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Voor de familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkelijke feiten en zaken  

aangaande Indië/Indonesië. 

Bersiap: waarom en waardoor?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Indië, al schelden ze allen op jou 

     Indië, al schild’ren ze j’uit nog zo grauw 

     Toch blijf ik steeds van je houen…… 

     Daar waar mijn huid door jouw zon werd verbrand 

     En ‘k ben gegroeid bij de rijst van jouw land 

     Zou ik worden ontrouw….? 

     Indië, dat niet, neen,dat nooit op mijn woord 

     Wijl jou mijn hart,heel mijn ziel toebehoort! 

 

       Reny Poetiray- 1935 
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Opmerkelijke feiten en zaken aangaande Nederlands Indië/Indonesië 

Bersiap; waarom en waardoor? 

 

-27 december 1949 is de datum dat Nederland de volledige soevereiniteit van Nederlands 

Indië onvoorwaardelijk en onherroepelijk overdroeg aan de Republiek der Verenigde Staten 

van Indonesië. De beelden van deze overdracht waarbij de Nederlandse driekleur, onder hels 

gejoel en gefluit van duizenden Indonesiërs te Batavia werd gestreken zijn te zien in de film 

van Charles Breier; Indonesië een staat in wording. (hervertoning vindt dan ook veelal plaats 

met gedempt volume!) Onvoorwaardelijk betekende hier niet zonder voorwaarden, want een 

tweetal zaken nl.de overdracht van Nieuw Guinea (thans Irian Barat) werd uitgesteld en de 

vorming van de Nederlandse –Indonesische Unie met onze koningin aan het hoofd, werden 

zeer tegen de zin van Indonesië aan de overdracht gekoppeld. Na 4 jaar strijd waarbij aan 

Nederlandse zijde ca.6000 slachtoffers en aan Indonesische zijde enkele honderdduizenden 

doden!! vielen werd Indonesië verplicht met een samenwerkingsovereenkomst en 

schuldenlast, waarbij de Nederlandse koningin en haar wettige opvolgers aan het hoofd staan. 

Het hoeft verder geen betoog dat Indonesië het door Nederland opgedrongen staatsvorm 

binnen 1 jaar omzette tot een Republiek Indonesia, zoals is vastgesteld in de proclamatie van 

17 Augustus 1945. De datum 27 Dec.1949 is daarom slechts de administratieve afhandeling 

van de  uitroeping in 1945.Voor de Indische gemeenschap in Nederland geeft de datum 17 

Aug. dus de verklaring waarom we hier zijn! De unie werd nav.de Nw.Guinea kwestie op 1 

April 1956 opgezegd. In de volkskrant van 12 Aug.1995 vindt drs.L.B.E.Vonk, van Indisch 

afkomst, dat 17 Aug.voor Indo’s een feest moet zijn, omdat deze datum de volledige 

liquidatie van een koloniale maatschappij inhield, waar “blank”zijn als superieur werd 

beschouwd. Iedereen die maar een beetje Nederlands(=blank)was voelde zich als gevolg 

verheven over de gekleurde medemens. Sommige Indo’s, zelfs bruiner dan inheemsen, maar 

met Nederlandse achternamen voelden zich superieur boven de Indonesiërs. Lukte dat niet , 

dan stamden ze in elk geval af van gegoede kraton families. Deze koloniale samenleving 

dwong iedereen tot discriminatie, aldus Vonk. De grondlegger van de Indonesiche  revolutie 

is een andere Indo nl.Ernest Douwes Dekker (1880-1950) een achterneef van de bekende 

Multatulie. Als journalist van het Bataviaasch  Nieuwsblad verwierf hij naam als schrijver van 

vinnige artikelen. “Javanenvriend” was zijn bijnaam. Stichte in 1908 samen met zijn 

Indonesische studievrienden Tjipto Mangoenkoesomo en Soewardi Soerjaningrat de eerste 

politiek organisatie Boedi Utomo= het schone streven. Het driemanschap Klavertje Drie=Tiga 

Serangkai genoemd, werd radicaler en in 1912 werd de “Indische partij” opgericht. “Indië 

voor de Indiërs en Indië los van Holland” waren de slogans. Het gouvernement haatte Dekker 

hartgrondig en noemde hem een gevaarlijke agitator. De Indische partij werd buiten de wet 

gesteld en Klavertje Drie werd naar Holland verbannen. Douwes kreeg in 1918 pas 

toestemming om naar Java terug te keren. Geen politieke activiteiten was het devies en werd 

wederom journalist. In 1920 toch in het gevang gezet , wegens vermeende betrokkenheid bij 

diverse onlusten in de twintiger jaren. Na zijn vrijlating komt zijn leven in rustiger vaarwater 

door zich in het onderwijs te storten met de oprichting van particulier onderwijs. In 1936 

ontstond wederom een politieke rel wegens een door hem geschreven geschiedenis boek. Zijn 

onderwijs bevoegdheid werd ingetrokken. In 1940 ( Duitse inval in Ned.) werd hij 

beschuldigd pro Japan te zijn en met enkele honderden Duitsers en Indo’s van Duitse komaf 

in het gevang gezet en net voor de Japanse inval naar een Nederlands concentratiekamp! , het 

