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DE DEKOLONISATIE van nederland 
IN DRIE SCÈNES: 1942, ’45, ’48

1. Na zeven jaar leed en ellende

De dekolonisatie van Indonesië kreeg haar beslag toen Neder-
land in december 1949 de soevereiniteit over Nederlands-Indië 
formeel afstond. Er ging een bloedige geschiedenis aan vooraf, 
die begon toen koningin Wilhelmina in december 1942 aan-
kondigde dat Nederland zijn aanspraken op het land zou op-
geven. Vier maanden later overrompelde het Japanse leger het 
land en dat werd het begin van zeven jaar leed en ellende voor 
de Indonesische bevolking. 

De Japanse bezetting ging over in strijd om de Indonesische 
onafhankelijkheid, sociale revolutie en gewapend optreden door 
Nederland. In die tijdspanne stierven naar schatting 4 miljoen 
Indonesiërs door hongersnood, moord, doodslag, marteling en 
gedwongen tewerkstelling onder erbarmelijke omstandigheden. 
Ongeveer dertigduizend Europeanen  lieten het leven, meren-
deels in interneringskampen. Sommige groepen kregen het uit-
zonderlijk zwaar te verduren, met name de (Indo-)Chinezen en 
Indo-Europeanen, gemengde bevolkings groepen die beschouwd 
werden als handlangers van het kolonialisme en daarom tijdens 
de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd blootstonden aan een 
terreur, waarin tienduizenden het leven lieten.

9789492928757.indd   9 31-10-19   11:36



10

Bij het opmaken van de rekening over die periode staat Ne-
derland in de beklaagdenbank. Het stuurde een leger van meer 
dan 120 000 manschappen overzee, dat tussen maart 1946 en 
december 1949 ruim 100 000 Indonesiërs doodde. De militai-
re campagnes alias ‘politionele acties’ waren entr’actes in een 
drie en een half jaar durende guerrilla en contraguerrilla. Die 
overheerst nu alles wat over deze geschiedenis gezegd wordt. 
Niet langer bepalen heren rond vergadertafels en verdragen 
die getekend worden het beeld, maar soldaten die kampongs in 
brand steken en met de mitrailleur in de aanslag bij een grep-
pel vol lijken staan.  

Dat is deels terecht: het is een gruwelijke historie die nu 
pas in haar volle omvang uit de doeken wordt gedaan. Maar 
er is meer over te zeggen, en het heeft geen zin bij wijze van 
boetedoening historische onwaarheden te verkondigen. Het 
beneemt bovendien het zicht op wat feitelijk de hoofdzaak 
is: hoe Indonesië onafhankelijk werd en welke rol Nederland 
daarin speelde. Heeft ons land zich inderdaad hardnekkig en 
met groot geweld ‘verzet tegen de dekolonisatie van Indone-
sië’, zoals je tegenwoordig steevast hoort betogen? Dat wil ik 
in dit boek nagaan. De beide Nederlandse militaire campag-
nes tegen de Indonesische republiek waren naar het woord 
van Von Clausewitz een (hardhandige) voortzetting van de 
politiek met andere middelen. Maar wat was het doel van de 
bewindslieden en de onderhandelaars? Betekende de soeve-
reiniteitsoverdracht werkelijk een smadelijke nederlaag voor 
Nederland? 

In dit boek beschrijf ik dat proces en bestrijd en passant eni-
ge nu algemeen aanvaarde ‘waarheden’ die daarover de ronde 
doen, namelijk:
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Nederland verzette zich tussen 1945 en ’49 hardnekkig en ge-
welddadig tegen de dekolonisatie van Indonesië.

De soevereiniteitsoverdracht van ’49 was een debacle voor 
Nederland. 

Nederland heeft in 1962 de Papoea’s, aan wie het na de In-
donesische onafhankelijkheid zelfbeschikkingsrecht beloof-
de, lelijk in de steek gelaten.

