‘bedenkelijke tendens tot vereenzelviging met vreemde belan
gen’ ? Dat kon slechts op de Engelse belangen doelen — kennelijk was
van Starkenborgh in november '40 nog steeds de mening toegedaan dat
er een tegenstelling was tussen de belangen van Engeland en die van
Nederland. Dat was een visie die door de koningin, de minister-president
en de meeste ministers werd afgewezen.

1 Tekst: a.v., p. 2 3 1.
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Van Starkenborghs memorandum werd in Londen midden januari '41
door het kabinet besproken. Uit die bespreking vloeide voort dat begin
februari, conform een denkbeeld waarvan van Starkenborgh aan Pelt
mondeling mededeling had gedaan, door het kabinet besloten werd dat
de ministers van Kleffens en Welter een kortstondig bezoek aan Indië
zouden brengen. Meer hierover in het volgende hoofdstuk.

★

Inmiddels waren, eigenlijk tegen de zin van van Starkenborgh, geheime
militaire besprekingen met de Britten in Singapore gevoerd —zij vloeiden
voort uit een in oktober '40 door de Engelse regering gedaan voorstel
om in Londen en Singapore militaire gegevens uit te wisselen, waarbij
het overigens, aldus het Engelse aide mémoire', ‘ would be clearly understood
that these exchanges would involve noformal commitments of apolitical or military
nature’ —zodanige verplichtingen achtte vooral Churchill onaanvaardbaar
zolang niet vaststond dat Engeland, raakte het in oorlog met Japan, de
Verenigde Staten naast zich zou hebben. Het Engelse voorstel werd eind
oktober door Welter en van Kleffens aanvaard — van Starkenborgh,
terzake nog niet ingelicht, kreeg begin november tot zijn verbazing van
Admiral Layton te Singapore een verzoek om hem de nodige gegevens
te verstrekken over de Indische strijdkrachten. Hij vroeg Welter hoe hij
moest handelen. ‘Regering’, seinde Welter op 9 november2,
‘ o ord eelt een ve rtro u w e lijk e u itw isselin g van g egeven s m et de adm iraal in
Sin gap o re w e n selijk . D it m o et e v e n w e l op geh eel o n o pvallen d e w ijz e plaatsvin
den. V o o rts niet b ind end en slechts van inform atorisch e aard. Ik laat de aard van
d o o r Ind ië te verstrekken g egeven s aan u over. Prijsgesteld w o rd t op v e rtro u w e 
lijke en h artelijke sam en w erkin g.’

Wij komen op deze eerste geheime besprekingen te Singapore (en op
die welke er op volgden) terug in het aan Indië’s defensie gewijde
hoofdstuk — hier willen wij er slechts op wijzen dat die eerste bespre
kingen van Starkenborghs bezorgdheid slechts versterkten: speelde, ge
geven het feit dat noch Engeland, noch de Verenigde Staten verzekerin-

1 Tekst: D B P N , C , dl. I, p. 518.

2 Tekst: a.v., dl. II, p. 2 1.
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gen van steun konden geven, Nederland niet een hoogst gevaarlijk spel?
Hoe zijn onbehagen vervolgens tot Londen is doorgedrongen, weten wij
niet; het kan zijn dat de pas benoemde directeur van het Netherlands
Information Bureau te N ew York, dr. N. A. C. Slotemaker de Bruine’ , die
in januari '41 Londen bezocht alvorens zijn werk in de Verenigde Staten
te beginnen, aan Gerbrandy van dat onbehagen mededeling deed — in
elk geval werd na zijn vertrek een voor van Starkenborgh persoonlijk
bestemde brief van de koningin aan een speciale koerier meegegeven.
Zij had zelf het eerste gedeelte van die brief geschreven, een uiting van
warme waardering, het tweede gedeelte, waar eerder een terechtwijzing
in stak, was opgesteld door Gerbrandy.2
Het eerste gedeelte luidde:
‘ Ik w aard eer h o g e lijk h oe u zich d o o r alle m o eilijk h ed en heenslaat, u w
staatsm anschap en u w gro te to e w ijd in g v o o r u w taak. H et is een gro te gerust
stelling v o o r m ij, in deze w ereld crisis de teugels van ’t b e w in d in u w ervaren
handen te w e te n . . . In het kort sam engevat is de te v o lg e n lijn w e lk e ik m et
m ijn m inisters getrokken heb, d e ze ’ - '

en daarop volgde de door Gerbrandy geformuleerde passage:
‘V o o rk o m e n m o et w o rd e n w a t v o o r ons rijk in Europa in m ei van het vo rig
ja a r niet kon vo o rk o m e n w o rd e n , dat bij optreden d er vija n d e lijk h ed en in het
V e rre O o ste n een g o e d v o o rb ere id e sam en w erk in g ontbreekt; daarom eist o o k
een vo o rz ic h tig beleid in het V e rre O o sten dezelfde bondgenootschappelijke sam en
w e rk in g m et de En g e lse n d ie hier in Europa w o rd t toegepast. T ijd ig e m e d e w e r
k in g aan de vo o rb ere id in g w o rd e niet afhankelijk gesteld van de volstrekte
m e d e w e rk in g van de b o n d gen o ot, daar positieve m e d e w e rk in g o nzerzijd s m e 
d e w e rk in g schept va n de b o n d gen o ot. A ls beginsel geld t dit eveneens tegen o ver
o n ze even tuele b o n d g e n o o t: d e V e re n ig d e Staten van N o o rd -A m e rik a .’