Jodensavanne kamp in Suriname, getransporteerd. Tot hij in 1946 in vrijheid werd gesteld en 

via Holland met een vals paspoort naar Indië kon afreizen en  met omwegen toch bij de 

republiek terecht kwam. Hij werd minister zonder portefeuille in het kabinet van de republiek. 
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Proklamasi  17-08-1945 

 
De Indische Partij; Indië los van Holland- in het midden “DD”. 

 

  
Gouverneur Generaal  

De Jong en Tjarda v.Starkenborgh.  
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Hij stierf in 1950, net na de overdracht. Soekarno eerde hem en noemde hem “de Vader van 

het Indonesische nationalisme”. Beide stonden al in Soekarno’s tijd nauw met elkaar in  

verbinding. Zijn Indonesische naam luidt; Danu Dirdja Setia Budhi= stoffelijk krachtig, de 

geest getrouw.  

Bij Brits India en de Amerikaanse Filippijnen vergeleken was Ned.Indië voor de eerste 

wereldoorlog een in politiek opzicht achtergebleven gebied. Indië werd volledig autocratisch 

door de gouverneur generaal bestuurd. Tot 1915 repressief toezicht op pers en politieke 

verenigingen. Vergaderingen waren verboden, na 1915 in beginsel erkend. In 1916 werd de 

Politieke Inlichtingen Dienst  (PID) opgericht, om vooral zonodig aan de weet te komen wat 

er onder de Inheemse samenleving leefde. Bij elke Inheemse vergadering was de PID 

aanwezig! Er braken opstanden uit in W-Java en elders. De Sarekat  Islam= het Islamitisch 

verbond werd opgericht. Er kwamen Islam scholen. Het werd onrustig in Indië. De volksraad 

werd in 1918 ingesteld. Een geschenk van Nederland, aldus de gouverneur bij de 

openingsrede. Een raad zonder wezenlijke parlementaire  bevoegdheden, alleen ’s lands zaken 

in het openbaar bespreken. Het  bestond  uit een door de kroon benoemde voorzitter en 38 

leden, van wie 19 door de gouverneur benoemd en 19 door gewestelijke en gemeenteraden 

gekozen. Kiezers van gewestelijke en gemeenteraden moesten minstens 23 jaar oud zijn , 

goed Nederlands spreken, lezen en schrijven kunnen en een inkomen hebben van minstens f 

600,- per jaar (inkomen van een Javaanse boer bedroeg in 1939- f 93,60 per jaar!) waardoor 

een groot deel van Indo’s en  Inheemsen er niet aan te pas kwamen. 

“Parlementje spelen”noemden men deze club. Ter info; in Brits India werd reeds van 1919 af 

een groot deel van het  binnenlands bestuur aan Indiërs overgedragen. Het bezat een 

parlement met een meerderheid aan Indiërs. Ook op de Amerikaanse  Filippijnen was reeds in 

1907 een louter uit Filippino’s bestaande Wetgevende Vergadering. 

Na het verdwijnen van de Indische Partij werd in 1919 het Indo Europees Verbond opgericht. 

Onder leiding van F.K.( Dick) de Hoog was deze partij gezagsgetrouw en tegen het overwicht 

der Inheemsen. Er was toen veel armoede onder de Indo’s. Het IEV zorgde voor noodhulp, 

onderwijs en sociale status verheffing. In Nederland studerende Inheemsen (Hatta/Sharir) 

richtten in 1924 de Perhimpoenan Indonesia op met hun eigen verenigingsblad Indonesia 

Merdeka. (vrij Indonesië). Voor het eerst  klonk de naam Indonesia en de leuze “merdeka!”. 

Op Java brak in 1927 een door de PKI (Indon.communisten partij) geleide opstand uit. Op 

aandringen vanuit Indië werd in Ned. door de Centrale inlichtingendienst een inval gedaan bij 

de Perhimpoenan en Hatta werd gearresteerd. Op Nw.Guinea werd olv.een Knil officier 

L.Th.Becking, die de opstand in W.Java neersloeg een concentratiekamp! “ Digoel”ingericht. 

