
De wereldvreemde 

nieuwe landvoogd  

1936-1942

Tjarda

begrijpt niets 

van Indië
 Blakende afstand jegens 

inlandse en koloniale 
samenleving

 Een gepolijste diplomaat

 De Indische 
sexschandalen zouden 
verboden moeten zijn

 Van Mooks optreden als 
rechterhand

 Het oorlogskabinet in 
Indië irrelevant

De inlander is inferieur en zal 

dat voorlopig blijven
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De “Stuw”-groep versus de rest

De progressieve lammelingen

 De Vaderlandsche Club vol koloniale diehards

 De Nationaal-Socialisten in Indïe

 De rassenongelijkheid geloofsgoed

 Het private bedrijfsleven

 Ontwakend Azië en de Japanse Monroe-leer

 Tokio en de Volkenbond

Van Mook: directeur 

economische zaken te Batavia
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De Japanse militaire camarilla

Geen oorlog met 

Nederlandsch-Indië

 Neutraliteit tegenover het Sovjet-blok

 Frankrijk mutileert de Volkenbond tot 
defensie-associatie

 Het Nederlandse structurele 
kapitaaloverschot

 De interinsulaire paketvaart

 Mitteuropa geen afzetgebied voor Indië

 De Japanse Stille Zuidzee-mandaten

Hideki Tojo Japans Minister-president 1941-

1945; Konoye idem 1937-1939 & 1940-1941
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Soetjardo zoekt 

herbevestiging in eigen kring

Nationalistische pressiegroepen

 Nederlandsch-Indie als tokio’s transitregio

 Financiële Indische dekkingen struikelblok

 Versnelde defensie-aanbestedingen

 De overdracht van het regeringsgezag in mei 

1940

 De verplaatsing der regeringszetel naar Londen

 Waarom niet naar Bandung? Welter ziet daar 

iets in.

Nog steeds bereidwilligheid bij de 

intelligentia
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Wilhelmina en haar “stelletje”

De inzet van de Nederlandse marine
De koningin wil niet naar Indië

 De positie van het oorlogskabinet

 De capitulatie te Rijsoord slaat niet op de 

koloniën

 Was Batavia nog neutraal en kon het dat 

zijn?

 Japans’ dreiging en het Indonesisch 

zelfbestemmingsrecht

 Het Anti-Kominternpakt en Indië
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Tokio en de Indonesiërs 1940-1945

Het non-agressiepact in 

het Oosten

De noordwestelijke expansie van 

Japan onverwacht

 Het Bataviaasch kantoor voor Japanse Zaken

 Het Binnenlands Bestuur en de Vijfde Colonne

 Tokio’s infiltraties en spionages

 De Westerse alliantie machteloos in het Verre 

Oosten

 Neutraliteitsverdrag 1939 met het Kremlin geeft 

Tokio ruimte voor inzet westwaarts
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Slappe Durk krijgt de schuld van alles 

1941

Tjarda houdt Durk overal 

buiten

Het kabinet wil wapenstilstand 

op alle fronten
 De USA willen afstopping van Nippon

 Londen vreest de Nederlandse deloyaliteit

 Tjarda vastbesloten geallieerde te worden van 

Londen

 De oorlogsverklaring Batavia 8 december 1941

 Het ABDA-command desastreus voor Nederland

10/25/2022

7



Singapore geen westerse 

vesting 1941

Het Nederlandse 

opperbevel in paniek De westerse zelfoverschatting

 De aanval op Singapore van de 

zeezijde verwacht

 Britse argwaan tegenover Nederland 

intens en gerechtvaardigd

 Positionering KNIL en Marine

 Vlootvoogd Helfrich en De Ruyter-

neigingen

 Germany first-doctrine verlaten
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Twee Britse slagschepen vernietigd

Far East Fleet van de kaart

 Maritieme machtsverhoudingen 

volledig gewijzigd

 Onderschatting van het Japanse 

luchtwapen met torpedoladingen

 Nederlandsch-Indie ligt nu maritiem 

open voor invasievloten

 Wat de inzet van de Nederlandse 

oppervlakteschepen nog mogen zijn

 Strategisch beter terug te trekken op 

Australië
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De Nederlandsch-Indische generaals 

en de admiraal overhoop

Tjarda Indisch staatshoofd, dus 

onschendbaar. Ter Poorten aan zet. 
De slag op de Java-zee

doorgedrukt door Helfrich

 Was het een wijze strategie in 

intergeallieerd verband?

