
 

Marieke Ravesloot 

Jonkheer A.W.L. Tjarda  
van Starkenborgh  
Stachouwer  
1888‐1978 
 

Landvoogd 
in tijden  
van crisis 



 

 



 

 
Jonkheer A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 

1888‐1978 
Landvoogd in tijden van crisis 

 
Marieke Ravesloot 

 
Masterscriptie Geschiedenis 

Universiteit Utrecht 
Begeleiding: G.G. von Frijtag Drabbe Künzel 

 
november 2010 

 

 

 



 



  5 

Inhoudsopgave 
 
VOORWOORD ............................................................................................................................. 6 
INLEIDING .................................................................................................................................. 8 
EEN GRONINGER OP HET INTERNATIONALE TONEEL........................................................................... 17 
Groningen in 1888 ............................................................................................................ 17 
Voorouders Van Starkenborgh en Quintus....................................................................... 18 
Jeugd en opvoeding.......................................................................................................... 19 
Student in Groningen........................................................................................................ 21 
In diplomatieke dienst (1912‐1925) ................................................................................. 22 
Provinciaal intermezzo (1925‐1933) ................................................................................ 25 
Brussel (1933‐1936).......................................................................................................... 26 
Slotbeschouwing............................................................................................................... 27 

EEN NIEUWKOMER IN INDIË ......................................................................................................... 30 
Ethische politiek................................................................................................................ 32 
Het ethische beleid van gouverneur‐generaal Van Limburg Stirum (1916‐1921) ........... 38 
A.C.D. de Graeff (1926‐1931), progressief in een conservatief klimaat........................... 40 
De nieuwe landvoogd....................................................................................................... 45 
Slotbeschouwing............................................................................................................... 59 

CRISISBEHEERSING IN TIJDEN VAN OORLOG...................................................................................... 64 
Politieke gevolgen van de Europese oorlog voor Nederlands‐Indië................................. 66 
Europees nationalisme in Nederlands‐Indië..................................................................... 71 
Ethische politiek in oorlogstijd ......................................................................................... 74 
De verhouding met Japan en de Indische buitenlandse politiek ...................................... 81 
Slotbeschouwing............................................................................................................... 84 

OORLOG, KRIJGSGEVANGENSCHAP EN NAOORLOGSE BETROKKENHEID BIJ DE INDISCHE POLITIEK................. 88 
Geallieerde samenwerking............................................................................................... 88 
Oorlog in Nederlands‐Indië .............................................................................................. 91 
Capitulatieonderhandelingen te Kalidjati en krijgsgevangenschap................................. 97 
Na de oorlog ................................................................................................................... 100 
Slotbeschouwing............................................................................................................. 104 

NAOORLOGSE CARRIÈRE............................................................................................................ 107 
Bemoeienissen bij het Nederlandse Indonesië‐beleid .................................................... 107 
Naar een nieuwe Nederlandse buitenlandse politiek..................................................... 113 
Slotbeschouwing............................................................................................................. 115 

CONCLUSIE............................................................................................................................. 117 
BRONNEN .............................................................................................................................. 121 

 

 

  



  6 

Voorwoord 
 
Toen ik negen jaar geleden op een druilerige oktoberdag mijn propedeusediploma kreeg 
uitgereikt in Groningen, waarschuwde professor Hans Renner het gezelschap van kersverse 
tweedejaarsstudenten dat we in onze geschiedenisstudie weliswaar een eerste mijlpaal 
hadden bereikt, maar dat ons in onze verdere loopbaan als student Geschiedenis nog een 
weg vól hindernissen zou wachten, waarbij, zo leerde de ervaring, minstens de helft van ons 
zou afvallen. Hoewel ik op dat moment net aan mijn conservatoriumstudie was begonnen en 
inmiddels had geconstateerd dat ik om mijn veeleisende docente tevreden te stellen, de 
komende jaren een groot deel van mijn dagen bezig zou zijn met het studeren van 
toonladders en dubbelgrepen, nam ik me toen plechtig voor dat ik niet bij de afhakers zou 
gaan horen.  

In de daaropvolgende jaren probeerde ik, met wisselend succes, de beide studies te 
combineren, maar moest ik noodgedwongen zeer regelmatig verstek laten gaan bij 
interessante hoorcolleges en werkgroepen. Hierdoor werd ik bij Geschiedenis een soort van 
spookstudent; iemand die af en toe opdook en daarna weer een hele tijd verdween. Toch 
liet de interesse voor alles wat met geschiedenis te maken heeft me nooit los en was ik 
steeds vastbesloten me aan mijn voornemen te houden. Dat het zó lang zou duren, en dat ik 
nog bijna verleid zou worden tot een studie Slavische Talen en Culturen, ternauwernood 
door de historische sensatie overwonnen, had ik negen jaar geleden niet kunnen bedenken. 
En gelukkig maar, want anders zou de moed me allicht in de schoenen zijn gezakt. Een weg 
vol hindernissen was het zeker, maar het was ook een spannende en fascinerende weg, die 
mij langs de politieke geschiedenis van Frank Ankersmit, via het Oude Syrië van Lucinda 
Dirven en de wetenschapsfilosofie van Ed Jonker, met een omweg via de jaren zestig van 
Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel en een afslag naar ‘Christianity in the United States’ van 
Angela Berlis, uiteindelijk leidde naar het onderwerp dat mijn grootste belangstelling heeft: 
koloniale geschiedenis. Hoewel ik nog nooit een vak gevolgd had over het Nederlandse 
koloniale verleden, wist ik vanaf het moment dat ik aan mijn masteropleiding begon dat ik 
op dit thema wilde afstuderen. Niettemin duurde het erg lang voordat ik een keuze had 
gemaakt uit het overweldigend aantal onderzoeksmogelijkheden dat dit onderwerp biedt. 
Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel zette mij uiteindelijk op het juiste spoor toen ze mij 
voorstelde een biografie te gaan schrijven. Toen ik al grasduinend in de bibliotheek van het 
NIOD ontdekte dat van de laatste landvoogd van Nederlands‐Indië, A.W.L. Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwer, nog geen biografie bestond, maakte mijn hart een sprongetje: op 
deze manier zou ik al mijn interessegebieden in één scriptie kunnen verenigen; ik zou 
kunnen schrijven over kolonialisme, over de Tweede Wereldoorlog en over ethische politiek 
en bovendien zou ik het particuliere kunnen afzetten tegen de grand narrative.  

Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier gewerkt aan deze scriptie. Vooral het 
archiefwerk vond ik buitengewoon interessant, al spijt het mij dat ik nog steeds niet alles 
heb kunnen zien wat er in de verschillende Nederlandse archieven van Van Starkenborgh 
bewaard is gebleven. De medewerkers van het Nationaal Archief en het NIOD wil ik hierbij 
hartelijk bedanken voor hun hulp en medewerking. Geraldien bedank ik voor haar 
begeleiding, haar suggesties en tips, en voor de mogelijkheid die ze me bood om als teaching 
assistant een kijkje te nemen in de keuken van de universiteit. Wouter dank ik voor zijn 
steun en opbeurende woorden toen het onderzoek enigszins uit de hand begon te lopen en 
ik de inhoud van het woord scriptiedip leerde kennen. Ook heeft hij mijn ellendig lange 
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stukken meermalen aan een kritische blik onderworpen, net als Judith, die zelfs bereid was 
zover mee te gaan in mijn Van Starkenborgh‐manie, dat we in september een reis van ruim 
drie weken maakten door Indonesië. Zij hoorde ook altijd dapper en zonder morren mijn 
eindeloze woordenstroom over Van Starkenborgh aan. Heel veel dank daarvoor! Mijn 
moeder bedank ik voor alle steun en goede zorgen. Zij heeft mij geleerd wat doorzetten is; 
zonder haar zou ik nooit zover gekomen zijn. Aan mijn moeder draag ik deze scriptie op.  
 
