
DE 'INDONESIË-VEgKLARINC' DER ILLEGALITEIT

Over een geheel ander, eveneens belangrijk punt was men het in de
Contact-Commissie wèl eens geworden: de wenselijkheid om er de
publieke opinie op te wijzen dat, wanneer straks het rijk in Europa zou
zijn bevrijd, Nederlands-Indië nog steeds bezet zou zijn door Japan en
dat bevrijd Nederland alle krachten zou moeten inspannen om aan de
Geallieerde militaire acties ter bevrijding van Indië deel te nemen.

Eind september '44 had de regering in twee lange telegrammen I 'de
gehele ondergrondse pers' verzocht, een campagne in te zetten ten gunste
van vrijwillige dienstneming met het oog op 'bevrijding Indië, opdat
later niet gezegd wordt dat dit gebiedsdeel uitsluitend bevrijd is door
grote bondgenoten stop betreffende de toekomstige verhouding Neder-
land-Indië ware rede koningin van 8 december 1942 als leidraad te
nemen' - bedoeld werd de door de koningin op zondagavond 6 decem-
ber '42 (in Indië was het toen maandag de 7de) in Londen uitgesproken
radiorede. Daarin had zij o.m. uitdrukking gegeven aan 'de overtuiging
dat het koninkrijk na de oorlog', na een daartoe te houden 'rijksconfe-
rentie', 'zal worden gebouwd op een grondslag van volledige deelge-
nootschap', en had zij voorts gezegd: 'Ik heb daarbij een vorm voor ogen
waardoor Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao deel zullen heb-
ben in het bestuur van het geheel, terwijl zij ieder op zichzelf de eigen,
inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen
kracht, doch met de wil elkander bij te staan, zullen behartigen' - men
zou kunnen zeggen dat 'Indonesië' (het gebruik van die term in staats-
stukken was nog in '4I door het Nederlands-Indische gouvernement
afgewezen) binnen het geheel van een nieuw-gestructureerd koninkrijk
zelfstandig zou worden, niet onafhankelijk. Van enig recht op onafhan-
kelijkheid werd in de 7 december-toespraak niet gerept.

Sommigen in Nederland vonden dat reeds die zelfstandigheid te ver
zou gaan. Trouw had in december '43 een geheel nummer aan Indië
gewijd. 'Een kind dat graag groot wil zijn', zo had daarin gestaan, 'heeft
daarmee nog niet het vermogen van de man', 'de koloniale taak' was in
Nederland 'verstaan als een 'heilige roeping", Indië was niet meer dan
'een groep landen, bijeengebracht en bijeengehouden door het Neder-
landse gezag.'2 De Waarheid daarentegen had in die tijd geschreven, 'dat
Indonesië recht heeft op volledige onafhankelijkheid."

Hoe nu een 'campagne' in te zetten waaraan zowel gereformeerden
als communisten zouden kunnen deelnemen? Na ontvangst van de

I Tekst: Witboek CAe, p. 73-74. 2 Trouw, I, 14 (dec. 1943), p. IO, 4, 6. 3 De
Waarheid, 17 nov. 1943, p. 7·
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