
JONKMAN CONTRA VAN STARKENBORGH

onderschreef en wat, als dat zo was, daarvan de eonsequenties zouden
zijn voor, zo heette het, 'de Indonesische bevolking van Nederlands-
Indië'. Hier was niet zozeer de inhoud van de vraag van belang (te
voorzien viel dat er een negatief antwoord op zou worden gegeven 1) als
wel het feit dat de radicale nationalisten in de Volksraad, toen over hun
beroep op gouvernement en regering gestemd moest worden, nagenoeg
alle Indonesische conservatieven naast zich hadden gekregen: ook dit was
een novum. Er was hier een scheidslijn getrokken waartoe het in de
drie-en-twintig jaar dat de Volksraad bestond, nog nirnmer was geko-
men.

Over die scheidslijn, trouwens over de gehele ontwikkeling die zich
voordeed in de relaties tussen het gouvernement en de nationalisten,
maakte Jonkman, de voorzitter van de Volksraad, zich grote zorgen. Hij
begreep heel wel dat het, zolang Nederland bezet was; moeilijk zo niet
onmogelijk was, wezenlijke veranderingen aan te brengen in Indië's
plaats in het koninkrijk en in haar inwendig bestel, maar hij was er zich
scherp bewust van dat men de politieke ontwikkeling alleen kon hopen
te beheersen indien Indië's naoorlogse toekomst veel duidelijker werd
aangegeven dan de koningin op 10 mei en van Starkenborgh op 16 juni
hadden gedaan - welnu, dan zou hijvoor die duidelijkheid zorgen! Hij
besloot dat te doen op de grote ontvangst die de gouverneur-generaal op
Koninginnedag, 31 augustus, placht te houden. Van wat hij daar wenste
te betogen, zond hij van Starkenborgh een afschrift.

Bij die ontvangst herinnerde hij er aan dat de koningin aangekondigd
had dat na de oorlog Nederlands staatsbestel aan de veranderde omstan-
digheden zou worden aangepast en dat dit beginsel ook op de structuur
der overzeese gebiedsdelen en op hun plaats in het koninkrijk zou
worden toegepast. 'Daaruit volgt', zei hij (maar dat behoefde daar naar
het oordeel van anderen, in de eerste plaats van van Starkenborgh, in het
geheel niet uit te volgen),

'dat elk der rijksdelen een gelijkwaardige plaats zal erlangen en alle volkeren van
het rijk gelijkgerechtigd zullen zijn. Zo opent zich voor ons, .. een nieuwe,
schone toekomst waarin ons land in het koninkrijk der Nederlanden .. .zich een

I Van Starkenborgh deed van de hem gestelde, vraag p.aseind oktober, volle twee
maanden later dus, mededeling aan de regering. Welter legde de zaak aan het kabinet
voor. 'Geantwoord (zal) worden', aldus de kabinetsnotulen van 4 november, 'dat dit
punt alleen betrekking heeft op intemationale verhoudingen' (de Britse regering had
het inmiddels op Brits-Indië en Birma ook niet van toepassing willen verklaren), 'niet
voor inwendige: (Ministerraad: Notulen, 4 nov. 1941).
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