Marieke Ravesloot               
Utrecht, 2 november 2010 
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Inleiding 
 
‘Ons volk moet leren zijn grote mannen te waarderen’, vond koningin Wilhelmina toen zij in 
september 1945 gouverneur‐generaal jonkheer A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 
voorstelde hem in het openbaar te huldigen.1 Van Starkenborgh, die pas uit Japanse 
gevangenschap was teruggekeerd, voelde weinig voor een dergelijke plechtigheid. Dit had 
niet alleen te maken met zijn bescheidenheid; ook een politiek meningsverschil met de 
minister van Koloniën J.H.A. Logemann, dat ertoe leidde dat de gouverneur‐generaal besloot 
van hervatting van de landvoogdij af te zien, zorgde voor een weinig feestelijke stemming.  
  De huldiging ging niet door, maar bij Van Starkenborghs erepromotie aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen in 1957 werd hem in tegenwoordigheid van koningin Juliana, 
prins Bernhard en een vertegenwoordiger van prinses Wilhelmina alsnog alle lof 
toegezwaaid voor ‘het voorbeeld van moed, trouw en opofferingsgezindheid in kritieke uren 
onzer jongste geschiedenis aan anderen gegeven.’2 Zijn promotor professor P.J. van Winter 
sprak daarbij de wens uit dat hij ‘ook in ’s lands geschiedenis als verpersoonlijking van moed, 
ernst en goede trouw aan het vaderland’ zou voortleven.3 
  A.G. Vromans, in de oorlogsjaren kapitein‐ter‐zee in Nederlands‐Indië, die na 
terugkomst in Nederland als wetenschappelijk medewerker van het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie onderzoek deed naar de actieve ambtsperiode van Van Starkenborgh, 
schreef in 1961: ‘Zeker zal de laatste g.g. belangstelling blijven trekken, meer dan de eerste 
(Pieter Both). Vermoedelijk zal de geschiedenisschrijver aan de laatste g.g. in die mate 
aandacht schenken dat dit vergelijkbaar wordt met Jan Pieterszoon Coen. Stellig zal de 
tweeënzestigste g.g. althans een zeer voorname plek in de rij der landvoogden blijven 
innemen.’4 
  Zijn heldenstatus dankte Van Starkenborgh aan het feit dat hij bij de Japanse inval in 
Nederlands‐Indië in 1942 geweigerd had het land te verlaten. Hoewel de gouverneur‐
generaal had kunnen uitwijken naar Londen of Australië bleef hij op zijn post en deelde hij 
met zijn gezin het lot van de Indische gemeenschap. Van Starkenborgh werd gescheiden van 
vrouw en kinderen en bracht drie lange jaren in krijgsgevangenschap door. Niet alleen in 
Nederland oogstte hij lof voor deze opstelling, ook in Indonesië, waar de bewindslieden uit 
het koloniaal verleden in sterke mate op hun persoonlijkheid worden beoordeeld, wordt zijn 
houding met respect gememoreerd.5 
  Van een prominente plaats van de laatste landvoogd in de Nederlandse 
geschiedschrijving kan ondanks de verwachting van A.G. Vromans en de wens van Van 
Winter echter niet worden gesproken. Over Van Starkenborgh bestaan slechts bijdragen tot 
een kenschets, samengesteld in het jaar van zijn overlijden door zijn Groningse vriend D.U. 
Stikker.6 Het koloniaal beleid in Nederlands‐Indië wordt in diverse publicaties besproken, 

                                                 
1 S.L. van der Wal, ‘De laatste Gouverneur‐Generaal van Nederlands‐Indië’ in: NRC Handelsblad, 6 maart 1978.  
2 ‘Besluit van de senaat van de Rijksuniversiteit te Groningen d.d. 6 juli 1956’ in: A.W.L. Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwer, Doctor iuris honoris causa ab universitate Groningana creatus doctor litterarum et 
philosophae (Groningen 1957) 9. 
3 P.J. van Winter, ‘Redevoering’ in: Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Doctor iuris honoris causa, 14.  
4 A.G. Vromans, ‘Enige aantekeningen over de persoonlijkheid van de laatste g.g. van Nederlands Indië Van 
Starkenborgh’ (1961) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Indische Collectie, toegang 8084. 
5 Leo P. van Putten, De gouverneurs‐generaal van Nederlands‐Indië (Rotterdam 2003) deel II, 247. 
6 D.U. Stikker (red.), Jhr. Mr. Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, bijdragen tot een kenschets 
(Rotterdam 1978). 
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maar daarbij komt de persoon Van Starkenborgh slechts zijdelings aan bod. Ook andere 
historische bronnen, de pers en mededelingen van tijdgenoten, hebben weinig te bieden. 
Van Starkenborgh leefde geïsoleerder en onderhield minder persoonlijke contacten met 
leidende figuren dan men van zijn voorganger B.C. de Jonge gewend was. Hij was ook minder 
mededeelzaam. Door zijn gereserveerdheid, vooral in het openbaar, gaf hij het publiek en de 
pers weinig stof tot spreken.7 ‘Pas op, waarde heer, als ik in de krant kom’, voegde hij 
journalisten vaak toe.8 

Over zijn carrière als diplomaat in Washington, Berlijn, Parijs voor de oorlog en in 
Parijs, Londen en Brussel na de oorlog is nog minder bekend. Ook zijn loopbaan als 
commissaris van de Koningin in de provincie Groningen (1925‐1933) en als permanent 
vertegenwoordiger van de NAVO in Parijs (vanaf 1949) en zijn betrokkenheid in 1956 als 
minister van Staat bij het onderzoek naar wat later de Greet Hofmans‐affaire zou gaan 
heten, zijn in de literatuur nauwelijks besproken. Over laatstgenoemde affaire is weliswaar 
kortgeleden uitvoerig geschreven door de Leidse historicus Cees Fasseur in zijn boek Juliana 
en Bernhard, het verhaal van een huwelijk9, maar toch blijft de precieze rol van Van 
Starkenborgh onduidelijk. Het driemanschap Gerbrandy, Beel en Van Starkenborgh 
betrachtte bij zijn opdracht, het bemiddelen in de huwelijkscrisis tussen Bernhard en Juliana 
en het voorkomen van een constitutionele crisis, uiterste voorzichtigheid en de uitgebreide 
verslagen van de gesprekken die zij voerden met het koninklijk paar en de hofhouding zijn 
vernietigd. Voor het onderzoek naar Van Starkenborgh is de onderzoeker derhalve 
voornamelijk aangewezen op archieven. 

Dat er tot nu toe geen biografie over Van Starkenborgh is verschenen, is onder meer 
te wijten aan het feit dat Van Starkenborgh daar zelf niets van wilde weten. Stikker vatte in 
de jaren zestig het plan op zijn biografie te schrijven, maar bracht het niet verder dan de 
hierboven genoemde bijdragen tot een kenschets, omdat Van Starkenborgh alle 
medewerking weigerde. In een interview met Vromans zei Van Starkenborgh daarover: ‘In 
hoeverre kan iemand mijn karakter en persoonlijke houding beschrijven zonder in conflict te 
komen met werkelijke feiten en verantwoording van bepaalde gebeurtenissen?’10 

Hoewel Van Starkenborgh niet wilde meewerken aan de totstandkoming van zijn 
levensbeschrijving was hij wel bereid tot het geven van enkele interviews aan medewerkers 
van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie over de periode van zijn gouverneur‐
generaalschap in Nederlands‐Indë (1936‐1942). Omdat het overgrote deel van de officiële 
stukken uit Nederlands‐Indië in de oorlog verloren was gegaan vond hij het van groot belang 
dat er een gedegen historisch onderzoek werd gedaan naar de periode van zijn landvoogdij. 
Aanvankelijk had de oud‐gouverneur‐generaal zijn hoop gevestigd op de parlementaire 
enquêtecommissie die vlak na de oorlog onderzoek deed naar het regeringsbeleid in de 
jaren 1940‐1945. Maar omdat de activiteit van deze commissie sterk verminderde na het 
vertrek van voorzitter L.A. Donker, die minister van Justitie werd, wendde van Starkenborgh 
zich tot het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.11 De interviews die grotendeels door 

                                                 
7 S.L. van der Wal, ‘De laatste Gouverneur‐Generaal van Nederlands‐Indië’ in: NRC Handelsblad, 6 maart 1978. 
8 J. Oppenheim, ‘Van Starkenborgh als diplomaat’ in: Stikker, Jhr. Mr. Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh 
Stachouwer, 78. 
9 Cees Fasseur, Juliana en Bernhard, Het verhaal van een huwelijk (Amsterdam 2008). 
10 A.G. Vromans, ‘Aantekeningen naar aanleiding van het onderhoud met Tjarda van Starkenborgh op 25 juli 
1966’, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Indische collectie, toegang 1256. 
11 A.G. Vromans, ‘Onderhoud op 25 juni 1953 met Tjarda van Starkenborgh, in tegenwoordigheid van prof.dr. 
I.J. Brugmans en mevr. A.H. Joustra’, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Indische collectie, 
toegang 337. 
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Vromans zijn afgenomen en die zich thans in het Nationaal Archief en in het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie bevinden, zijn vooral zo belangrijk, omdat de oud‐
gouverneur‐generaal verder geen aantekeningen maakte over de periode van zijn 
gouverneurschap, ‘eerst uit tijdgebrek, later uit voorzorg, omdat men niet kon weten wie 
een en ander in handen kreeg.’12 

