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eigen gelijkw~rdige plaats zal hebben verworven en waarin de volledige samen-
werking der gelijkgerechtigde Nederlanders en Indonesische volkeren en andere
rijksgenoten ... een gelukkige samenleving zal hebben tot stand gebracht, andere
staten ten voorbeeld.' 1

Dat Jonkman hier van een 'gelijkwaardige plaats' van Indië binnen
het koninkrijk sprak, achtte van Starkenborgh niet bezwaarlijk (het was
de richting waarin hij zelf ook dacht), maar Jonkmans uitspraak dat 'alle
volkeren van het rijk gelijkgerechtigd' zouden zijn, ging hem veel te ver:
wie zo sprak, stelde de 'Indonesische volkeren' (Jonkman had niet van
'het Indonesische volk' gesproken) als autonome eenheid naast het Ne-
derlandse volk - dat zou belangrijke staatkundige eonsequenties hebben,
welker bespreking, midden in de oorlog, van Starkenborgh juist wilde
voorkomen. In een zorgvuldig geformuleerd antwoord bestreed hij
Jonkmans visie:

'Beschouwing van de plaats die het moederland inneemt in het rijksbestel en
het rechtmatig belang dat hetzelve bij staatkundige herschikking heeft, terwijl de
noodwendigheid tot dadelijke herziening niet wel "aanwijsbaar is, voert tot
erkenning van de plicht der overzeese delen, aan hun hernieuwingsdrang de
breidel aan te leggen. Zij die zó denken en daarnaar handelen, zijn geen wachters
voor de poorten van het behoud, doof voor de klop der tij den, maar houden de
banen open voor overleg in wederzijdse ontvankelijkheid. Alleen uit zodanig
overleg kan de staatkundige structuur verrijzen die in de zuiverheid van haar
belijning de weloverwogen uitkomst is van schifting en bewerking van de
bouwstof die uit elk der betrokken delen zal zijn aangedragen.'?

Telegrafisch bracht van Starkenborgh Jonkmans uitlating ter kennis
van Welter, haar 'ongelukkig' noemend. 'De heer Jonkman', tekende de
minister op het telegram aan, 'houdt praktisch geen enkele rede zonder
de een of andere gaffe! Moeten wij hem hier iets van zeggen?' Degenen
die hij raadpleegde, vonden van wèl en van Starkenborgh werd vervol-
gens gemachtigd, Jonkman mee te delen dat de minister zijn herhaalde-
lijk in het openbaar gedane 'ongelukkige uitlatingen, gezien zijn positie,
(betreurde ).' 3

In Indonesische en Chinees-Maleise bladen werd Jonkmans uitlating
toegejuicht. 'Hij behoort', schreef een van die laatste,

1 Aangehaald in van der Wal: Volksraad, dl. II, p. 645. 2 A.v., p. 646. 3 Telegram
van van Starkenborgh, d.d.ssept. 1941 en van Welter d.d. 8 sept. in ARA, MK, M 73,
XI A en B.
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