Een kampverblijf met een moordend vochtig klimaat en een constante malaria dreiging voor 

hen die tegen het gezag waren. Gedeporteerden vervielen door malaria aangetast tot volstrekte 

apathie en gekte en waren dus uitgeschakeld. Een nieuw elan kwam met de verschijning van 

ir. Soekarno’s Perserikatan Nasional Indonesia (PNI), bewust opgericht op de 4-7-1927, de 

Amerikaanse  Onafhankelijkheidsdag en rekening houdend met het Amerikaans beleid op de 

Filippijnen. De  Nederlandse samenleving in Indië werd zenuwachtig en naar aanleiding van 

enkele moord aanslagen op Nederlanders in Deli (Sumatra) kwam men tot de oprichting in 

1929 van de “Vaderlandse club”olv.mr.P.M.C.J. Hamer (in de Duitse bezetting in Ned. als 

NSB’er hoofdcommissaris van politie in Den Haag) en Atjeh veteraan/ journalist C.Zentgraaf 

(NSB sympathisant) Een club van uitsluitend blanken om zich te weer te stellen tegen de 

“dolle eisen van het Oosterse nationalisme”. Bij vergaderingen van de PNI, die een enorme 

aanhang verkreeg, zinspeelde Soekarno in zijn toespraken op de Djojobojo voorspellingen   

(Indon.myth.)  dat er een grote oorlog in de Stille Oceaan zal uitbreken. Er waren ook 

geruchten dat in 1930 op Java ongeregeldheden zouden uitbreken. Soekarno werd in 
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hechtenis gesteld en voor de rechter gesleept! Het proces vond in hoofdzaak plaats op grond 

van (beruchte) art.153 bis; dat een ieder een straf van max.6 jaar! tegemoet ziet, degene  

 

   
Edu du Perron    Moh.Hatta en Soekarno 

 

 

 
Dick den Hoog   De Vaderlandse Club 
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De slag        kapt.van Helsdingen 

die opzettelijk of in bedekte termen tot aantasting van Ned.Indië en Ned.gevestigde 

regeringen oproept of daarvoor stemming maakt !! Zijn betoog, in het maleis gesteld (zonder 

juridische bijstand) was een toespraak tot zijn volk; “Indonesia klaagt aan!”en omvatte de  

navolgende passages oa over exploitatie; “Elk jaar verlaten rijkdommen ter waarde van  f 

1.500.000.000,- Indonesia. En de invoerwaarde? Indonesia is een paradijs voorde 

imperialisten!” Hij wees op het analfabetisme ( boven 15 jr. 93%) , de beperkingen van 

normale politieke vrijheid en drukpers. Hij werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenis straf. Een 

gezegde van de toenmalige gouverneur De Jong (1931-1936) ; “Wij hebben 300 jaar in Indië 

gearbeid en er moet nog eens 300 jaar bijkomen, aleer Indië misschien voor een vorm van 

zelfstandigheid rijp is!” Een Indonesische lid van de volksraad Soetardjo Kartohadikoesomo 

diende in 1936 een voorstel/petitie; te bevorderen dat een conferentie wordt belegd tussen 

vertegenwoordigers van Nederland en Ned. Indië teneinde op voet van gelijkheid! een plan op 

te stellen, dat Ned.Indië binnen 10 jaar , conform de Amerikaanse Filippijnen regeling in 

1934, de staat van zelfstandigheid zou geven. Zelfstandigheid, dus nog niet eens 

onafhankelijkheid! Voor vele Indonesische nationalisten ging dit voorstel lang niet ver 

genoeg. Het voorstel werd door de Volksraad pas aanvaard( het IEV stemde tegen) nadat de 

gestelde termijn van 10 jaar werd geschrapt en als petitie Soetardjo aan de Ned.regering 

toegezonden. De petitie werd in 1938, dus 2 jaar later ! bij Koninklijk besluit  afgewezen ! 

Het gevolg was; een eenheid tegen het Nederlands gezag. De Gaboengan Politik Indonesia 

(Gapi), de Indonesische federatie werd gevormd.  De bekende schrijver van Indisch komaf 

E.du  Perron keert na Indië terug en stelt het koloniale gedoe aan de kaak door zijn artikelen 

in Bataviaas Nieuwsblad; “ het ennesbejer geleuter van journalist Zentgraaf “. In 1935 kregen 

de Filippijnen een eigen regering met Manuel Quezon als eerste president. Hij werd niet tot 

