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Revolutie in Nederland
❖ Troelstra 9-13 november 1918

❖ Omverwerping van de bestaande orde

 Democratisering van de koloniën 

 Onderwijs, volksgezondheid 

 Infrastructuur

 Werkgelegenheid

 Defensie

 Gelijkstelling 
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Colijns invloed
❖ politicus voor de Anti Revolutionaire partij

❖ Kent de archipel goed (adjudant van Van Heutz)

❖ Minister van defensie

❖ Later minister-president

❖ Directeur Bataafse  Petroleum mij.  ( Shell ) 

❖ Shell gaat altijd voor.

❖ Ziet de dreiging die van Japan uitgaat 

❖ Dus, grotere vloot een grotere defensiemacht 
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Colijn en Shell
 Vlootwet 1922-1923

 Ter bescherming van de Shell belangen.

 Voorrang voor Sumatra en Borneo ( Shell)

 Java de Molukken en Nieuw Guinea op de tweede 
plaats

 De vlootwet moet bescherming  geven met een 
volledig smaldeel 

 De vlootwet wordt verworpen (te duur)

3-8-2022 4Deel 4 



Shell vreest Japan
❖ Deterding rancuneus over  verworpen vlootwet

 De archipel ligt open voor Japan

❖ Japan lid van de Volkenbond 

 waar rassenongelijkheid een geaccepteerd 
uitgangspunt is.

 Japan is derhalve niet loyaal aan de Volkenbond en 
wil expanderen

❖ Een tegenbeweging:

 Ter voorkoming van oorlog in de archipel wordt 
contact gezocht met nationalistische bewegingen.
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Gouverneur Van Limburg Stirum
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•De onrust dempen met een  Volksraad



Volksraad in Batavia 
De Raad mag:

❖ Mede-regeren, 

 maar  heeft geen autonome bevoegdheid

❖ Controle op de Indische regering

 Geen recht op petitie, amendement, initiatief

❖ Meewerken aan Indische wetgeving ?

❖ Mede opstellen begroting 

 Begroting verwerpen?  Eenmaal.

 GG kan alle wetgeving aan zich trekken
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Sarekat Islam - Java
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❖ Reactionaire reactie  van de 
conservatieve blanke elite
 Vaderlandse club in “de Harmonie” 

oerreactionair

 Knil wordt versterkt, 

 mobiele fietsbrigades

 Politieke Inlichtingen Dienst

❖ Partai Kommunis Indonesia

❖ 1925-1926 ernstige ongeregeldheden op 
Java



Communisme? Islamisme?
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❖ Soekarno uit Soerabaja

 Staatkundige non-co-operatie met 
toewan blanda

❖ Hatta Uit Fort de Cock: 
 nationalisme, islam en marxisme

❖ Soetan Sjahrir uit Minangkabau
 Koloniale overheersing bestrijden met geweld

❖ Den Haag
 Onderkent de gevoelens en initiatieven niet



Gouverneur-generaal De Graeff
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❖ Wil de Volksraad een positie geven 
als een westerse volksvertegenwoordiging

❖ Den Haag verwijst de voorstellen (1929) naar de 
prullenbak, met beledigende termen.
 Olie op het vuur voor 

nationalisme, islam en marxisme

❖ Soekarno steunt de voorstellen van De Graeff
 Soekarno c.s. worden daarvoor vervolgd 

❖ Politiek proces in Bandung 
 Geeft Soekarno het podium om zijn ideeën te ventileren



J ‘accuse
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❖ Soekarno neemt het recept 
van Emile Zola over
 Door de aandacht gaat zijn 

verdedigingsrede de hele wereld over.

❖ De Volkenbond
 Steunt de inhoud, vanuit eigen 

beginselen

❖ De Indische kwestie is wereldnieuws



B.C. de Jonge gouverneur-generaal
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❖ 1931 een nieuwe gouverneur-generaal 
treedt aan:
 Indië  blijft zeker nog 300 jaar een 

kolonie van Nederland.

 volledige politiestaat

❖ Muiterij op de Zeven Provinciën.

❖ Ongelijke behandeling!