Van Starkenborghs ambtelijke carrière werd mede beheerst door de gedachte dat 
adeldom verplicht. De Van Starkenborghs waren typische representanten van de 
zogenaamde landadel. De geschiedenis van het geslacht ging terug tot de vijftiende eeuw, 
toen er voor het eerst gewag werd gemaakt van de grietman Tjaerda van Dantumadeel in 
Friesland. De naam Tjarda stamt af van het slot Tyarda of Tjaerda te Rinsumageest. Dat slot 
werd afgebroken in 1423 en Barthold Tjaerda nam in 1452 de naam Tjaerda van 
Starkenborgh aan naar de stins Starkenborgh, ofwel sterke burcht.13 Hoewel de Van 
Starkenborghs van oud‐Friese adel waren, vestigden zij zich al eeuwen geleden in Groningen. 
Bij het dorp Leens staat hun stamborg ‘Verhildersum’ en in het middeleeuwse dorpskerkje 
prijkt het Van Starkenborgh‐wapen op grafzerken, op de zilveren avondmaalsbeker en op de 
borstwering van het orgel.14 De naam Stachouwer werd in 1801 aan de familienaam 
toegevoegd om aanspraak te kunnen maken op het erfrecht van het eiland 
Schiermonnikoog. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer en zijn directe familieleden 
pleegden de lange familienaam in te korten tot Van Starkenborgh. Omwille van de 
leesbaarheid wordt deze traditie in deze scriptie gevolgd. 

Van Starkenborghs biografie speelt zich af op het snijvlak van de diplomatieke, de 
koloniale en de adelsgeschiedenis. Op al deze terreinen zijn biografieën in Nederland een 
zeldzaamheid. De adelsgeschiedenis is in Nederland een vrij jong specialisme dat niet zozeer 
een biografische invalshoek heeft, maar zich meer richt op de sociologische benadering van 
de adel als onderdeel van een elitecultuur. Ook over diplomaten worden weinig biografieën 
geschreven. Diplomaten leiden vaak een vluchtig bestaan waarin weinig bestendig is. 
Daardoor moet de biograaf zich telkens opnieuw inleven in de plaatsen waarin de diplomaat 
gestationeerd was. Ook moet hij de lezer steeds opnieuw introduceren in de geschiedenis 
van de landen waarin de diplomaat werkzaam was. Dit maakt het onderzoek veeleisend. 
Voor gouverneurs‐generaal geldt eigenlijk hetzelfde: zij waren slechts tijdelijke spelers op 
het koloniale toneel. Hun levens speelden zich zowel in Indië als elders af.15 Van de 
gouverneurs‐generaal uit de twintigste eeuw is alleen over J.P. graaf Van Limburg Stirum 
(1873‐1948) recentelijk een uitstekende biografie verschenen. Over H.J. van Mook, die niet 
officieel maar wel de facto de positie van landvoogd bekleedde, verscheen in 1982 een 
weinig wetenschappelijke biografie. In datzelfde jaar verscheen van de hand van Yong Mun 

                                                 
12 A.G. Vromans, ‘Onderhoud op 25 juni 1953 met Tjarda van Starkenborgh, in tegenwoordigheid van prof.dr. 
I.J. Brugmans en mevr. A.H. Joustra’, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Indische collectie, 
toegang 337. 
13 Map met aantekeningen over de genealogie van de familie Van Starkenborgh, geschreven door Edzard Tjarda 
van Starkenborgh Stachouwer (1875), Groninger Archieven, collectie Van Starkenborgh, toegang 29. 
14 Uitgeknipt krantenartikel uit De Telegraaf van 20 maart 1957, Groninger Archieven, collectie Van 
Starkenborgh, toegang 20. 
15 Bob de Graaff en Elsbeth Locher‐Scholten, J.P. graaf Van Limburg Stirum, tegendraads landvoogd en 
diplomaat (Zwolle 2007) 17‐18. 
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Cheng een studie naar zijn rol in de Nederlands‐Indonesische betrekkingen in 1945‐1948.16 
Over de andere landvoogden uit de twintigste eeuw zijn alleen korte artikelen verschenen.17 

Hoewel Van Starkenborgh geen memoires schreef, zoals veel collega‐diplomaten 
deden, en ook geen dagboeken naliet, bevindt zich verspreid over verschillende archieven in 
binnen‐ en buitenland een schat aan informatie over de voormalig diplomaat en oud‐
landvoogd. Met name in het Groninger Archief en in het Nationaal Archief te Den Haag 
bevinden zich uitgebreide dossiers over en van Van Starkenborgh. In deze scriptie zal de 
focus zeer nadrukkelijk liggen op zijn Indische periode. De periode van zijn gouverneurschap 
vormde in meerdere opzichten het hoogtepunt van zijn carrière. De gouverneur‐generaal 
was in Nederlands‐Indië de hoogste vertegenwoordiger van de kroon en beschikte over de 
hoogste bevoegdheden over leger en vloot. Bovendien kon hij in sterke mate zijn stempel 
drukken op het binnenlands beleid in Indië, zeker nadat de Nederlandse regering in 
ballingschap was gegaan na de Duitse inval in 1940, en de mogelijkheden tot ruggespraak 
met de verantwoordelijke ministers ernstig werden beperkt.  

Van Starkenborgh kwam in 1936 aan in Nederlands‐Indië, zonder directe kennis van 
het land en zijn bevolking. Hij was nooit eerder in Indië geweest en had er geen familie. Het 
land, dat ongekend hard getroffen was door de economische crisis van de jaren dertig, 
krabbelde langzaam overeind, maar financiële en economische problemen bleven aan de 
orde van de dag. Daarbij kwam de Japanse dreiging die de nieuwe landvoogd als een zwaard 
van Damocles boven het hoofd hing. De enorme omvang van de Indische kusten met de vele 
eilanden die tot het Nederlands‐Indische grondgebied behoorden, maakte de archipel 
praktisch onverdedigbaar. Vloot en leger waren hopeloos verouderd, en de landvoogd was 
van dit besef volledig doordrongen. Wat het binnenlands bestuur betreft, moest Van 
Starkenborgh zijn houding bepalen tegenover de nationalisten die zich steeds nadrukkelijker 
begonnen te roeren. Met een tweederangspositie in Indië namen zij niet langer genoegen en 
voor Van Starkenborgh werd snel duidelijk dat voor de radicale nationalisten 
onafhankelijkheid geen uiteindelijk, maar immanent doel was.18 

Van Starkenborgh was een voorstander van de zogenaamde ethische politiek, een 
veelgebruikte term voor een beleid dat erop gericht was Indië te ontwikkelen op 
intellectueel, sociaal, economisch en staatkundig gebied. Daartoe werden onder diverse 
gouverneurs‐generaal een nieuw onderwijsstelsel ingevoerd, de gezondheidszorg uitgebreid, 
de landbouw gestimuleerd, coöperaties en volkskredietbanken in het leven geroepen en 
staatkundige hervormingen doorgevoerd. Dit alles zou op den duur moeten leiden tot een 
zelfstandiger positie van Indië. Omdat de Nederlandse regering zich nooit duidelijk uitsprak 
over de termijn waarop deze zelfstandigheid bereikt zou kunnen worden en of die 
zelfstandigheid een politieke onafhankelijkheid met zich mee zou brengen, zorgde het 
‘einddoel’ van de ethische politiek voor veel discussie en meningsverschil in zowel Nederland 
als Indië. De radicale nationalisten, die de onafhankelijkheid van Indonesië tot inzet van hun 
strijd hadden gemaakt, lieten zich hierbij steeds duidelijker horen.19 

Elsbeth Locher‐Scholten geeft in haar dissertatie Ethiek in fragmenten aan dat 
ethische politiek een problematisch begrip is. ‘Iedere historicus, die zich met de twintigste 
                                                 
16 J.C. Bijkerk, De laatste landvoogd (Alphen aan den Rijn 1982) en Yong Mun Cheong, H.J. van Mook and the 
Indonesian independence (Den Haag 1982). 
17 De Graaff en Locher‐Scholten, J.P. graaf Van Limburg Stirum, 17‐18. 
18 S.L. van der Wal, ‘De laatste gouverneur‐generaal van Nederlands‐Indië’ in: Stikker, Jhr. Mr. Dr. A.W.L. Tjarda 
van Starkenborgh Stachouwer, 16. 
19 Pieter J. Drooglever, ‘Koloniaal beleid en Indische samenleving tot 1942’ in: Pieter J. Drooglever, De kolonie 
en dekolonisatie (Den Haag 2006) 62‐63. 