Indië toegelaten, niet voor een officieel, evenmin voor een particulier bezoek. Het 

gouvernement was bevreesd dat hij het middelpunt zou zijn van de Inheemse massa. In 

febr.1940 werd wederom door een Indonesisch lid van de volksraad, raden Wiwoho 

Poerbohadidjojo een motie –motie Wiwoho- ingediend; tot zelfstandig staatkundig opbouw 

van Ned.Indië binnen het rijksverband. Vele nationalisten waren ook hier tegen, omdat  deze 

ook niet ver genoeg ging, zoals die van Soetardjo. De motie werd door de gouverneur 

afgewezen. Wel werd tegemoet gekomen aan een ander motie van Thamrin; de wens om de 

term “inlander” te wijzigen in Indonesiër! Reactie van de Indonesische volksraad leden; alle 

moties werden ingetrokken. “Met het gouvernement is niet meer te praten!” aldus de 

woedende reactie . Wel werd , in verband met het Japanse oorlogsgevaar, een commissie 

ingesteld, die de in Indië levende staatkundige wensen zou inventariseren! ( alsof die nog niet 

bekend waren!)  In aug. 1941 werd in het Atlantisch Handvest door USA president Roosevelt 
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en de Britse minister Churchill opgenomen; “Zij eerbiedigen het recht van alle volkeren, de 

vorm van bestuur te kiezen waaronder zij willen leven”. Alle Indonesische volksraad leden 

richtten zich toen tot gouv.Starkenborch of de Nederlandse regering dit beginsel ook 

onderschreef. Het antwoord luidde, dat dit uitsluitend bedoeld was voor de onderdrukte 

Europese volkeren!! Na de Japanse overal op Pearl Harbour dd.8 dec.1941 verklaarde 

Ned.Indië als eerste natie, nog vóór de USA, de oorlog aan Japan! Vanaf  januari 1942 

denderde de Japanse oorlogsmachine door de gehele archipel. Na de val van Sumatra, Borneo, 

Celebes en de totale vernietiging van Karel Doorman’s vloot in de slag op de Java zee op 27 

febr.1942, volgde de rechtstreekse aanval op Java. Samen met luchtmacht vlieger kapitein 

Jacob Pieter van Helsdingen (van Indisch komaf), gesneuveld bij het laatste lucht gevecht , 

ontvingen zij postuum de hoogste militaire Willemsorde. Al op 5 mrt.1942 trad de resident 

van Batavia de Japanners met de witte vlag tegemoet, waarop de daarop volgende dag de 

Japanners met gejuich door de, ( reeds!) voorzien van Japanse vlaggen, inheemse massa werd 

ingehaald. Onthutst en met verbazing zagen de inheemsen de instorting van de eens zo 

machtige  

                                                                   
 buigen voor de Jap!                 Honger ! 

 

 

                                                          

                            
 

   …….Blanda djoega! (…ook Nederland)                            P.F.Dahler 
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Nagasaki                       Overgave 

 

kompenie =.overheid. “Waren dat nou die gele kleine mannetjes met kromme benen en 

scheve ogen waar de Nederlanders de spot mee dreven?” Op 8 maart 1942 volgde de 

onvoorwaardelijke  overgave.  De Japanners lieten de ontwapende Bataviase stadswacht door 

de stad afmarcheren, uitgejouwd en zelfs gemolesteerd door de inheemsen waarbij zelfs een 

dode te betreuren viel! Voor de Nederlanders was het een schok te moeten ervaren hoe de 

Indonesiërs, bij deze” mars der schande”, openlijk uiting gaven aan vreugde en leedvermaak 

over de afgang van hun vroegere meesters. Alle blanken werden, veelal ten overstaan van hun 

bedienden, opgepakt en afgevoerd naar kampen. Voor het eerst in hun leven werden de 

Indonesiërs betrokken in het reilen en zeilen van de maatschappij. “Azië voor de 

Aziaten”werd nu de kreet. Er werd een Indonesisch legerkorps opgericht. De jeugd werd 

gemobiliseerd. Soekarno en Hatta werden in het bestuurapparaat opgenomen. Echter werd hen 

wel duidelijk gemaakt dat Japan het voor het zeggen had. Een tweetal Indo’s tw. P.F.Dahler 

en P.H.van den Eeckhout beijverden zich om de nog niet geïnterneerde Indo gemeenschap 

van vrouwen en kinderen, die in verpauperde situatie terecht waren gekomen (zonder 

inkomsten) voor Azië/Japan te kiezen. In Londen reageerde de enige Indonesische 

afgevaardigde van de volksraad in het Ned.kabinet, minister Soejono teleurstellend ( gelet op 

het Atlantisch Handvest) op de door de koningin Wilhelmina 7 december ’42 rede, omdat met 

geen woord over onafhankelijkheid is gesproken. De oorlogskansen keerden zich tenslotte 

tegen Japan, dat uiteindelijk op 15 aug.1945 capituleerde. Op 17 aug.1945 werd de Republiek 

Indonesia uitgeroepen. Het gehele inheemse bestuur stelde zich achter de republiek op. Het in 

de Japanse tijd opgericht legerkorps werd het officiële leger van de republiek. Overal klonk 

“merdeka!”en wapperde de rood witte vlag. De stad was versierd met leuzen; Independence 

now! etc. Leuzen in de Engelse taal en bestemd voor het wereldforum! Uit de kampen 

gekomen Nederlanders keken met minachting naar dit gedoe en beschouwden het als een 

grote klucht. “Straks als het leger weer arriveert dan is het zo afgelopen”, meenden zij. 