❖ Het bombarderen van het schip

❖ Bewijst de zwakke positie van de 
Nederlands-Indische overheid



Gevolgen muiterij
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❖ Het grove bombardement en de zware 
bestraffing van de (onderbetaalde) 
muiters zorgen voor veel negatieve 
publiciteit.

 Petitie Soetardjo: Een Rijksstatuut

 Conform Wilsons 14 punten

❖ 1938 in Den Haag: 

 de Tweede Kamer wijst de petitie 

(onbeschoft) af.



Koninginnedag 1939
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❖ Parades in Batavia, zoals ieder jaar 
❖ NL herbewapent sinds 1935

 De “Java” en de “Sumatra” zullen uit de 
vaart genomen worden

 Het slagkruiserplan van 1913 herleeft
 Tanks voor het KNIL.

 Volksraad is akkoord onder voorwaarden
 financiering uit Inkomsten- en 

vennootschapbelasting
 Import- en exportheffingen op alle 

olieproducten
 Tot dan alleen accijnzen op volksvoedsel.

❖ De inlander financiert tot dan de defensie



Bombardement op Rotterdam
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❖ De invasie van Duitsland snijdt de 
communicatie  tussen moederland en de 
archipel af.

❖ De Nederlandse regering wijkt uit naar 
London.
 Wilhelmina zeer strijdvaardig

❖ De blanke bovenlaag in Indië  reageert 
steeds agressiever  op “Nationalisme”.
 De inlander raakt de invasie in Europa nauwelijks

❖ Telegraaf en telefoon  verbindingen 
London –Batavia  in Britse handen 
 Churchil wil de archipel offeren als eigen koloniën 

daarmee gered worden.

 Japan is akkoord, USA niet.



Pearl Harbor
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❖ De Japanse marine heeft het voor het zeggen in 
Japan. (Pearl Harbor is vergelding Versailles)

❖ De Japanse vloot  heeft technisch grote
voorsprong

❖ Wat men vreest:

 Inval op Borneo tbv Balikpapan en Tarakan

 Inval op Singapoore – ondank grote Britse vloot

 De archipel is weerloos, de vloot verouderd 

❖ Japan is bereid Batavia’s neutraliteit te 
respecteren, zoals ook met Indo China.



Tjarda van Starckenborg
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❖ De goeverneur-generaal verklaart Tokio 
de oorlog - zonder fiat uit Den Haag

❖ De archipel wordt aan de geallieerden 
toegevoegd:

 ABDA-command

 De Britten kiezen voor eigen koloniën

 De commandant Indische Zeemacht  
verplicht Karel Doorman de 
Nederlandse vloot te offeren. 
Slag in de Javazee.

❖ Batavia heeft niets meer te bieden voor 
oorlogsvoering buiten de desa.



Japan rukt op
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❖ Japan voert een invasie uit op de oostkust van 
Java

❖ Het KNIL trekt tactisch terug ( kan niets 
anders).

 Er is nauwelijks luchtsteun

 Instructie aan Tjarde uit London:

 Niet capituleren

 Opperbevelhebberschap opgeven

❖ Tjarda laat London maar praten

❖ En geeft opdracht militair te capituleren



Hoe te capituleren
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❖ Japanse luitenant-generaal 
Imamura wil dit niet en laat Ter 
Poorten een document in het 
Japans tekenen.

❖ Wat hij getekend heeft is ongewis. 
Hij leest geen Japans.

 De invasie volgt op plekken die 
Japan wenst

 Er is geen weerstand van 
betekenis



Na de Japanse bezetting
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❖ Japanse capitulatie 
na de atoomaanval op Hiroshima en 
Nagasaki.

❖ Soekarno wil geen soevereiniteit 
ontvangen van Tokio of Den Haag.

 Beter zelf onafhankelijkheid 
uitroepen “namens het volk” 

 Medestanders Hatta, Sjahrir, 
Sjarifoeddin vertrouwen Soekarno
met mate

 Soekarno wil president en Paus 
tegelijk worden.