  12 

eeuwse geschiedenis van Indonesië bezig houdt, stuit op deze term en daarmee op 
verschillende definities, dateringen en interpretaties. Ethische politiek is voogdij‐ 
respectievelijk ontvoogdingspolitiek, welvaartsbeleid ten behoeve van de Indonesiër, 
associatiebeleid, belangenpolitiek van de Nederlandse export, de Nederlandse variant van 
het modern imperialisme. Het einde ligt bij 1910, 1912, 1920, 1927, 1930, 1942.’20 

Ethische politiek – in het tweede hoofdstuk kom ik hier uitgebreid op terug – bleek 
een aantal tegenstellingen en paradoxen in zich te verenigen, zowel qua doelstellingen als 
qua uitvoering, die pas gaandeweg de twintigste eeuw aan het licht kwamen. Rond 1900 
leken alle doelstellingen nog in één beleid te verenigen. De spanning tussen 
gezagsuitbreiding en ontwikkeling tot zelfbestuur, tussen expansie en ontvoogding, tussen 
ontwikkeling van het land en die van het Indonesische volk, tussen Nederlandse leiding, het 
westerse model en Indonesiërcentrisme werd nog niet herkend.21  

De tegenstellingen werden volgens Locher‐Scholten pas expliciet onder invloed van 
het conservatisme in de Nederlandse politiek na 1918, de economische crisis van de jaren 
dertig, een roeriger nationalisme en een groeiende, zich sociaal meer afsluitende Europese 
bevolkingsgroep.22 Vanaf 1920 spreekt Locher‐Scholten van een conservatieve ethische 
politiek. Nadrukkelijk stelt zij dat het jaar 1920 geen breuk vormde met de progressieve 
ethische politiek van de voorgaande jaren, maar dat zich vanaf dit jaar evenals in de jaren 
dertig, belangrijke accentverschuivingen voordeden. Volgens Locher‐Scholten veranderde de 
conservatieve ethische politiek niet zozeer van koers, maar remde zij een aantal 
ontwikkelingen. Er werd geremd op het westerse onderwijs, omdat de arbeidsmarkt volliep 
en men een overschot aan ‘halfintellectuelen’ vreesde. Het nationalisme, dat het 
Nederlandse gezag en de orde en rust bedreigde, werd afgeremd, alsmede de staatkundige 
en bestuurlijke hervorming in democratische zin. Anderzijds leidden bezuinigingen ook tot 
‘indianisatie’, de inschakeling van Indonesiërs als (overheids)personeel. Indianisatie zorgde 
voor het ‘ontwikkelen van het volk’ en was daarmee tevens te beschouwen als uitvloeisel 
van de ethische politiek.23 

Waar Locher‐Scholten spreekt van accentverschuivingen drukt H.W. van den Doel 
zich in Het Rijk van Insulinde heel wat sterker uit. Hij spreekt van een dramatische 
verandering in het politieke klimaat tussen circa 1918 en 1920. ‘Van het optimisme over de 
ontwikkeling van de inheemse samenleving waarvan in de beginjaren van de ethische 
politiek nog sprake was geweest, was weinig meer over. Dit optimisme had plaatsgemaakt 
voor een grimmige sfeer van opstand, verzet en repressie.’24 Volgens Van den Doel beseften 
aan de Nederlandse kant te weinig mensen dat de enige mogelijkheid voor een vreedzame 
evolutie van de Indische samenleving de nationalistische beweging was en het betrekken 
van de inheemse bevolking bij de koloniale staat. ‘Een andere politieke koers zou betekenen 
dat er geen rekening zou worden gehouden met de gerechtvaardigde verlangens van de 
bevolking, en dat er uiteindelijk een definitieve breuk zou ontstaan tussen Nederlanders en 
Indonesiërs in de archipel. Desondanks zou na 1920 voor deze laatste politiek worden 
gekozen en de wegen van het gouvernement en de nationalistische beweging zouden 
definitief uiteengaan.’25 

                                                 
20 E.B. Locher‐Scholten, Ethiek in fragmenten (Utrecht 1981) 176. 
21 Ibidem, 202.  
22 Ibidem, 202‐203. 
23 Ibidem, 203‐204. 
24 H.W. van den Doel, Het Rijk van Insulinde (Amsterdam 1996) 224. 
25 Ibidem, 225. 
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In Afscheid van Indië laat Van den Doel zich uiterst kritisch uit over het beleid van Van 
Starkenborgh, dat hij fantasieloos en legatistisch noemt. Volgens Van den Doel kon Van 
Starkenborghs houding ten opzichte van het nationalisme ‘niet anders dan zelfs de 
gematigdste Indonesische nationalist teleurstellen’.26 Van den Doel stelt dat Van 
Starkenborgh niet het idee had dat het nodig was in te gaan op de wensen onder de 
Indonesische nationalistische beweging, omdat hij net als de toenmalig minister van 
Koloniën Hendrikus Colijn en vele andere Nederlanders vond dat de nationalisten geheel 
losstonden van de inheemse samenleving. ‘In de ogen van de gouverneur‐generaal was de 
inheemse bevolking nog niet klaar voor een vorm van zelfbestuur en was het daarom 
onwenselijk “om nog meer spanning in de gemeenschap te brengen door het ontwikkelen 
van grote toekomstplannen.”27 Er viel met andere woorden gedurende de oorlog niet met 
de gouverneur‐generaal over ingrijpende bestuurlijke hervormingen te spreken.’28 Volgens 
Van den Doel droeg Van Starkenborgh met die kardinale misvatting direct bij aan de 
teloorgang van Nederlands‐Indië na 1945. 

Van den Doel sluit daarbij aan op de visie van Jaques de Kadt, die in 1949 De 
Indonesische tragedie. Het treurspel der gemiste kansen publiceerde, een boek dat zeer 
invloedrijk zou worden. Over Van Starkenborgh had hij een vernietigend oordeel: ‘Er is geen 
sprake van dat onder het bewind van Tjarda de spanningen tussen de bevolking, de 
Indonesische bevolking dus, en de Nederlandse overheersers verminderd zijn. Integendeel, 
ze zijn op duidelijk zichtbare wijze toegenomen.’29 Volgens De Kadt was Van Starkenborghs 
conservatieve beleid daar debet aan: ‘Hij kwam ook in politieke aard niet verder dan die 
welwillende glimlach van de tandpastareclame, waarmee alle voorstellen van veranderingen 
werden gewaardeerd als een interessante studiebijdrage, maar waarmee tevens werd 
vastgesteld dat er niets zou gebeuren voor de oorlog ten einde en Nederland bevrijd was.’30 
Volgens De Kadt had Nederland de roemloze ondergang tegenover de Japanners over 
zichzelf afgeroepen, omdat het had nagelaten de bevolking door middel van de 
nationalistische beweging te interesseren voor de verdediging van de archipel. Ook had de 
Nederlandse regering de nationalistische beweging altijd onderschat en ging Van 
Starkenborgh er volgens De Kadt van uit dat de nationalisten uiteindelijk niet in staat zouden 
zijn het Nederlandse gezag ernstig in gevaar te brengen.31  

Wat dit laatste punt betreft, is Cees Fasseur het in De weg naar het paradijs eens met 
De Kadt. ‘Het Nederlandse bestuur zag een onafhankelijk Indonesië niet als een reële 
mogelijkheid en vertrouwde erop dat ze de toestand ook zonder toezeggingen aan de 
nationalisten volledig meester kon blijven.’32 Als belangrijkste factor voor deze houding 
noemt Fasseur echter niet het Nederlandse koloniale conservatisme, maar benadrukt hij het 
isolationisme en een zekere zelfgenoegzaamheid van de Nederlandse politiek. ‘Nederland 
ging tijdens het interbellum hoe langer hoe sterker het accent leggen op het exclusieve 
karakter van zijn koloniaal bestuur. Het isoleerde zich welbewust van de ontwikkelingen 
elders in Azië omdat de overtuiging bestond dat een vergelijking tussen het Nederlandse 
koloniale systeem en de koloniale systemen van andere mogendheden in Azië niet goed 
                                                 
26 H.W. van den Doel, Afscheid van Indië (Amsterdam 2000) 52. 
27 Citaat in citaat. Van den Doel verwijst naar L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog (Den Haag en Leiden 1969‐1994) deel XIa, 405. 
28 Van den Doel, Afscheid van Indië, 52. 
29 J. de Kadt, De Indonesische tragedie, het treurspel der gemiste kansen (Amsterdam 1949) 18. 
30 Ibidem, 22. 
31 Ibidem, 57‐63. 
32 Fasseur, De weg naar het paradijs, 209. 
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mogelijk en ook weinig zinvol was.’33 Het zelfgekozen isolement, dat mede was ingegeven 
door de Nederlandse politiek van strikte neutraliteit in de vooroorlogse jaren, deed 
Nederland volgens Fasseur het zicht op de werkelijkheid verliezen. ‘Men geloofde niet alleen 
in het unieke karakter van het Nederlandse koloniale stelsel, maar ook in de meerdere 
voortreffelijkheid daarvan. (...) Het gevoel overheerste dat Nederland niet had te leren van 
Engeland of de Verenigde Staten, maar dat onze koloniale naburen veeleer konden leren van 
ons.’34 Fasseur waarschuwt evenwel voor wijsheid achteraf. ‘Wij kennen de afloop. Wij 
weten hoe razendsnel de dekolonisatie van Afrika en Azië zich na 1945 voltrokken heeft. De 
Nederlanders in verantwoordelijke posities die vóór de oorlog hun gedragslijn tegenover de 
Indonesische verlangens moesten bepalen wisten dat niet.’35 

