
Koloniale reconsolidatie primaire 

eindterm

Simon Spoor wil “slaan”. “Slaan 

en nog eens slaan” Rekolonialisering verheimelijken 
 Beel, Van Mook, Schouten willen “Ons Indë” 

terug

 Maar binnenslands moet dat verheimelijkt 
worden omdat de socialisten geen koloniale 
verhoudingen willen

 Buitenslands wil Washington geen Imperiale 
verhoudingen in het Verre Oosten meer: 
Truman wijst dat af. Nederland hééft de USA 
echter nodig. 

 Het is failliet en heeft dollars nodig. En het 
heeft geen logistiek om militaire acties 
succesvol te voltooien.
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Tactische voorbereidingen 

te Batavia en Bandung

De Straat Malakka 

oversteken

 De Britten moeten hun verbod op 
transporten van Nederlandse soldaten 
naar Sumatra en Java opheffen

 Zij moeten de Nederlandse 
afwachtingsopstellingen steunen

 De USA moeten niet moeilijk doen over 
het gebruik van SHAEF-middelen op 
Java

 Het constitutionele uitzendingsverbod 
van dienstplichtigen moet opgeheven 
worden zonder grondswetswijziging

Twee bruggenhoofden op 

Java 
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De staat van de Nederlandse 

schatkist erbarmelijk

Technisch bankroet, 

zegt Lieftinck

De Marshall-hulp moet 

geborgd
 Buitenlandse deviezen op korte termijn 

noodzakelijk

 Rotterdams’ havens zijn volledig 
vernield: Rotterdam zal pas 
aanhavenbaar zijn in 1952

 Steun van het Nederlandse bedrijfsleven 
bij veiligstelling van Indische 
ondernemingen noodzakelijk

 De groep-Rijkens actief: haar 
doeleinden zijn handelscommercieel
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Javaanse anarchie desastreus voor het 

commercieel handelsverkeer en Nederlands 

reputatie

De pemoeda’s en hun Bersiap

 Wat kan de koloniale regering doen?

 De versnelde demobilisatie van Angelsaksische 
geallieerde dienstplichtigen onontkoombaar

 De nederdaling van het IJzeren Gordijn

 De SEAC en diens ultra-voorzichtige beleid

 Het financiële deficit van Groot-Brittannië in dit 
verband 

 De Nederlandse geïnterneerden op drift

Churchills Fulton-rede
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Het pakt Soekarno-Christison

1945-1946

Een handige brief van de 

Ratoe Adil
De Christison-declaratie
 De NICA-ambtenaren in Soerabaija

 De visie van de Nederlanders op de 
industriële diepte-investeringen op Java

 Moordpartijen rond Batavia/Djarkarta

 Bersiaptijd in Bandung

 Koeningan, Brastagi, Belapoelang, 
Djamboe

 De Slag om Soerabaija en Soerabaija
Sue internationaal
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De Nederlandse shippingpool

Verschuiving bij de liberalen
 De Japanse bewaking van de 

interneringskampen en 
interneringsvoorzieningen

 De Malino-politiek van Huib van Mook

 Wat wil Huib met Indonesia?

 Ontstemming in legalistisch Den Haag

 De adviezen-Van Kleffens

 Wat kunnen de Verenigde Naties 
eigenlijk?

Het Haagse provincialisme
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De supranationale betekenis 

van de “Hoge Veluwe-

conferenties” 1945-1950

Waren het verkennende 

besprekingen?

Erkende de regering de 

Republik middellijk?
 De positie van Mohammed Hatta

 De rol van Van Mook in het Roode Koper

 De toespitsing van onderlinge 
Indonesische spanningen

 Wat waren de conclusies van de 
partners?

 Rommes “Week der Schande” in de 
Volkskrant, dagblad voor katholiek 
Nederland
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Het “Akkoord van Lingadjatti” 

een uitvoeringsovereenkomst?

Het katholieke gedram
 Wat wilde Carl Romme nu eigenlijk?

 De Archipel een protestantse 
aangelegenheid

 Het geval-Grooff

 Het optreden van de Nederlandse 
Commissie-generaal

 De feitelijke onderhandelingen te 
Lingadjatti

 De eerste geweldsexcessen te Celebes

De speciale troepen
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Het keerpunt: de Eerste 

Politionele Actie

Wat gebeurde er tactisch? 

Was dit een agressie-

oorlog?
 Verdere excessen op Zuid-Celebes

 De instructies vanwege Batavia

 De Operatie “Product” succesvol 

 Toch een volle schaakmat voor de 

Republik

 Washington grijpt duchtig in

 De Amerikaanse taxatie van Soekarno
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De Renville-

onderhandelingen

Het Charter VN toegepast
 Wat was de bevoegdheid van de VN 

eigenlijk?

 Nederland als middelgrote 
mogendheid? 

 De loopbaan van Beel als internationalist 
niet toereikend

 Australië kan Nederland niet waarderen 
in het Verre Oosten

 Den Haag geïsoleerd

 De Commissie-Cochran

Wat begreep Nederland 

daarvan?
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De communistische opstand te 

Madioen

Was die revolte communistisch? Een “nacht der lange messen” 

van Soekarno?
 De negara-status van de Republik

 Federale bevoegdheden van de 
deelstaten

 De volkerenrechtelijke status van 
Java, Sumatra en Madoera

 Het zelfbestemmingsrecht van 
Versailles-1919

 De voorgestelde regeling van de 
buitenlandse betrekkingen
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Het voorziene rechtsherstel in 

Koninkrijksverband

De overname van de nationale schuld 

door Indonesië
 De principes van rechtsherstel en het 

eerbiedigingsbeginsel

 De bevoegdheden van de Republik

 De rechtspositie van Nederlandsch-Indische 
ambtenaren

 De deelneming van de Republik aan de pre-
federale regering

 De reserves bij Soekarno en de vrees van Hatta

Is Indonesië rechtsopvolgster 

van Nederland?
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Beels optreden als Hoge 

Vertegenwoordiger van de 

Kroon

Een schutterig kaalhoofdig 

mannetje

Romme stuurt Beel om een 

boodschap

 De overweldigende katholieke winst in 

1948: een ruk naar rechts

 Het optreden van Sassen als minister 

voor overzeese gebiedsdelen

 Mannetje Sassen een schepping-

Romme

 Het overleg Stikker-Hatta te Kalioerang

 Sassen ontbiedt Hatta te Batavia
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Een staatsgreep in 

voorbereiding

Sassen dreigt met een 

abandonnement

 Wat stelt hij zich daarbij voor/

 Drees wil overleg met Hatta en de BIO-staten

 Het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid

 Wat bezielde Donner als president van de Hoge 

Raad?

 De eerste uitvoeringsdaden: moord op Vorrink 

en nog meer van dat

Kruls: zijn jullie gek geworden?
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Een gesnoten nachtkaars maar 

basiswantrouwen blijft

De procedure tegen leden van 

de regeringsraad
Wie deden mee aan dit 

onzinnig bedrijf?

 De positie van Gerbrandy als kamerlid

 De oppositionele staatsraden Van Angeren en Meyer 

Ranneft

 Was de regering ongrondwettig?

 Strafvervolging bij de Hoge Raad als forum privilegiatum

 Hoe had de kamer de voordracht tot vervolging moeten 

inrichten: de tenlastelegging?

 En hoe had men gedacht de straffen ten uitvoer te 

leggen?
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