 Het KNIL geen mobiel veldleger

 De inzet van Indische ingezetenen

 De communicaties met Londen verstoord

 Wat dachten de inlanders van hun 

toewans?
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De capitulatie in Bandungs 

Laagvlakte 8 maart 1942

Londen: geen 

regeringscapitulatie
Het neutraliteitspostulaat voor 

de Archipel

 Tjarda treedt dubbelzinnig op

 Generaal Ter Poorten

 De reactie op Singapore’s val te 

Batavia

 De landing op Sumatra’s en Java’s

oostkusten

 De deployeringen van de Japanse 

troepen
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Totale verwarring in het 

hoofdkwartier te Bandung

Geen tactische marsbevelen 

beraamd Geen evenwicht in de lucht

 Logistieke chaos in de achterhoedes

 Het regeringsoverleg over de overgave

 Lokalisering van het gewapend conflict tot 

Java?

 De beveiliging van de bedrijfsinvesteringen 

via de ondernemingen zelf
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Besprekingen met Hitoshi Imamura, de 

Japanse bevelhebber

Wat deed Tjarda te Kalidjati? 

 Een akte van hout

 De vertaalslagen

 Tjarda zit in de tuin en weet nergens van

 De Nederlanders als nuttelozen 
afgevoerd

 Waar bleef de Nederlandse 
soevereiniteit?

 De NIROM-rede

Wij komen terug. Vaarwel en 

tot ziens
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Tokio is niet meer in oorlog met 

Nederland

Tokio: Het Londens 

oorlogskabinet onbevoegd

 Het regeringsgezag van het Rijk in 

Europa te niet op 15 mei 1940

 Er is vrede, dus is het 

Landoorlogreglement-1907 niet 

toepasselijk

 Er zijn dus ook geen krijgsgevangenen 

en geen civiel geïnterneerden

 Tokio zet blanken alleen maar in een 

verzekerde beveiligingsbewaring

De kampen zijn 

segregatiemaatregelen die 

Hollland ook toepaste
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De Nieuwe Aziatische Welvaartssfeer: 

westerlingen zijn illegalen

De Indonesiërs zullen 

onafhankelijk zijn

 Maar dan moeten ze Tokio helpen

 Tokio zal hen dan interne soevereiniteit borgen 

binnen de welvaartssfeer

 De nationalisten moeten dan Tokio als leid-ster

aanvaarden

 Soekarno en de zijnen zijn bereid

 Mohammed Hatta, Soetan Sjahrir en leiders in de 

Groote Oost niet. Zulks niet uit loyaliteit aan de 

koloniale kroon. Zij menen dat Tokio niet wint.

Javanen worden door de 

andere nationalisten niet 

vertrouwd
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Hatta c.s.: Tokio kan nooit 

winnen

Deze oorlog leidt tot een 

Aziatisch Armageddon
 Tokio onderschat de potentie van de USA

 Verder heeft het nu Sovjet-Rusland als vijand

 Tegen de massa van het Rode Leger kan het weinig 
stellen omdat het Japanse veldleger nu maximaal 
gebonden is in het westelijk deel van Indo-China

 Het Shintoïsme is evengoed een rassenideologie

 Daar heeft de Indonesiër en de Papoea alleen maar van 
te duchten

 China slaapt, maar zal zich bij Tokio’s pretenties nimmer 
neerleggen

 Wil de Archipel soevereiniteit verwerven als mogendheid, 
dan moet zij buiten deze strijd blijven en in non-
coöperatie volharden

Deze lijn zal Hatta consequent 

na 1945 voortzetten
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