Sommigen trokken er zelfs er op uit , per betjak=fiets taxi, om hun voormalige kantoren op te 

zoeken, alsof er in de afgelopen jaren niets was gebeurd. Indonesiërs ergerden zich mateloos 

aan de koloniale houding, die de Hollanders weer aannamen en deden alsof zij de oorlog 

hadden gewonnen. De eerste scheldpartijen en schermutselingen vonden plaats. Op de 30 

sept. landen Britse troepen en begin okt. de eerste  Knil  groep met lt.gouv. van Mook uit 

Australië. Contact met de republiek werd door Ned.regering verboden. Soekarno, hij die altijd 

het Nederlands gezag bestreed, werd voor collaborateur uitgemaakt. Indonesiërs, vastbesloten 

hun republiek tot uiterste te verdedigen, begrepen dat strijd op handen was. De stemming 

sloeg om en over en weer leidde dat tot gewelddadigheden.”Bersiaaaap!”(bersiap=wees 

paraat!) werd de strijdkreet. De mening van  het Nederlands gezag was echter; dat “wij slechts 
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een deel van onze kracht moesten inzetten  om de inlanders te laten zien dat wij meester zijn 

in Ned.Indië!” De  Britten eisten, dat van Mook met de Indonesiërs onderhandelde. In 

Soerabaja werd op het voormalige hotel Oranje de driekleur gehesen, wat als een rode lap 

werkte op de Indonesiërs. Een furie van geweld brak uit, waarbij de “ buitenkampers”(Indo’s, 

Molukkers, Chinezen etc.) het moesten ontgelden. Moord en doodslag waren het gevolg.  

Intussen werd in Nederland, berooid na 5 mei “45-, alle gelden aangewend , een militaire 

aanwerf actie op touw gezet, en oorlogstuig aangeschaft. Indië moet vrij! De vrijwilligers 

zagen zichzelf als de bejubelde en bewierookte bevrijders van het verre Indië. Terwijl 

koffie/suiker etc. alleen per bon verkrijgbaar was, zag Nederland kans om 15000 militairen,  

richting Indië te verschepen. Uit de USA vertrokken 3900 Nederlandse mariniers naar Indië. 

Amerika, Engeland en Australië hadden al meteen in de gaten dat Nederland zich niet van 

plan was zich aan het Atlantisch Handvest te houden. De troepen mochten dan ook niet op 

Java landen en werden in Malaka en Manilla (mariniers) gebivakkeerd. In Australië werden 

Nederlandse schepen  geboycot. De filmer Joris Evens, werd door het gouvernement naar 

Indië gezonden om de opbouw van Ned.Indië vast te  

 

Een furie !         17 Aug.1945 

  
Generaal Mallabby dood geschoten. 
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                                                                                                               Luitenant Soeharto 

 

                       Generaal S.H.Spoor                        Uit de Repatiranten.kampen.

                                           
 

 

 

 

 

leggen. In Australië gearriveerd, kwam hij onder de indruk van muitende Indonesische 

schepelingen, en keerde zich tegen het koloniaal bewind! Hij maakte een pro Indonesia film; 

“Indonesia calling”. Zijn Nederlands paspoort werd ingetrokken. Pas na jaren in het 

buitenland vertoevend, werd hij in ere hersteld en verkreeg zijn paspoort van toenmalige 

minister Brinkman vergezeld van de woorden; “U stond toen aan de goede kant van de 

geschiedenis!’ In de gehele archipel werden intussen, vooral buiten de kampen bevinden 

Indo’s, Molukkers, Menadonezen, Chinezen, pro Ned.verdachte  Indonesiërs gemollesteerd. 