Van Starkenborgh was een van die Nederlanders in een verantwoordelijke positie. 
Zijn opvattingen over het koloniale staatsbestel, over de noodzaak tot hervormingen en zijn 
houding tegenover het nationalisme, met aan de ene kant de radicale Indonesische 
nationalisten en aan de andere kant de Nederlandse nationalisten van de Vaderlandse Club 
en de Indische NSB, waren in hoge mate richtinggevend voor het vooroorlogse koloniale 
beleid in Nederlands‐Indië. Daarom staan in deze scriptie de politieke opvattingen en het 
beleid van Van Starkenborgh centraal. In hoeverre was Van Starkenborgh een ethisch 
bestuurder? Wat was zijn visie op het einddoel van de ethische politiek en hoe en op welke 
termijn vond hij dat dat doel kon worden verwezenlijkt? In hoeverre veranderde deze visie 
onder invloed van de ontwikkelingen in de naburige koloniale rijken in de Oost en van 
ontwikkelingen op het wereldtoneel: de uitbraak van de oorlog in Europa, de dreiging van 
Japan en de oorlog in de Pacific?  

Om deze vragen te kunnen beantwoorden en om de ontwikkelingsgang in Van 
Starkenborghs opvattingen te kunnen bepalen staat in het eerste hoofdstuk de periode 
1888‐1936 centraal. Van Starkenborghs jeugd en opvoeding in Groningen worden hierin 
besproken, en ook zijn ervaringen in diplomatieke dienst in Brussel, Washington en Parijs. 
Ook komt in dit hoofdstuk zijn terugkeer naar Groningen als opvolger van zijn vader als 
commissaris van de Koningin aan de orde. Deze ervaringen tezamen bepaalden zijn politieke 
referentiekader. 

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan Van Starkenborghs Indische beleid van 1936 tot 
aan de bezetting van het moederland in 1940. In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre 
Van Starkenborghs beleid ethisch is te noemen. Daarvoor moet eerst uitgebreid worden 
ingegaan op het begrip ethische politiek en op de opkomst van het nationalisme. Van 
Starkenborghs ethische opvattingen en beleid worden vergeleken met die van zijn als 
progressief an ethisch te boek staande voorgangers J.P. Van Limburg Stirum (1916‐1920) en 
A.C.D. de Graeff (1926‐1931) en ook wordt gekeken in welke mate Van Starkenborgh zich 
moest voegen naar de koloniale opvattingen in Den Haag. 

In het derde hoofdstuk komt de periode 1940‐1942 aan bod. De bezetting van het 
moederland zorgde ervoor dat de positie van de kolonie zelfstandiger werd. Dit betekende 
dat de verantwoordelijkheid van de gouverneur‐generaal toenam. Hoe ging Van 
Starkenborgh om met deze verantwoordelijkheid en hoe bepaalde hij zijn houding ten 
opzichte van de verschillende belangengroeperingen die steeds scherper tegenover elkaar 
kwamen te staan? Niet alleen de Indonesiërs organiseerden zich immers in nationalistisch 
verband, ook aan Europese zijde vond het nationalisme ingang in de Vaderlandse Club en 

                                                 
33 Fasseur, De weg naar het paradijs, 206. 
34 Ibidem, 206. 
35 Ibidem, 212. 
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later de Indische NSB. Zorgde de oorlog voor een verandering in Van Starkenborghs 
denkbeelden en beleid ten opzichte van het Indonesische nationalisme enerzijds en 
Europese nationalisme anderzijds?    

Het vierde hoofdstuk behandelt de oorlog met Japan en de krijgsgevangenschap van 
Van Starkenborgh in Indië, China, Japan en Mantsjoerije. Gekeken wordt in hoeverre deze 
ervaringen bij Van Starkenborgh leidden tot een andere kijk op het koloniale beleid en de 
ethische politiek. In dit hoofdstuk komt verder het naoorlogse conflict met Logemann aan de 
orde, waaruit een verschil van inzicht blijkt over het te voeren koloniale beleid in Indië. Ook 
Van Starkenborghs besluit om af te treden als gouverneur‐generaal wordt in dit hoofdstuk 
besproken. 
  In het vijfde hoofdstuk komen Van Starkenborghs bemoeienissen ‘achter de 
schermen’ met de naoorlogse koloniale politiek aan de orde en worden in het kort Van 
Starkenborghs naoorlogse carrière in diplomatieke dienst en zijn betrokkenheid bij de NAVO 
besproken.  
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Het gezin Van Starkenborgh in Groningen (rond 1925). In de linkerbovenhoek Edzard van Starkenborgh (ongedateerd). 
Bron: Beeldbank Groninger Archieven. 
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1 
Een Groninger op het internationale toneel 
 

Groningen in 1888 
Nederland bevond zich op de drempel van een nieuwe tijd en Groningen was een stad in 
ontwikkeling toen Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer er op 
woensdag 7 maart 1888 werd geboren. Het was koud en bewolkt die dag en de kranten 
berichtten naast allerlei plaatselijke en regionale wederwaardigheden over de ziekte van de 
Duitse keizer Wilhelm I, die op 9 maart van datzelfde jaar zou overlijden. Ook werd er 
geschreven over de Atjeh‐oorlog, Nederlands bloedigste koloniale oorlog die zich al sinds 
1873 voortsleepte en waarvan het einde voorlopig niet in zicht was. Daarnaast was er veel 
aandacht voor de Tweede Kamerverkiezingen die een dag eerder waren gehouden.36 Vanuit 
de provincie Groningen zou de liberale Sam van Houten, bekend van het ‘kinderwetje’ van 
1874, worden gekozen en Hendrik Goeman Borgesius, in 1900 verantwoordelijk voor de 
Leerplichtwet en een jaar later voor de Woningwet.37 Andere bekende namen op de kieslijst 
waren Domela Nieuwenhuis, die in 1888 als eerste socialist in de kamer kwam, en D.R. 
Mansholt, die als pleitbezorger van de ‘radicale’ denkrichting aandacht vroeg voor sociale 
ongelijkheid, die hij met sociale wetgeving en uitbreiding van het kiesrecht wilde 
bestrijden.38 Mansholt werd niet gekozen, maar voor de sociale kwestie zou in de Tweede 
Kamer steeds meer aandacht komen.  

Dit was onder meer het gevolg van de grondwetswijziging van 1887, die een kleine 
veertig jaar na Thorbecke een eerste grote verandering in het Nederlands bestuur bracht. 
Het kiesrecht werd voortaan gegeven aan alle volwassen mannen die de ‘kenteekenen van 
geschiktheid en maatschappelijke welstand’ bezaten. Die tekenen werden afgemeten aan de 
afdracht van directe belastingen. De nieuwe bepaling betekende een verlaging van de 
census en leidde in 1888 landelijk tot een toename van het aantal kiezers tot 29 procent.39 
Dit leidde ertoe dat steeds meer voormannen van de socialistische en confessionele partijen 
konden plaatsnemen op het Haagse pluche, waar tot kort tevoren de macht van de liberalen 
onaantastbaar was geweest. In 1888 kon zelfs voor de eerste keer in de Nederlandse 
geschiedenis een confessioneel kabinet worden geformeerd. Het belangrijkste wapenfeit 
van dit kabinet‐Mackay was de lageronderwijswet van 1889 die staatsfinanciering van het 
bijzonder onderwijs mogelijk maakte.40 Voortaan kregen bijzondere (christelijke) scholen 
ongeveer een derde van hun onkosten uit de rijkskas vergoed. Van financiële gelijkstelling 
tussen het openbaar en bijzonder onderwijs was daarmee nog geen sprake, maar een 
principiële overwinning was bereikt, omdat het beginsel van subsidie aan bijzondere scholen 
was erkend.41 De kwestie rond de scholen verdeelde Nederland in sterke mate in een 