De onafhankelijkheid
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❖ Soekarno: 

 De Kumpanie is dood

 De soevereiniteit lag bij Japan

 Een onafhankelijk Indonesië  was 
afhankelijk van Japan

❖ 17 augustus 1945:

 Proklamatie Soekarno: 
onafhankelijkheid

 Japan is weg, 

 Nederland was al weg



Indië of Indonesië 
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❖ Nederland eist soevereiniteit op
❖ Ontkent capitulatie in 1942 als NL Staat 

( het KNIL gaf zich over).
❖ capitulatiedocument (Japans) inhoud 

onbekend.
❖ NL valt terug op de Vredesregeling van 

1815 waarbij “de mogendheden” Indië 
toewezen aan Koning Willem I

❖ Ronde Tafel Conferentie Hoge Veluwe 1946
 Hatta en Sjahrir zien het 1815-argument
 Soekarno doet daar niet aan mee.
 Soekarno heeft het voor het zeggen.

❖ Twee “politionele akties” als gevolg



Politionele acties
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❖ De Veiligheidsraad veroordeelt Nederland
als agressor  (1947)

❖ Wilhelmina wil uit VN treden
 VS dreigen Marshall-hulp te staken

 Kabinet Schaick-Drees volgt haar niet

❖ 27 december 1949:

❖ Souvereiniteits overdracht ( Amsterdam)

 Hatta namens Indonesië  

 Juliana namens Nederland

 Soekarno weigert te komen, want hij had de 
soevereiniteit al.



De kleren 
van de keizer
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❖ Wat is er nu overgedragen ????

❖ Waaruit bestaat Indonesië  ??
 De verenigde Staten van Indonesië 

 De archipel in delen of als geheel

❖ In Amsterdam weet niemand het.

❖ Soekarno weet heel goed wat hij wil

 En zal dat ook uitvoeren.

 Hij kan dat niet toelichten, want hij is niet bij 
de Soevereiniteitsoverdracht,

 Want hij had die immers al.



Van Mook
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Gouverneur-generaal Van Mook 
wil NieuwGuinea buiten de 
soevereiniteitsoverdracht houden.

Argumenten Van Van Mook:
• Rekolonisatie vanaf 1929 van 

Indo’s naar Nieuw Guinea, 
• Indo’s vormen daar een etnische 

minderheid en voelen zich 
bedreigd als gezag verdwijnt

• Papoea’s zijn een Melanesisch
volk; niet verwant aan de archipel 
volkeren.

• Er is goud gevonden tijdens de 
Carstensz expeditie

• Een militair steunpunt in de 
strijd tegen het communisme.



Van Medan tot Merauke
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Soekarno’s kreten sinds 1928

• Geen beperkingen van de Federatie
• Niet onder de kroon van Oranje
• Voorzitter worden van de 

Verenigde Ongebonden Aziatische 
Staten

• Machtsblok met Soekarno als 
Messias

• Alle Aziatisch staten in een 
militaire alliantie met een groot 
veldleger en vloot.



Soekarno wordt anticommunist
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❖ Soekarno profileert zich 
door de top van de KPI uit te roeien

❖ Dat spoort met de angst in de USA
❖ Geheime besprekingen met Forster Dulles
❖ Begrijpt dat hij DE SOUVEREIN  moet  zijn in de 

ogen van de USA
❖ Vanaf 1950 regeert hij per decreet
❖ Roept de staat van oorlog en beleg uit
❖ Op Celebes slaat hij een opstand hardhandig 

neer
❖ In de Molukken bevecht hij de RMS-idealen:

❖ Een eigen republiek binnen de Federatie 
❖ Nederland was daarover in Linggadjatti

akkoord  met Hatta



Molukken
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Strijd op Seram

• Nieuw Guinea is voor de Molukken
• Een plek om troepen te 

hergroeperen
• Nederland geeft toe aan 

Washington om KNILers te 
neutraliseren

• NL demobiliseert KNILers op 
troepenschepen in volle zee 

• NL geeft KNILers orders om 
milicien te worden bij de 
Koninklijke Landmacht

• Onwettige orders – zegt de HR later
• Repatrianten heten ze nu.
• Via deze truc wordt veel leed 

toegebracht.