Dieven en overige gespuis belaagden alles wat maar met Nederland werd geassocieerd en nog 

weigerde het Ned.gezag in dialoog te gaan. In Soerabaja, werd een complete veldslag tegen de 

Britten uitgevochten omdat de bevelhebber, Brigadier Generaal Mallabby,  onverhoeds werd 

doodgeschoten. India protesteerde tegen het inzetten van Indiase soldaten en  bevelhebber 

Mountbatten gelastte; geen enkel Britse soldaat meer te offeren aan deze koloniale oorlog. Te 

Batavia werd uit de kampen (gezonde) terugkerende Nederlanders, aangevuld met Molukkers 

etc. een Knil eenheid gevormd. Eind nov.’45 landen de mariniers in de haven van Batavia, dat 

vol geklad is met anti Nederlandse leuzen. “Eerst orde en rust”, bekend bij de Indonesiërs 

betekende voor hen; gewapend neerslaan en verbanning. En dus namen de onlusten toe. De 

republiek zag echter wel in, niet in staat zijnde het gepeupel in toom te houden en bevreesd 

voor hun goodwill in het buitenland, organiseerde beschermkampen voor Indo’s etc.. Enkele 

vooraanstaande Nederlanders verenigd in de progressieve groep wo. journalist D. Koch, 

B.van Thijn (vader van ex.burgemeester van A’dam), J.de Kadt ( auteur van de 

Indon.tragedie),ds.J.Verkuyl, schrijfster B.Vuyk met sympathie voor Indonesië richten zich 

tot Nederland om de jonge republiek juist nu te erkennen en te helpen. Om dan als vrienden 
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uit elkaar te gaan. (zoals de Britten met India,- reeds voor de 2e wereldoorlog heeft Engeland, 

India onafhankelijkheid in het vooruitzicht gesteld. Daarom vochten ook Indiase troepen zij 

aan zij met de Britten tegen Japan! ).Er ontstond een tragiek;  pro of contra Nederlandse 

opstelling; Indo’s/Molukkers en zelfs Indonesiërs stonden tegen over elkaar. De  Blijvers 

(Soerabaja) en Indonesia Merdeka (Djokja)  waren pro Indonesische verenigingen van Indo’s.  

Na  samenspraak met de republiek toog van Mook met een Indonesische delegatie naar 

Nederland (de Hoge  Veluwe conferentie-) waar hij met de nodige reserves door het comité 

Rijkseenheid werd ontvangen. Romme  noemde deze conferentie ; een week van de schande! 

Ene prof. Gerretson, vurig aanhanger van het comité, eiste van Mook’s aftreden en noemde 

hem een “treacherous nigger= halfbloed! De conferentie mislukte (men weigerde  met een 

nog niet erkende republiek te onderhandelen!) en van Mook keerde teleurgesteld terug. De 

Indonesische delegatie was beledigd. Onder druk van de internationale publieke opinie kwam 

zowaar in nov.1946 een Linggadjati overeenkomst tot stand, dat al meteen in Nederland op 

eigen wijze werd “aangekleed- met toevoegingen etc.” Intussen werden steeds troepen uit 

Nederland aangevoerd (tot in totaal 120.000 man), waardoor Nederland in financiële nood 

kwam, tenzij ….rijke olie, ondernemingen etc. in vijandelijk gebied tot beschikking kwamen. 

Aan de republiek werd toen een ultimatieve nota overhandigd oa. de republiek moest zijn 

buitenlandse betrekkingen opgeven.(dus een staat zonder buitenlandse betrekkingen !, waar 

zij juist zo afhankelijk van was.) De republiek wees deze eisen af en ondanks art.17-lid 2 van 

de overeenkomst; dat geschillen voorgelegd zouden worden aan het Internationale Hof van 

Justitie- werd onder aanvoering van het comité ( Gerbrandy, Romme,Beel en Drees sr.; -onze 

troepen zijn toch niet voor niets naar Indië gegaan-!) de eerste politionele actie ingezet (juli 

1947). Onder de code naam “Product”werd dit “politie optreden” met tanks, vliegtuigen en 

overige oorlogstuig door de VN tot een halt geroepen. Pesthaard Djokja, zoals genoemd door 

generaal Spoor, werd niet gehaald. Echter de Indonesische kwestie  werd voor het wereld 

forum gebracht. In Amsterdam, op het Weteringplantsoen staat  een gedenkmuur met de 

spreuk; “Een volk dat voor tirannen zwicht, verliest meer dan have en goed; dan dooft het 

licht…” Deze spreuk is van één van Nederlands grootste verzetstrijder nl. H.M. van 

Randwijk. Oprichter, in Duitse bezetting tijd, van Vrij Nederland. Op 27 juli 1947, 5 dagen na 

de 1e politionele actie schreef hij het artikel; “omdat ik een Nederlander ben”waarin hij deze 

politionele actie vergeleek met Duitse inval van 10 mei 1940 in Nederland. Hij werd daarna 

verguisd. 

