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duidelijke toezeggingen zou doen aan de Indonesische nationalisten. (Mii)
Ook in de discussie in de begeleidingscommissie hield Brugmans nog vast
aan zijn kwalificatie 'onhistorisch' :

, 'Men mag de Nederlandse regering niet verwijten dat zij de principieel
andere situatie waarvoor men in 1945 kwam te staan, niet in de
voorafgaande drie jaren heeft zien aankomen.' (vii)

Vervolgens kwam De Jong te spreken over de politiek van de gouver-
neut-generaal, Jhr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, ten
aanzien van de Indonesische nationalisten. Brugmans hield De Jong voor
dat Van Starkenborgh een voorzichtige politiek had moeten voeren
omdat de marges waarbinnen hij kon handelen uiterst smal waren:

, 'Het was niet "de wil die ontbrak" om te komen tot voorbereidingen van
"ingrijpende staatkundige hervormingen", maar het wasde gehele wereld-
situatie die daartoe een beletsel vormde.' (M)

De Jong vulde zijn tekst aan met een opmerking over het persoonlijk
inzicht van deze gouverneur-generaal dat er vroeg of laat een einde aan de
Nederlandse heerschappij in de Archipel zou komen."

Paape en A. Pelt vroegen De Jong ofhet zin had te speculeren over de
mogelijkheden en gevolgen van een strikte Nederlandse neutraliteitspoli-
tiek ten aanzien van Japan. De Jong had de vraag opgeworpen of zo'n
politiek Nederlands-Indië de Japanse bezetting had kunnen besparen en
had daarbij verwezen naar het voorbeeld van Frans Indo-China. Hij
merkte op dat bij de regering en bij het gouvernement in Batavia het
denkbeeld dat Nederland èn Nederlands-Indië samen met het Britse
Imperium één lijn moesten trekken slechts geleidelijk was gegroeid.
Daarom vond hij dat de neutraliteitskwestie wel ter sprake moest worden
gebracht. (M)Toen de Japanse aanval eenmaal een feit was, deed zich de
vraag voor of een in Engeland geformeerde en opgeleide Nederlandse
legereenheid, de 'Brigade Prinses Irene', naar de Oost moest worden
overgebracht om daar de defensie te versterken. Men had uiteindelijk
besloten dat niet te doen en de Enquêtecommissie had hierop na de oorlog
harde kritiek geoefend. De Jong volgde deze in zoverre dat hij de in
militaire kringen geopperde argumenten tegen de troepenzending van
weinig strijdbaarheid vond getuigen. Oud-minister Van Rhijn vond dat
De Jong hier te lichtvaardig oordeelde en Klein steunde hem tijdens de
discussie, waarop De Jong enkele termen afzwakte. (M,v) Ten slotte stelde
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