                                                 
36 Nieuwe Rotterdamse Courant en Provinciale Groninger Courant, 7 en 8 maart 1888. In resp. Koninklijke 
Bibliotheek, Den Haag en Groninger Archieven, Groningen. 
37 Henk Boels, Canon van Groningen (Groningen 2008) 46. 
38 John van Zuthem, ‘Een samenleving met schakeringen’ in: M.G.J. Duijvendak (red.), Geschiedenis van 
Groningen, deel III (Zwolle 2009) 183.  
39 Ibidem, 175. 
40 Friso Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2009) 28.  
41 Th. van Thijn, Schoolstrijd en partijvorming in Nederland (Amsterdam 1967) 28.  
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confessioneel kamp enerzijds en een liberaal kamp anderzijds. Katholieken en 
gereformeerden vonden elkaar in hun strijd voor staatsfinanciering van christelijke scholen, 
terwijl de liberalen vonden dat door de overheid gefinancierd onderwijs neutraal moest zijn. 
De schoolstrijd, die uiteindelijk pas in 1917 zou worden beslecht, droeg daarmee in 
belangrijke mate bij aan het verschijnsel verzuiling. Ook de strijd om de rol van de overheid 
in de sociale kwestie en om de uitbreiding van het kiesrecht, waarover de meningen tussen 
de verschillende partijen sterk uiteenliepen, waren daarbij factoren van belang.42 

Van verzuiling was in het Groningen van 1888 nog niet veel te merken, maar wel 
waren de tekenen van een nieuwe tijd al duidelijk zichtbaar in de stad. In 1870 was 
Groningen eindelijk aangesloten op het landelijke spoorwegennet, waardoor nieuwe 
impulsen werden gegeven aan handel en verkeer. Een paar jaar later werden de 
vestingwallen geslecht, omdat dergelijke verdedigingswerken niet meer pasten bij de 
toenmalige oorlogsvoering en omdat er binnen de wallen van de stad niet genoeg ruimte 
was om plaats te bieden aan de groeiende stadsbevolking. Dit leidde tot grootscheepse 
werken in de stad, waaronder de demping van het Zuiderdiep, de riolering van dit stadsdeel 
en de bouw van ‘herenhuizen’ langs de nieuwe singels. Nu de stad letterlijk open lag, werd 
ook zichtbaar wat eeuwenlang voor het oog van de buitenwereld verborgen was gehouden: 
het schrijnende contrast tussen de nieuw gebouwde villa’s van de rijken en de tegen de 
oude stadswallen gelegen krotten, waarin de allerarmsten en de vele nieuwkomers moesten 
leven.43  

De migratie naar de stad nam vanaf 1880 dramatische proporties aan. In Groningen 
waren groeipercentages van twee procent per jaar geen uitzondering.44 De groei werd 
veroorzaakt door de malaise op het platteland als gevolg van de internationale economische 
depressie die duurde van 1873 tot 1895. De Groningse boeren die voornamelijk graan 
verbouwden, kwamen in grote problemen door het dalen van de graanprijzen als gevolg van 
Amerikaanse import. Zij trokken massaal naar de stad waar de werkgelegenheid ruimer was 
dankzij de industriële expansie, de aanleg van grote openbare werken en huizenbouw. Maar 
al spoedig maakte onder andere het buitenlandse protectionisme aan de stedelijke 
bedrijvigheid een einde en groeide het aantal werklozen onrustbarend. Geïmproviseerde 
steunmaatregelen en werkverschaffing, op zichzelf interessant omdat zij in deze vorm nog 
nooit waren beproefd, schoten tekort.45 De sociaaleconomische verschillen tussen de 
bevolkingsgroepen sprongen meer dan ooit in het oog. In Groningen varieerde de 
stadsbevolking van miljonairs tot dagloners die een paar gulden per week verdienden, en 
nog schraler bedeelden die het van de armenzorg moesten hebben. Hoewel politieke onrust 
dreigde, bepaalden rang en stand voorlopig nog de ruimte voor politieke participatie: 
politieke rechten bleven tot 1918 aan inkomen gebonden.46  
 

Voorouders Van Starkenborgh en Quintus 
Alidius (of Li, zoals hij genoemd zou worden) kwam aan de zonnige zijde van de sociale 
scheidslijnen ter wereld. Zijn geboortehuis stond aan de deftige Heerestraat, waar zich de 
                                                 
42 Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw, 15‐16. 
43 Van Zuthem, ‘Een samenleving met schakeringen’ in: Duijvendak, Geschiedenis van Groningen, deel III, 154 
en 156. 
44 Peter Groote, ‘Langzaam groter’ in: Maarten Duijvendak en Bart de Vries (red.), Stad van het Noorden (Assen 
2003) 18.  
45 E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780‐1980 (Amsterdam 1986) deel I, 261.  
46 De Graaff en Locher‐Scholten, J.P. graaf Van Limburg Stirum, 21. 



  19 

chicste winkels van de stad bevonden. Zijn ouders, jonkvrouw Christine Jacoba Quintus en 
jonkheer Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, behoorden tot de invloedrijkste en 
welvarendste adellijke families van Groningen en onderhielden warme banden met het 
koningshuis.47 Familieleden van beide kanten hadden bestuurlijke ervaring opgedaan in 
stads‐ en provinciebesturen en in allerlei culturele en onderwijskundige organisaties, zoals 
het Stedelijk Gymnasium en de universiteit. Christine Jacoba Quintus was de kleindochter 
van W.J. Quintus – lid van de stedelijke raad en de Provinciale Staten van Groningen en later 
van de Tweede Kamer – en zij was een nicht van J. Wichers Quintus, Eerste Kamerlid en 
notaris in de stad Groningen.48 Edzard van Starkenborgh stamde uit een voorname adellijke 
familie die gedurende veel geslachten woonde op de stamborg Verhildersum in Leens, waar 
de grootvader van Edzard, die dezelfde naam droeg, burgemeester was, lid van de 
Provinciale Staten van Groningen en schepper‐voorzitter van het Schouwenerzijlvest. Diens 
zoon Alidius Warmoldus Lambertus sr. was in 1859 griffier bij het kantongerecht in Maarssen 
en werd in 1862 benoemd tot notaris in Groningen. Onder zijn leiding groeide het 
notariskantoor, dat in 1862 nog bescheiden van omvang was, uit tot een van de grootste van 
Groningen. Ook nam hij in het openbare leven een belangrijke plaats in als lid van de 
gemeenteraad, wethouder en lid van de Provinciale Staten van Groningen.49 De echtgenote 
van A.W.L. van Starkenborgh sr. was een zuster van de beroemde rechtsgeleerde en 
staatsman mr. J. Kappeyne van de Coppello en stond bekend als een vrouw van scherp 
verstand en grote intelligentie. De latere gouverneur‐generaal heeft wel eens opgemerkt dat 
zijn intellectuele vermogens volgens hem een erfenis waren van de West‐Friese familie 
Kappeyne van de Coppello.50 

Edzard jr. studeerde rechts‐ en staatswetenschappen aan de Groninger universiteit 
en werd in 1887 benoemd tot notaris in Groningen, als opvolger van zijn vader. Ondertussen 
was hij getrouwd met Christine Jacoba Quintus en was hij in 1886 vader geworden van een 
dochter, Christine Maria (Mies). Na de geboorte in 1888 van Alidius Warmoldus Lambertus 
(Li) werd er in 1890 nog een tweede dochter geboren, Christine Jacoba, die slechts twee jaar 
oud werd. Edzard van Starkenborgh bewaarde tot zijn dood in 1936 tussen zijn persoonlijke 
papieren een inentingsbewijs en een plukje blond haar van het meisje, de enige tastbare 
bewijzen van haar bestaan.51 
 

Jeugd en opvoeding 
Terwijl Li de Eerste Jongensschool doorliep, werd zijn vader in 1900 tot het ambt van 
burgemeester van Groningen geroepen, een functie die hij tot 1917 zou bekleden. In zijn 
jaren als burgemeester was Edzard van Starkenborgh ook lid van de Provinciale Staten van 
Groningen (1904‐1910) en lid van de Eerste Kamer (1910‐1917). Daarnaast was hij rechter‐
plaatsvervanger van de Arrondissementsbank te Groningen en lid van het college van 