En kwam met de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 
1949 werkelijk een einde aan drie en een halve eeuw koloniale 
overheersing van de archipel door Nederland? Ten slotte stel ik 
de vraag: Wat had Nederland anders kunnen en moeten doen? 
Had het de Indonesische nationalisten anders tegemoet moe-
ten treden? Zo ja, hoe dan? En had het daardoor kunnen ver-
mijden dat deze geschiedenis eindigde in een fiasco van goede 
bedoelingen? 

2. Een vaarwel aan het kolonialisme

‘Met majesteitelijke gratie als een zeilschip onder volle tuiga-
ge’ betreedt koningin Wilhelmina op 6 december 1942 op de 
vijfde verdieping van Stratton House in Londen de studio van 
Radio Oranje.1 De typering van de vorstin is van de schrijver 
A. den Doolaard, die als ‘omroeper’ op dit radiostation van de 
regering in ballingschap grote populariteit geniet in bezet Ne-
derland. Onder zijn regie spreekt de koningin doorgaans haar 
landgenoten in Nederland toe, maar vanavond richt zij zich tot 
haar onderdanen overzee.
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In Wilhelmina’s wereldrijk gaat de zon letterlijk nooit onder: 
als bij de vuurtoren op de westpunt van Aruba het donker in-
valt, wordt het in het oosten van Nederlands Nieuw-Guinea al-
weer licht. Haar toespraak komt in Nederlands-Indië daardoor 
bekend te staan als de 7-decemberrede. In ‘de West’, Suriname 
en de zes Antilliaanse eilanden, wekken de woorden van de 
koningin bij een geschoolde voorhoede veel geestdrift, maar 
in ‘de Oost’ bereiken deze nagenoeg niemand. Nederlands-In-
dië is bezet door de Japanners, die het radioverkeer streng aan 
banden leggen.

Op vergeelde foto’s zien we de ‘Oude Dame’ statig achter de 
microfoon zitten, een zwaar, hoog apparaat: met haar kin ge-
heven, de blik vastberaden, het papier met de tekst in haar 
hand, hoed op en bontkraag om, want het is kil in het gebouw, 
er is gebrek aan brandstof. Volgens Den Doolaard is Wilhelmi-
na een puik radiospreekster, al spreekt ze meestal te luid, alsof 
ze zich rechtstreeks, zonder technische hulpmiddelen, tot haar 
landgenoten wil richten. Maar haar stem is vast, ze hapert niet 
en heeft een toonhoogte die haar woorden iets geagiteerds en 
een zekere urgentie geeft.

Het is niet te horen dat zij haar tekst tegen heug en meug 
voorleest. Wilhelmina verklaart dat de Nederlandse regering 
‘na de bevrijding’ een rondetafelconferentie bijeen wil roepen 
‘voor gezamenlijk overleg over een voor de veranderde om-
standigheden passende bouw van het Koninkrijk’. ‘Ik ben over-
tuigd,’ zegt zij, ‘dat het Rijk na den oorlog zal kunnen worden 
opgebouwd op den hechten grondslag van volledig deelge-
nootschap, die de voltooiing zal betekenen van hetgeen zich in 
het verleden reeds heeft ontwikkeld.’ In details treedt zij niet, 
die moeten worden overgelaten aan de beoogde conferentie, 
maar ze geeft wel de hoofdlijnen aan: ‘Ik weet dat geen poli-
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tieke eenheid en verbondenheid op den duur kunnen blijven 
bestaan die niet gedragen worden door de vrijwillige aanvaar-
ding en de trouw van de overgrote meerderheid der burgerij.’2

Het doel is, in haar woorden: ‘Een Rijksverband waarin Ne-
derland, Indonesië, Suriname en Curaçao tezamen deel zullen 
hebben, terwijl zij ieder op zichzelf de eigen, inwendige aan-
gelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, 
doch met den wil elkander bij te staan, zullen behartigen.’