Intussen ging Nederland verder met het stichten van deelstaten, om middels het beproefde 

systeem van –Verdeel en heers- de republiek geïssoleerd te krijgen . De VN stuurde een 

commissie om beide landen tot akkoord te dwingen. De republiek kreeg meer bijval in het 

buitenland en juist Nederland raakte geïsoleerd. Te midden van een opgefokte anti Indonesië 

stemming in de Nederlandse pers verscheen het boek; Oeroeg als Boekenweek geschenk, 

geschreven onder de schuilnaam “Soeka Toelis”(ik hou van schrijven). Lezers moesten raden 

wie deze  auteur was. Die de moed had openlijk sympathie te vragen voor land en volk van 

Indonesië. Haar naam; Hella Haasse, geboren in Batavia, nog maar amper 30 jr.oud werd zij 

de winnares voor de boeken week. In mei 1948 hielden de door Nederland opgerichte 

deelstaten met de republiek, zonder Nederland!, een conferentie in Bandoeng. Uitkomst; een 

overgangsfase tot vorming van de Verenigde Staten van Indonesië en met in de plaats van de  

lt.gouverneur generaal een directorium van 3 Indonesiërs en 1 Nederlandse hoge 

commissaris! Nederland was verbolgen, begreep dat dan de republiek de dienst zou uitmaken  

bereidde een plan voor, om hoe dan ook de Republiek uit te schakelen. Doordat ook het 

Amerikaanse VN commissielid Graham onder de indruk raakte van de republikeinse leiders, 

wilde Nederland (Romme, Beel en gen.Spoor) de zaak wederom militair forceren. In 

dec.1948, wetende dat dan de VN op kerstreces zou gaan en zonder de deelstaten in te lichten, 

moest een 2e politionele actie worden uitgevoerd. De republiek moest wederom een 
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ultimatieve voorstel (Ned. de baas in overgangsperiode, de republiek een deelstaat, geen eigen 

leger; etc). binnen een vastgesteld tijd beantwoorden. Men rekende er op dat dit ultimatum  

zeker afgewezen zou worden. Beel hield dit ultimatum nog een dag aan, dus te laat voor 

beantwoording door de republiek en  militair ingrijpen was noodzakelijk. 

In de nacht dat VN op Kerstreces was/ging 18 dec.1948! werd door de katholieke Beel het 

sein gegeven tot actie. Op die zelfde avond in Soerabaja keek ik, 13jr.oud, met vriendjes naar 

een colonne militaire voertuigen. Bemand met soldaten, die strak voor zich uit staarden. Op 

weg naar het front. Op weg naar, wat later zal blijken, het einde van Indië. Wat toen een 

militair succes leek werd een complete debacle . Nog erger werd de situatie, toen ook de door 

Ned.gestichte staten zich tegen Nederland keerden. Alle VN lidstaten ( ook al geïrriteerd door 

onderbreking van hun reces) noemden deze actie met parachutisten etc. een regelrechte 

agressie tegen een mogendheid, die feitelijk al door de VN was erkend. De VN gelaste een 

onmiddellijk staakt het vuren, vrijlating van de gevangen republikeinse leiders en herstel van 

de regering (in ballingschap) in Djokja. Bij genomen VN stemming steunde geen enkel VN 

lidstaat Nederland! Nu stond Nederland te kijk voor het wereldforum. De Republiek, dit 

wetende, verhevigde de strijd en deed zelfs een commando aanval olv.luitenant.Soeharto, op 

Djokja om de wereld te tonen dat de TNI leger nog springlevend was. Op 30 juni 1949 

ontruimden de aangeslagen Nederlandse troepen Djokja, waarna een week later een glorieus 

Indonesisch leger zijn intocht hield. Er volgde een ronde tafel conferentie in Den Haag en op 

28 dec.1949,één dag na het strijken van de Nederlandse vlag in Djakarta, voorheen Batavia, 

arriveerden te midden van honderd duizenden landgenoten , luid toegejuicht, de 1e president 

van Indonesia;  Soekarno. Na een periode van; kolonie=nederzetting, overzee 

gebiedsdeel=bezetting, van meer dan 300 jaar werd dan uiteindelijk onafhankelijkheid 

bereikt. Een nieuwe natie was geboren en voor Nederland restte slechts een trauma, dat nog 

steeds voortduurt. Vooral bij hen, die zich identificeren met de kreet;“ voor orde en rust”! Een 

massale uittocht naar Nederland was het gevolg. Voor de totoks=volbloed Nederlanders(ca 

80.000) was het vanzelfsprekend. De overheid bevreesd voor een invasie van  duizenden 

Indo’s in een Nederland met sombere economische toekomst, stelde een  

 

 

 

                
 “Oeroeg was mijn vriend”             “Een volk dat voor tirannen zwicht…” 

       H.M.van Randwijk. 
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Min.W.Drees en dr .L.J.M.Beel.                                            Een  kritische soldaat                                                    

                                                                                                                                   
 

Overdracht 27 dec.1949       Soerabaja 1948 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

commissie samen o.l.v. P.H.M Werner, voormalig hoofd van dept.Sociale zaken, die Indo’s 

moest overtuigen liever Indonesiër te worden of, alsof Nederland daarop gerekend had naar 

Nw.Guinea ( uit de overdracht gehouden) te vertrekken. Massa’s vragenlijsten en formulieren, 

bewijsstukken dat men de Nederlandse nationaliteit bezat etc., moesten worden ingevuld. 