                                                 
47 Van Zuthem, ‘Een samenleving met schakeringen’ in: Duijvendak, Geschiedenis van Groningen, deel III, 170‐
174. 
48 www.parlement.com, geraadpleegd op 19 maart 2010. Via het zoekscherm zijn korte biografieën te vinden 
van W.J. Quintus en J. Wichers Quintus.  
49 I.B. Cohen, Jhr. Mr. Dr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Groningen 1938) 4.  
50 C.A. Tamse, Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Herdenkingsrede uitgesproken op de Borg 
Verhildersum (Groningen 1988) 3. 
51 Persoonlijke papieren van Edzard van Starkenborgh, Groninger Archieven, collectie Van Starkenborgh, 
toegang 34.  
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curatoren van de universiteit.52 Vanaf het moment dat Li naar het gymnasium ging, in 1901, 
werd Edzard ook curator van het stedelijk gymnasium. Het stedelijk gymnasium van 
Groningen was rond 1900 nog een zeer kleine onderwijsinstelling, waar alleen de kinderen 
van de culturele elite hun opleiding genoten. Li was in 1901 een van de dertig nieuw 
aangemelde leerlingen op een school die in totaal 120 leerlingen telde. In zijn klas bevond 
zich slechts één meisje, Rosa van Dam.53 Weliswaar was Aletta Jacobs al in 1879 als eerste 
vrouwelijke studente gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen, toch was het in 
deze tijd nog allerminst gebruikelijk dat vermogende ouders ook hun dochters naar het 
gymnasium of de universiteit stuurden.54 We komen de naam van Li’s zuster Mies dan ook 
niet tegen op de leerlingenlijsten van het Stedelijk Gymnasium. Li was een zeer goede 
leerling die elk jaar probleemloos overging. Hij was vicesecretaris van de reciteervereniging 
Eloquentia, een nogal deftig gezelschap van gymnasiasten die de welsprekendheid 
beoefenden. Hij won in 1905 de eerste prijs bij een reciteerwedstrijd, waarbij de leraren van 
het gymnasium jureerden. Een jaar later gaf hij blijk van diplomatieke gaven toen hij met 
succes bemiddelde in een conflict dat de gemoederen van Eloquentia hevig in beroering 
bracht.55  

Li en Mies kregen van hun ouders een vrijzinnige opvoeding, waarbij algemene 
christelijke waarden een belangrijke rol speelden, evenals voor die tijd zeer moderne 
theologische opvattingen. De Van Starkenborghs waren remonstrants en gingen ter kerke in 
het nieuwe gebouw van de Remonstrantse Broederschap aan de Coehoornsingel in 
Groningen.56 De remonstrantse gemeente van Groningen was in 1878 onstaan als 
afscheiding van de Nederlands Hervormde Kerk. Een grote groep vrijzinnigen schaarde zich 
in dat jaar achter de moderne predikant B.C.J. Mosselmans (1830‐1911) die een nieuwe 
theologische lijn vertegenwoordigde. Nadat Mosselmans met zijn geestverwanten uit de 
Nederlands Hervormde Kerk was getreden schafte hij in zijn nieuwe remonstrantse 
gemeente de kerkelijke plechtigheden van doop en avondmaal af, omdat ze volgens hem 
niet pasten binnen de moderne opvattingen over godsdienst, christendom en kerk. In de 
remonstrantse gemeente ging het Mosselmans om vrijheid, verdraagzaamheid en 
broederschap.57 ‘Vrij willen we zijn in ons denken, ons onderzoeken, ons belijden; we willen 
niet aan anders, ons opgelegd geloof geloven, we willen de vleugelen onzes geestes niet 
laten kortwieken en vastbinden, we willen naar eigen overtuiging godsdienstig zijn en 
anderen eveneens die vrijheid laten.’58  

Deze opvattingen pasten goed bij de liberale denkbeelden van Edzard van 
Starkenborgh, die vond dat godsdienst een private aangelegenheid moest zijn. Hij was dan 
ook tegen religie op openbare scholen en tegen de instelling van overheidsgefinancierd 
confessioneel onderwijs. Onpartijdigheid en praktische zin beschouwde hij als twee van de 
grootste liberale deugden. Om die reden sloot hij zich nooit officieel aan bij een liberale 

                                                 
52 Van Zuthem, ‘Een samenleving met schakeringen’ in: Duijvendak, Geschiedenis van Groningen, deel III, 174.  
53 Leerlingenlijst van het Stedelijk Gymnasium, per 5 september 1901, Groninger Archieven, archief van het 
Praedinius gymnasium (1446) toegang 28. 
54 Van Zuthem, ‘Een samenleving met schakeringen’ in: Duijvendak, Geschiedenis van Groningen, deel III, 191. 
55 P.J. van Herwerden, Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen (Groningen 1947) 76 en 78. 
56 Aantekeningen van S.L. van der Wal voor een artikel over de laatste landvoogd. (niet gepubliceerd) Nationaal 
Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 15. 
57 Tjaard Barnard, Van ‘verstoten kind’ tot belijdende kerk (Amsterdam 2006) 93‐102.  
58 C.P. Tiele en B.C.J. Mosselmans, Toespraken gehouden bij de inwijding der Remonstrantse Gemeente te 
Groningen op Zondag, 28 Juli 1878 (Groningen 1878) 10.  
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politieke groepering.59 Dit maakt het moeilijk zijn denkbeelden precies na te gaan, omdat het 
liberalisme in de laatste decennia van de negentiende en in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw geen monolitisch geheel was. De liberalen opereerden lange tijd niet vanuit 
een strak georganiseerd partijverband, waardoor het lastig is een duidelijk verschil aan te 
geven tussen verschillende liberale groepen.60 De gemene deler voor alle liberalen was dat 
zij streefden naar vrijhandel en neutraliteit in de buitenlandse betrekkingen.61 De onenigheid 
spitste zich vooral toe op binnenlandse kwesties. De wettelijke positie van vrouwen en de 
uitbreiding van het kiesrecht waren aan het eind van de negentiende eeuw liberale 
twistpunten.62 Aangenomen moet worden dat Edzard van Starkenborgh in deze kwesties 
een gematigd standpunt innam, omdat hij bekendstond als moderaat liberaal. Hij was ook 
een pragmaticus, die als burgemeester en later als commissaris van de Koningin afstapte van 
het liberale dogma van zo gering mogelijke staatsbemoeienis, toen hij merkte dat de 
economische omstandigheden noopten tot actief overheidsingrijpen. Onder zijn bewind 
kwamen diverse werkverschaffingsprojecten en steunmaatregelen tot stand die de 
werkeloosheid en sociale onrust moesten tegengaan.63  

Voor Alidius van Starkenborgh had zijn vader een voorbeeldfunctie. In de volgende 
paragrafen zullen we zien dat hij in belangrijke mate werd beïnvloed door diens religieuze 
opvattingen en liberale standpunten. Ook voor wat zijn academische vorming betreft, volgde 
hij het voorbeeld van zijn vader.  

 

Student in Groningen 
Alidius van Starkenborgh schreef zich na zijn gymnasiumopleiding in voor de studie Rechten 
aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De keuze voor Rechten lag voor de hand omdat de 
opleiding een gedegen voorbereiding bood op een bestuurlijke of juridische carrière. 
Bovendien verschafte deze studie hem de handvaten voor een verstandig beheer van de 
familiebezittingen die hij te zijner tijd van zijn ouders zou erven.  

Van Starkenborgh werd, geheel in lijn met de familietraditie, in 1906 lid van het 
Groninger studentencorps Vindicat atque polit. Deze in 1815 opgerichte vereniging werd in 
vergelijking met de eerste decennia van haar bestaan, toen zij nog als vertegenwoordiging 
van de gehele studentenpopulatie kon worden beschouwd, in de periode 1880‐1914 steeds 
elitairder. Haar sociëteit Mutua Fides, aan de Grote Markt in Groningen, had een erg dure 
uitstraling en maakte duidelijk dat het lidmaatschap voorbehouden was aan de notabelen en 
de rijke burgerij. Vrouwelijke studenten waren tot 1915 niet welkom. 64 De besloten 
vereniging had haar eigen mores en een strakke hiërarchie van rangen en standen. 
Groentijd, drinkdwang en een eigen studentenhumor wachtten Van Starkenborgh als 
eerstejaars. Hoewel baldadig gedrag en dronkenschap in corpskringen geen vreemde 
verschijnselen waren, sprong Van Starkenborgh zelden uit de band. Hij was ernstig en 
bedaard en hechtte veel waarde aan goede manieren.65 Misschien dat zijn kreukloze 

