
NAAR EEN 'ONAFHANKELIJK' 'OOST-INDIË'

president, Soezoeki, en de overige leden van de Opperste Oorlogsraad
voorstelde dat 'het gehele vroegere Nederlands-Indië' (de term 'Indo-
nesië' werd nog steeds vermeden) 'onafhankelijk' zou worden, Java het
eerst, dat op Java de Commissie tot onderzoek van de 'onafhankelijkheid'
zou worden omgevormd tot een ter voorbereiding daarvan, maar dat
beslissingen inzake de naam en de vorm van de nieuwe staat zouden
worden aangehouden. De commissie had namelijk het denkbeeld ver-
worpen dat er een eenheidsstaat zou worden opgericht - zij wilde,
conform de wensen van de leger- en van de marinestaf, meerdere staten
oprichten die een federatief verband zouden aangaan.

De voorstellen van de interdepartementale commissie werden op
17 juli door de Opperste Oorlogsraad goedgekeurd. De raad stelde
evenwel niet vast, op welke datum de beloofde 'onafhankelijkheid' zou
ingaan (in de interdepartementale commissie was de datum van I januari
'46 genoemd maar deze was noch door die commissie, noch door de
Opperste Oorlogsraad overgenomen). De Opperste Oorlogsraad ver-
grootte bovendien de kans dat Indonesië, als de Japanners het voor het
zeggen zouden hebben, in brokken zou worden verdeeld, aangezien de
laatste paragraaf van het besluit van de Opperste Oorlogsraad ' luidde:
'De plaatselijke uitvoering van deze maatregelen zal volledig overgelaten
worden aan de plaatselijke militaire autoriteiten' - juist de meesten dezer
waren er voorstander van dat geen eenheidsstaat, geen 'Indonesië', zou
worden opgericht.

Er vond als uitvloeisel van het besluit van de Opperste Oorlogsraad
op 30 juli te Singapore in het hoofdkwartier van de opperbevelhebber
van de Zevende Legergroep een conferentie plaatswaaraan door vertegen-
woordigers van de staven van het Zestiende en van het Vijfentwintigste
Leger en van de marine in de Nanjo deelgenomen werd. Wat daar werd
besloten, werd op 2 augustus door de opperbevelhebber van de Nanjo-ie-
gergroep, veldmaarschalk Teraoetsji, van Saigon uit, waar hij zijn hoofd-
kwartier had, aanTokio bericht in een telegram van de volgende inhoud":

'Het voorgenomen plan ziet er op het ogenblik als volgt uit:
1. Er zal begin augustus, vermoedelijk op 7 augustus om twaalf uur, een

bekendmaking plaatsvinden, inhoudend dat de Commissie ter voorbereiding van
de onafhankelijkheid van Oost-Indië is ingesteld en dat aan geheelOost-Indië
onafhankelijkheid zal worden geschonken zodra de voorbereidingen daartoe
voltooid zijn.

1 Tekst: a.v., P.274. 2 Tekst: a.v., p. 275-76.
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