Dat is niet mis: ‘vrijwillige aanvaarding’, ‘volledig deelgenoot-
schap’, ‘eigen, inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid 
behartigen’ zijn begrippen die haaks staan op het koloniale be-
stel, dat gebaseerd is op onvrijwilligheid en ongelijkheid. Het 
streven van de regering is nu blijkbaar: gelijkwaardigheid van 
de koloniën met de koloniale mogendheid. Bij monde van zijn 
vorstin zegt Nederland op 6 december 1942 het kolonialisme 
vaarwel.

3. ‘Het falen der generaties’

Zeven jaar later, op 27 december 1949, draagt Nederland de soe-
vereiniteit over Nederlands-Indië over aan Indonesië. Dat wordt 
in Djakarta, de hoofdstad van de kolonie, massaal en uitbundig 
gevierd. In Amsterdam zijn echter weinig mensen op de been 
voor deze historische gebeurtenis. Dat is niet alleen het gevolg 
van het grauwe weer tijdens de sombere dagen tussen Kerst-
mis en Nieuwjaar, het weerspiegelt ook het katterige gevoel een 
nederlaag geleden te hebben: Nederland verliest zijn grote ko-
lonie in Azië, ‘ons Insulinde’, zoals het land liefkozend wordt ge-
noemd. Voor Indonesiërs bezegelt de soevereiniteitsoverdracht 
de erkenning van het feit dat ze hun onafhankelijkheid veroverd 
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hebben, hun ‘merdeka’, hun vrijheid. Uit het rood, wit en blauw 
dat eeuwenlang over hun land heeft gewapperd, wordt het blauw 
voorgoed verwijderd: het merah putih, het rood-wit, zegeviert.

Geflankeerd door een marechaussee die hoog boven hem uit 
torent inspecteert de Indonesische premier Mohammad Hatta, 
in Rotterdam afgestudeerd econoom en Indonesisch nationalist 
van het eerste uur, voor het paleis op de Dam de erewacht. Pre-
sident Soekarno heeft verkozen in Jakarta te blijven: hij wil niet 
uit handen van de Nederlandse koningin de soevereiniteit ont-
vangen die Indonesië in zijn ogen al vanaf 17 augustus 1945 bezit. 
De vroegere kolonie wordt vanaf nu officieel de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië genoemd, een naam die het fe-
deralisme uitdrukt dat Nederland er heeft willen invoeren, maar 
waarin de nationalistische ‘republiek’ van Soekarno en Hatta 
toch op de eerste plaats staat.

Om 10.17 uur in de ochtend tekent Hatta in de Burgerzaal van 
het paleis de akte van overdracht. In het paleis van de voorma-
lige gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië aan het Ko-
ningsplein te Djakarta luisteren Nederlandse en Indonesische 
hoogwaardigheidsbekleders via de radio mee naar Hatta’s kor-
te verklaring en naar de rede van koningin Juliana, die een jaar 
eerder haar moeder als vorstin is opgevolgd. De stem van Ju-
liana klinkt kwetsbaar die dag. In haar toespraak noemt ze dit 
‘een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen 
van deze tijd’ door ‘de onnatuurlijkheid van het verloop en an-
derzijds doordat nooit duidelijker naar voren is gekomen de 
diepe sympathie der beide volkeren’.

Van de vele duizenden slachtoffers van het geweld waarmee 
dat gepaard ging, maakt Juliana geen gewag. De koningin wil 
‘uitdrukkelijk constateren dat in Nederland iedereen met het 
beginsel van soevereiniteitsoverdracht instemt’. De nadruk op 
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instemming ‘in beginsel’ is ingevoegd op verzoek van minis-
ter-president Drees, want lang niet iedereen is het eens met de 
praktijk ervan (en velen trouwens ook niet met het beginsel).