Wachten, alsmaar wachten tot fiattering door de Ned. Hoge commissaris. Het IEV, altijd pro 

Nederland bood “de helpende hand”door zijn aanhang voor Indonesië te laten kiezen! “ 

Indo,eeuwig verlakt” werd prompt daarna de betekenis van het IEV. 

Een ezel stoot zich niet tweemaal aan…, is een bekend spreekwoord. Welnu, na het 1e drama 

volgde een tweede; nl.Nw.Guinea, dat bewust uit de overdracht is gehouden wat in 

tegenspraak was met de Linggadjati overeenkomst; te weten overdracht van het gehele 

grondgebied van Nederlands Indië. In geen 300 jaar was aan NW. Guinea aandacht besteed, 

m.u.v. een aantal expedities en de vestiging van het concentratie kamp Digoel, zoals al eerder 

genoemd en berucht  bij de Indonesische nationalisten. Toen dit land ook al niet trek was bij 

de Indo’s, voelde Nederland zich plotseling geroepen om in rap tempo de bevolking (voor een 

groot deel kannibalen) tot zelfbeschikking op te leiden. Onder aanvoering van minister Luns 

werd de verhouding met de Republiek tot een dieptepunt gebracht. Alle nog Nederlandse 

bezittingen in Indonesië werden toen genaast. De op advies van Nederland, Indonesiër 
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geworden Indo’s, veelal bij genaaste bedrijven werkzaam,  werden ontslagen, 

gediscrimineerd, en kwamen in grote problemen. Hun bezittingen werden eveneens genaast 

en de hulp die toen Nederland bood was…op eigen kosten naar Holland! Zij die dit (leningen) 

niet konden betalen verdween tenslotte verpauperd in de kampongs en achterbuurten. 

Nederland stuurde militaire versterkingen naar Nw.Guinea en polste Engeland ,Australië en 

de USA voor eventuele bijstand bij een gewapend treffen met Indonesië. Geen van de 

genoemde landen bleek daartoe bereid te zijn. Alleen Amerika zegde toe….schepen ter 

beschikking te stellen voor evacuatie van de Nederlanders!  Nw.Guinea werd tenslotte onder 

druk van Amerika via de VN aan Indonesië overgedragen. Nederland verloor al zijn 

beleggingen in Indonesië, zijn investeringen in Nw.Guinea ca. f 900.000.000.- en stond 

alweer voor schut voor het wereld forum. Wederom een uittocht naar Holland.  

Alle repatrianten, als bij de 1e uittocht in de ’50 jaren, kregen overheidshulp in de vorm van 

allerlei voorschotten (kleding, meubilair etc), die later in termijnen afbetaald moesten worden. 

Ook af te betalen door de kinderen, bij overlijden van de ouders! Het was voor velen ook een 

schok te ervaren in Holland uitgescholden te worden voor;” hé zwarte, poep chinees, pinda 

wat doe je in ons land, de boel hier opvreten?, Ga terug naar Soekarno!” Discriminatie was 

toen nog algemeen. Terwijl vele Nederlanders emigreerden naar Canada en Australië  was 

emigratie niet weggelegd voor de bruine Nederlanders. Enkele licht gekleurden hadden 

succes. Toen Amerika aanbood een quotum oorlogsvluchtelingen ( ook gekleurde) op te 

nemen, grepen ca.30.000 Indo’s hun kans en vestigden zich vooral in California. Er kwam 

gelukkig ook een mevr.Marga Klompé als minister, die aan alle afbetalingen van voorschotten 

in 1961 een einde maakte en zelfs de in nood verkerende Indo’s in Indonesië (als spijt optant - 

nb.door Ned.politiek in nood geraakt) naar Nederland liet overkomen. Volledigheidshalve 

moet vermeld worden dat ca. 230.000 Indischen naar Nederland zijn overgekomen en 

ca.4000.000 ( incl. niet “erkende”) in Indonesië zijn gebleven. 

 

Amstelveen , 20 december 2011. 

Ing.R.L.Mertens 

Note; Indo= Indo Europeaan= Indisch= Indisch Nederlander. Hiertoe behoren ook 

Nederlanders, die door familie banden en door (generaties) lang verblijf  in Indië, zich Indisch 

voelen/noemen. 

 

 

                            

                    
     

Merdeka!     Schoolkaart van Ned. Indië wordt afgevoerd. 
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Aankomst 

 
Toch niet welkom? 
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