
DE KOLONIALE VERHOUDING

werden, kwamen, zeker naarmate het nationalistisch streven toenam,
psychologisch in een moeilijke positie te verkeren; zij werden door de
meeste Indonesiërs niet als volwaardige Indonesiërs, door vele Nederlanders
niet alsvolwaardige N ederlandersbeschouwd. Het ambivalente karakter van
de koloniale verhouding vond in hen als groep zijn tegelijk zichtbare en,
naarmate de verhoudingen zich toespitsten, meest tragische uitdrukking.
De koloniale verhouding - wat hield zij in 1 Zij hield vóór allesde realiteit

in van een in hoofdzaak door Nederlanders uitgeoefend oppergezag. Die
realiteit handhaafde zich dwars door alle staatkundige veranderingen heen.
De grondwetswijziging van 1848 en de invoering, zes jaar later, van een
nieuw 'reglement op het beleid der regering in Nederlands-Indië' betekende
niet meer dan dat de gouverneur-generaal, in plaats van onder de Neder-
landse koning, onder de Nederlandse Kroon (koning plus minister) kwam te
ressorteren, waaruit overigens voortvloeide dat ook de volksvertegen-
woordiging zich voortaan met de Indische zaken zou gaan bezighouden.
welverdween in 1922 het begrip 'koloniën' uit de grondwet, maar het
'departement van koloniën' werd onder die benaming gehandhaafd en in
Indië zo goed als in Suriname en op de Antillen bleven, aldus Oud, 'organen
der Nederlandse rechtsgemeenschaphet laatstewoord spreken';' De Indische
inheemse vorsten die zich onderworpen hadden en, op basis van die onder-
werping, meer de schijn dan de realiteit van hun vroegere macht bewaard
hadden, waren, politiek gezien, gesubsidieerde en zich meest gedwee voor-
doende functionarissen geworden van het Nederlands opperbestuur. 'Steun-
pilaren van het gezag', noemde jhr. de Jonge hen", en leiders van 'de ware
inlandse beweging", d.w.z. van de beweging die het opperbestuur graag
voor de ware hield.
Dat opperbestuur berustte bij de, telkens voor vijf jaren benoemde gou-

verneur-generaal, geadviseerd door een vijf leden tellende Raad van Indië
(tussende twee wereldoorlogen meest vijf oud-hoofdambtenaren, onder hen
één Indonesiër) en het gebied besturend in de eerste plaats via de departe-
mentshoofden, wier departementen weer in druk contact stonden met het
apparaat van het binnenlands bestuur dat in de hogere rangen hoofdzakelijk
uit Nederlanders bestond. Alle militaire machtsmiddelen ressorteerden in
laatste instantie onder de gouverneur-generaal: het door Nederland ter
beschikking gestelde gedeelte van de Koninklijke Marine, en het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger dat, maar dan in de lagere en laagste rangen, ruim
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