‘Het is een voorrecht,’ zegt Juliana, ‘deze daad te verrichten 
tegenover de geschiedenis of beter voor het aangezicht Gods, 
die weet waarom dit samengaan in vrijheid niet eerder en ook 
niet later werd bereikt en die alleen het falen kent der genera-
ties.’3

Het zijn plechtige woorden, gevoelig uitgesproken, maar was 
het verloop van de gebeurtenissen inderdaad zo onnatuurlijk? 
En is tijdens de vier en een half jaar van voortdurende we-
derzijdse schermutselingen, hinderlagen, executies, strafex-
pedities en brandschattingen de ‘diepe sympathie der beide 
volkeren’ werkelijk ‘duidelijker dan ooit naar voren gekomen’? 
Waarom kon aan deze worsteling ‘niet eerder en ook niet later’ 
een eind worden gemaakt? Wie bedoelt Juliana met die ‘gene-
raties’ en waarin faalden ze? We hoeven er niet bij stil te staan. 
Het zijn vorstelijke stijlbloempjes, mooi maar nutteloos. Tekst-
schrijvers van koninklijke toespraken zijn nu eenmaal dol op 
hoogdravende nietszeggendheden. Hoofdzaak is dat ze het 
einde van de Nederlandse heerschappij over de Indische archi-
pel bezegelen. Alleen het ontzaglijke, vaak als ‘mensonvrien-
delijk’ bestempelde Nieuw-Guinea wordt uitgezonderd van de 
soevereiniteitsoverdracht en Nederland zal het op zich nemen 
de daar levende Papoea’s op te voeden tot het uitoefenen van 
hun zelfbeschikkingsrecht.

Ten slotte speelt het carillon van het paleis voor een gehoor 
in Amsterdam en Djakarta de volksliederen: eerst het Indone-
sia Raya, dan het Wilhelmus.
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4. Kachelhoutjes maken van Soekarno!

In die ruim zeven jaar tussen 1942 en 1949 heeft zich de de-
kolonisatie van Indonesië voltrokken. Ik ben er in mijn leven 
steeds anders over gaan denken. Op het schoolplein zong ik, 
toen het Nederlandse leger in 1948 de aanval inzette tegen de 
nationalistische strijdkrachten in Indonesië, luidkeels mee: ‘En 
wat doen we met Soekarno als-ie komt? We maken er kachel-
houtjes van!’ Soekarno was de gehate nationalistische leider, 
die ons het mooie Insulinde wilde afpakken, waarvan een idyl-
lische plaat in de klas hing: een Hollandse soldaat te paard aan 
de rand van een sawah, met zijn karabijn de Javaanse boer be-
schermend die er vreedzaam zijn padi plant. Van onze plaat-
selijke voetbalclub moesten zeven spelers zich inschepen voor 
militaire dienst in Indië, onder wie onze puike doelman, en dat 
jaar degradeerde de club dan ook prompt. Dat was voor mij, 
geloof ik, nog het ergste gevolg van die strijd in Indië. Ik herin-
ner me de terugkeer van de voetballers: de harmonie speelde in 
de muziektent. De vreugde werd gedempt doordat een van hen 
er het leven had gelaten. Toen mijn vader werd afgekeurd voor 
dienst in Indië, waren we dan ook maar wat blij.

Toen ik studeerde, werd ik socialist, en knap links ook. Mijn 
‘kameraden’ en ik verweten de Partij van de Arbeid dat ze zich 
onder Willem Drees had laten meeslepen in een koloniale 
oorlog. We colporteerden met een fotomontage van premier 
Jan de Quay en minister Joseph Luns met peniskokers voor, 
om daarmee hun hardnekkig verzet tegen het overdragen aan 
Indonesië van Nieuw-Guinea, ons laatste stukje grondgebied 
in Azië, belachelijk te maken – en hadden niet door dat we zo 
ook de Papoea’s belachelijk maakten. Dekolonisatie was toen 
een leerstuk, een dogma, waarop niet afgedongen mocht wor-
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den: Indonesië had dus het volste recht op Nieuw-Guinea.
Ik was journalist bij de Haagse Post toen Joop Hueting in 1969 