Wij kunnen ons niet anders voorstellen dan dat van Starkenborgh
tegen deze richtlijn bedenkingen had; daar zweeg hij nu over. Dat hij
voortaan volgens de van de koningin persoonlijk afkomstige instructie
zou handelen, sprak voor hem vanzelf.
Enkele maanden later, op 22 april '41, werd bekendgemaakt dat hij als
gouverneur-generaal was herbenoemd —een bericht dat niet alleen door

1 Slotem aker was in Indië in '3 5 , toen Berretty was verongelukt, directeur van Aneta
geworden. 2 Beide concepten in: archief kabinet der koningin.
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de Europese pers in Indië maar ook door de inheemse, voorzover zij zich
uitte, met instemming werd begroet, zulks omdat men, aldus een van de
met de Parindra verbonden dagbladen, van Starkenborgh had leren ken
nen als ‘een persoon wiens ideaal het is, het volk op een hoog peil te
brengen.’ 1
Wat van Starkenborgh zèlf van zijn herbenoeming vond, weten wij
niet. Hij had in mei '40 aan Londen doorgegeven dat hij geen herbenoe
ming wenste2 — betreurde hij nu dat die wens niet was ingewilligd?
Misschien. Hoe dat zij, herbenoemd was hij - hij zou zijn plicht doen
en op post blijven.
★

Wij keren nog even terug naar de persoonlijke brief aan van Starkenborgh
die de koningin in januari '41 aan een speciale koerier liet meegeven —de
meest waarderende brief die ons van haar bekend is.
Wat waardeerde zij in de gouverneur-generaal ?
* Soeara Oemoem, 25 april 19 4 1 in: Overzicht van de Indones. en C h in .-M a teisepers, 19 4 1,
p. 66 1. 2 Van Starkenborgh had op 16 m ei '40, drie dagen dus na de aankomst van
de regering te Londen, in Batavia een gesprek gevoerd met oud-m inister jhr. ir.
O . C . A . van Lidth de Jeu d e die ’ s avonds in zijn dagboek het volgende aantekende:
‘ Een zeer uitvoerige en ernstige bespreking. In de eerste plaats verzoekt hij mij
uitdrukkelijk aan de regering te doen weten, dat hij na afloop van zijn ambtsperiode’
(september '4 1) ‘niet geneigd is met een verlenging daarvan in te stem m en; waar
schijnlijk zal dit verzoek w el komen in verband met de oorlogstoestand. H ij zou dit
niet in het landsbelang achten. H ij m eent namelijk dat het gezag van de G G er onder
te lijden zou hebben, indien hij voorlopig zou aanblijven, terw ijl m en w eet dat de
bedoeling is, zo spoedig m ogelijk heen te gaan. Bovendien acht hij zich door het
standpunt dat hij heeft ingenom en en herhaaldelijk reeds heeft uitgesproken tegen de
zgn. ‘ zelfstandigheidsbewéging’ ’ (van Starkenborgh bedoelde hiermee de nationalis
tische beweging), ‘niet aangewezen om t.z.t. dit vraagstuk, dat ongetw ijfeld na de
oorlog w eer zal opduiken, ter hand te nemen. Iemand die te dien aanzien geen
‘verleden’ heeft, zal beter in staat zijn tot een bevredigende oplossing te komen dan
iemand wiens vooropgezette opinie bekend is, al zouden zij dezelfde opvattingen
hebben. A ls m en w erkelijk vo o r de drang naar zelfstandigheid zou w illen wijken,
dan late men iemand als Albarda’ (Troelstra’ s opvolger als parlementair leider van de
S D A P , sinds augustus '3 9 minister van waterstaat) ‘maar optreden!’
Van Lidth kwam eind m ei '40 in Londen aan, waar hij spoedig tot R egeringscom 
missaris voor de Vluchtelingenzorg w erd benoem d; hij had er verscheidene bespre
kingen m et de koningin en m et ministers en w ij nemen aan dat hij aan de koningin
en aan W elter van Starkenborghs boodschap heeft overgebracht — nadere gegevens
terzake ontbreken, ook in van Lidths dagboek.
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Wij menen de plank niet ver mis te slaan wanneer wij veronderstellen
dat dat mede het feit was dat hij van meet af aan en ook na mei '40
weerstand had geboden aan de eisen van de Indonesische nationalisten.
Indië was voor haar niet zozeer Indië alswel ‘Nederland’ of, zoals zij het
in haar radiotoespraken placht aan te duiden: ‘Groter Nederland onder
de keerkringen’ (dat sloot de West in) —een ‘Groter Nederland’, dat in
haar visie door Nederland-in-engere-zin op onbaatzuchtige wijze gemo
derniseerd was. Aan de eenheid van haar koninkrijk mocht niet getornd
worden!
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