op televisie in het actualiteitenprogramma Achter het Nieuws 
van de vara zijn onthullingen deed van Nederlandse oorlogs-
misdaden in Indonesië en ik merkte dat ik het eigenlijk liever 
niet wilde weten: had onze keeper daar ook aan meegedaan? 
Gelukkig liet de regering ons weten dat het om ‘excessen’ ging, 
uitwassen. Maar in de loop der jaren werd het steeds erger. Ka-
pitein Raymond Westerling, ‘de Turk’, die ik als jongen wel stoer 
had gevonden met zijn pistool op de heup, bleek in Zuid-Ce-
lebes massale ‘standrechtelijke executies’ te hebben laten uit-
voeren.4 In het Javaanse dorp Rawagede waren honderden 
inwoners zonder pardon doodgeschoten. Waren ‘onze jongens’ 
werkelijk tot zulke dingen in staat? Schande voor Nederland!

Maar toch, toen ik in 2013 mijn Afscheid van de koloniën 
schreef, kwam ik dicht bij de enigszins provocatieve slotsom 
van de historicus Joop de Jong in de Volkskrant: ‘Nederland 
deed het in Indië zo gek nog niet.’5 Mijn boek gaat over de Ne-
derlandse dekolonisaties in wat ‘de West’ en ‘de Oost’ genoemd 
werd en als je alleen naar het politieke en diplomatieke proces 
keek kon je De Jong wel enigszins gelijk geven: Nederland be-
reikte in 1949 wonder boven wonder op papier ongeveer wat 
het had willen bereiken. Maar dan moest je de ‘politionele ac-
ties’ of ‘militaire offensieven’ of ‘koloniale oorlogen’ buiten be-
schouwing laten en kan dat wel? En het was wel duidelijk dat 
Indonesië de vorm waarin Nederland deze dekolonisatie wilde 
gieten nooit van harte aanvaard had.

Dit verschuivende beeld van de geschiedenis geldt voor de 
Nederlandse publieke opinie in het algemeen. Voor de Tweede 
Wereldoorlog overheerst het gevoel dat daar in Azië door ons 
naar het woord van Jan Pieterszoon Coen ‘iets groots verricht’ 
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wordt en dat wij het beste voorhebben met de inlanders, die 
ons dan ook een warm hart toedragen. Na de oorlog domine-
ren aanvankelijk het verdriet en de rancune dat Soekarno ‘ons 
mooie Insulinde’ van ons heeft afgepakt. Later, vanaf het eind 
van de jaren zestig, rijzen de twijfels: hadden we Indonesië niet 
eerder moeten afstaan? Waren die zogenaamde politionele ac-
ties in plaats van een campagne om in Indië orde en rust te 
herstellen in wezen niet een poging ons koloniaal gezag er op-
nieuw te vestigen?

En nu, in de eenentwintigste eeuw, lijkt ons beeld van deze 
dekolonisatie bepaald te worden door oorlogsmisdaden, ‘de 
brandende kampongs van Generaal Spoor’, naar de titel van 
het boek dat Remy Limpach over het Nederlandse militaire ge-
weld in Indonesië schreef. Hebben we ons daar niet schande-
lijk misdragen, als ouderwetse koloniale houwdegens?6

5. ‘Indonesia Raya, merdeka, merdeka’

Er heeft tussen 1942 en ’49 nog een andere historische gebeur-
tenis plaatsgevonden: de proclamatie van de Indonesische on-
afhankelijkheid.

Twee dagen na de capitulatie van Japan staan op 17 augustus 
1945 twee mannen, omstuwd door een groep jongeren, in de 
voortuin van het pand Pegansaan-Oostlaan 56 te Djakarta: de 
nationalistische leiders Mohammad Hatta en Soekarno. Met 
trillende handen en een stem die schor is van de malaria leest 
de laatste een ultrakorte tekst voor: ‘Wij, het volk van Indone-
sië, proclameren hierbij de onafhankelijkheid van Indonesië. 
Zaken betreffende het overdragen van de macht, etc., zullen op 
ordelijke wijze en zo snel mogelijk worden geregeld.’ Eronder 
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staan de handtekeningen van hem en Hatta. Aan een bamboe-
stok wordt de rood-witte vlag gehesen en alle aanwezigen zin-
gen het ‘Indonesia Raya, merdeka, merdeka’ (Groot Indonesië 
vrij, vrij) – vlag en volkslied die waren verboden onder de Ne-
derlanders.7

Historische gebeurtenissen lijken achteraf doorgaans he-
roïscher dan ze in werkelijkheid waren. De twee leiders wor-
den in feite gegijzeld door de jongemannen die hen omringen. 
Eerder die maand heeft het tweetal het namelijk al met de Ja-
panners op een akkoordje gegooid over de Indonesische onaf-
hankelijkheid die dan onder auspiciën van de bezetter tot stand 
zou zijn gekomen. Dat accepteren deze pemuda’s niet, heet-
hoofdig als ze zijn. Ze ontvoeren Soekarno en Hatta en pressen 
hen de onafhankelijkheid buiten Japan om uit te roepen.

De overlevering wil dat de aanwezigen vervolgens zwaaiend 
met de rood-witte vlag de stad in rijden om iedereen toe te 
roepen dat het land nu vrij is. Anderen zouden opgetogen naar 
Soekarno’s huis zijn gegaan, waar zijn echtgenote Fatmawati 
grote pannen nasi kuning bereidt die pas na zonsondergang 
gegeten zal worden, want het is ramadan. Soekarno zelf ligt 
dan allang weer ziek te bed.

Volgens de historicus Harry Poeze is iedereen na de kleine 
plechtigheid echter zo vlug mogelijk naar huis gegaan, uit vrees 
voor Japanse represailles. De Japanners hebben na hun overga-
ve aan de geallieerden van de Britten het consigne gekregen de 
status quo in het land te handhaven en de vraag is hoe zij zullen 
reageren op het afkondigen van de onafhankelijkheid. Ze heb-
ben verboden dit te doen op het centrale Koningsplein en ge-
ven ook geen toestemming het via de radio bekend te maken.

Maar de Indonesische onafhankelijkheid is uitgeroepen. 
Werd Indonesië daarmee ook werkelijk onafhankelijk? Of pas 
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door de soevereiniteitsoverdracht in december 1949? Formeel 
wel, maar nog zeventig jaar later wordt regelmatig de vraag aan 
de orde gesteld of het niet al vier en een half jaar eerder een 
onafhankelijk land werd. In Nederland wordt geëist dat Den 
Haag dit feit nu ‘eindelijk eens’ moet erkennen!

Is met die proclamatie in een voortuin te Djakarta de soe-
vereine Indonesische staat gevestigd? Voor een echtscheiding 
volstaat niet dat een van de twee te kennen geeft te willen schei-
den, daar zijn er twee voor nodig. De Republiek der Zeven Ver-
enigde Nederlanden ontstond niet met het uitvaardigen van het 
Plakkaat van Verlatinghe waarmee in 1581 de Spaanse koning 
werd afgezworen. De Nederlandse onafhankelijkheid werd pas 
in 1648 bezegeld door de Vrede van Münster. Zoals de Indone-
sische in 1949 toen Nederland de soevereiniteit over het land 
overdroeg. Wel kreeg Indonesië al in 1947 erkenning van an-
dere staten, waarmee het internationaal als staat erkend werd.

Wat zou Nederland erkennen als het uitspreekt dat Indone-
sië meteen na 17 augustus 1945 een onafhankelijk land was? Dat 
het op die dag subiet zijn biezen had moeten pakken om de 
plaat te poetsen, het land in de naoorlogse chaos aan zichzelf 
overlatend. Dat te ‘erkennen’ zou misplaatst zijn. Er waren nu 
twee concurrenten om de soevereiniteit over het land.
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