                                                 
59 Bart de Vries, ‘Politiek en bestuur’ in: Duijvendak en De Vries (red.), Stad van het Noorden, 58‐60. 
60 Kossmann, De Lage Landen 1780‐1980, deel I, 392.  
61 Duco Hellema, Neutraliteit en vrijhandel (Utrecht 2001) 42‐46. 
62 Van Zuthem, ‘Een samenleving met schakeringen’ in: Duijvendak, Geschiedenis van Groningen, deel III, 177. 
63 Maarten Duijvendak, ‘Economisch middelpunt’ in: Duijvendak en De Vries, Stad van het Noorden, 114‐118. 
64 Ibidem, 191. 
65 A.G. Vromans, ‘De actieve ambtsperiode van de laatste gouverneur‐generaal van Nederlands‐Indië’, 
onuitgegeven verzameling van bronnen en interviews met betrekking tot Van Starkenborgh en zijn 
regeerperiode, Nationaal Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 1, deel IV. 
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reputatie er in 1909 voor zorgde dat hij werd gekozen tot voorzitter of praeses collegii van 
Vindicat. Een andere reden zal het 59e lustrum van de universiteit op 20 juni 1909 zijn 
geweest, waar Van Starkenborgh verkleed als Willem Karel Hendrik Friso het stralend 
middelpunt vormde. 
  Van Starkenborgh was een van de fortuinlijke en vooral gefortuneerde studenten 
voor wie de hoge kosten van het lustrum van 1909 geen probleem waren. Als rector van het 
corps en secretaris van de maskeradecommissie viel aan hem de eer ten deel de rol van de 
prins van Oranje op zich te nemen. Aan deze rol waren ook de hoogste kosten verbonden, 
omdat hij twee kostuums moest laten maken en omdat van hem verwacht werd dat hij open 
hof (cour) hield in het feestgebouw.66 De historische optocht werd onder Van Starkenborghs 
leiding een groot succes. Het voorzitterschap van Vindicat vormde voor hem zijn eerste 
echte bestuurservaring en gaf hem een goede leerschool voor het spreken in het openbaar. 
  Een tweede succes volgde in 1910 toen Van Starkenborgh zijn doctoraalexamen in de 
rechtswetenschap met goed gevolg aflegde. Na dit examen volgde een promotie op 
stellingen, een destijds nog verplicht onderdeel van de rechtenstudie. Hoewel zijn vader in 
1882 nog een proefschrift had moeten schrijven had de minister van Binnenlandse Zaken, 
waaronder onderwijs toen nog viel, in 1895 besloten dat promoveren op stellingen ook was 
toegestaan.67 Met een groots promotiediner, door zijn ouders georganiseerd, sloot Van 
Starkenborgh zijn studententijd in april 1911 af en kon hij zijn werkzame leven beginnen.  
 

In diplomatieke dienst (1912-1925) 
Om zijn talenkennis te perfectioneren verbleef Van Starkenborgh in het voorjaar en de 
zomer van 1912 drie maanden in Frankrijk en drieënhalve maand in Engeland. Daarna 
werkte hij tot september 1912 op advocatenkantoor De Ranitz en Bakker in Den Haag.68 Op 
advies van de ook uit Groningen afkomstige beroepsdiplomaat jhr.mr. R. de Marees van 
Swinderen meldde Van Starkenborgh zich in 1912 aan voor de diplomatieke dienst. De 
Marees van Swinderen was minister van Buitenlandse Zaken en een goede vriend van zijn 
vader. Hij verbond Alidius van Starkenborgh als volontair69 aan zijn kabinet.70 Het kabinet 
van de minister was te beschouwen als ‘een ministerie in het ministerie’ en behandelde de 
belangrijkste politieke aangelegenheden. Het kabinet bracht onder andere advies uit over de 
politieke rapporten die Nederlandse gezanten hadden gezonden, hield zich bezig met het 
ontcijferen van gecodeerde berichten en bereidde de totstandkoming van verdragen voor.71 
De diplomatieke dienst was in deze jaren nog een bolwerk van de aristocratie. Het was een 
van de weinige niches bij de Nederlandse overheid die zich lang aan democratisering wist te 
onttrekken. Een mooie naam, een aanzienlijk fortuin en natuurlijk goede manieren werden 
voldoende geacht of, zoals een handboek uit 1935 nog meldde ‘neben den Gehirn [haben] 
auch die beide anderen G’s (Geburt und Geld) (...) stets eine wichtige Rolle gespielt.’72 
Inderdaad was geld zeer belangrijk in het diplomatieke bedrijf. De leden van de diplomatieke 

                                                 
66 A.C.J.A. Greebe, Beschrijving der maskerade te houden op 30 juni 1909 (Groningen 1909) 5‐10. 
67 De Graaff en Locher‐Scholten, J.P. graaf Van Limburg Stirum, 48.  
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70 Tamse, Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, 4. 
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dienst werden geacht te beschikken over een ruim huis op goede stand, met goed 
geoutilleerde receptieruimtes en een keur aan personeel. Gezanten waren zelf 
verantwoordelijk voor de huur van het gezantschapsgebouw, voor het aan te nemen 
personeel en de te verzorgen recepties, maar kregen daarvoor slechts een gedeeltelijke 
vergoeding.73 Alle bureaukosten moesten door het hoofd van de missie zelf worden 
gedragen en bovendien werd van diplomaten verlangd dat zij aanzienlijke bedragen 
schonken aan liefdadigheidsinstellingen zowel in Nederland als het land van accreditering.74 
Aan deze situatie zou pas na de Tweede Wereldoorlog verandering komen. Met zijn keuze 
voor de diplomatie koos Van Starkenborgh dus bewust voor een carrière die hem geld zou 
kosten. De gedachte dat adeldom verplicht zal bij die keuze een rol hebben gespeeld, maar 
ook een zekere hang naar avontuur en een drang naar het ontdekken van nieuwe werelden 
buiten de vertrouwde omgeving van Groningen.75  

Aan de officiële toetreding tot de buitenlandse dienst gingen twee examens vooraf, 
het attaché‐ en het gezantschapsexamen. Het eerste examen vond plaats aan het begin van 
de loopbaan. Toegang tot dit examen kregen alleen diegenen die minstens een jaar op het 
ministerie of op een diplomatieke post in het buitenland hadden gewerkt. De periode waarin 
Van Starkenborgh als volontair verbonden was aan het kabinet van minister De Marees van 
Swinderen kan dus als een soort stageperiode worden opgevat. De minister vormde 
vervolgens een oordeel over de persoonlijke eigenschappen en innerlijke beschaving van de 
kandidaat, op basis van de examenuitslag en de wijze waarop de kandidaat tot dan toe had 
gefunctioneerd. Het tweede examen, dat voor gezantschapssecretaris, was nodig om in 
aanmerking te komen voor de posities met verantwoordelijkheid. Een 
gezantschapssecretaris moest als dat nodig was namelijk tijdelijk het hoofd van de 
diplomatieke missie kunnen vervangen.76 Van Starkenborgh slaagde glansrijk voor het eerste 
examen, maar legde het tweede examen om onbekende redenen nooit af. Voor zijn carrière 
heeft dit echter geen gevolgen gehad.77  
  Van december 1913 tot 18 februari 1914 werd Van Starkenborgh uitgezonden naar 
Brussel om daar kennis te nemen van de dagelijkse praktijk van het werken op een groot 
Nederlands gezantschap. Tijdens een soiree bij de Amerikaanse consul in Brussel werd hij 
voorgesteld aan diens dochter, Christine Marburg, op wie hij op slag verliefd werd.78 De 
Marburgs waren afkomstig uit Baltimore, Maryland, en behoorden tot de meest voorname 
en rijke families van die stad. Oorspronkelijk was de familie afkomstig uit Duitsland, hun 
naam verwijst naar het stadje Marburg in de deelstaat Hessen, maar Christines grootvader 
was in 1848 naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Hij maakte daar fortuin in de tabak met 
zijn Marburg Brothers Tobacco Company, die in 1889 werd overgenomen door de American 
                                                 
73 Voor 1940 werd Nederland in het buitenland vertegenwoordigd door gezantschappen (legaties) die geleid 
werden door een gezant. Ambassadeurs en ambassades waren voorbehouden aan de ‘grote machten’. Kleinere 
landen, zoals Nederland, ontvingen en zonden gezanten die in het protocol na de ambassadeurs kwamen. De 
grote landen weigerden ambassadeurs van Nederland te ontvangen, omdat zij dan ook een ambassadeur in 
Den Haag moesten benoemen. Een ambassadeur genoot een zeer hoog inkomen en voerde een grote staat. Na 
de oorlog vervaagde het verschil tussen gezanten en ambassadeurs en werden uiteindelijk alle gezantschappen 
in de wereld opgewaardeerd tot ambassades.  
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75 Tamse, Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, 3‐4.  
76 De Graaff en Locher‐Scholten, J.P. graaf Van Limburg Stirum, 73.  
77 Benoemingen van A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, met een aantal aantekeningen, Groninger 
Archieven, toegang 1, map 28. 
78 Dit blijkt uit brieven van Van Starkenborgh, tussen 1914 en 1915 geschreven aan Christine Marburg, 
Groninger Archieven, toegang 2.  
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Tobacco Company. Zijn zes zoons, Christines vader Theodore was er één van, werden 
allemaal voor minstens een jaar directeur van het bedrijf. 79 Theodore Marburg studeerde 
achtereenvolgens in Oxford, Parijs en Heidelberg en keerde daarna terug naar Baltimore, 
waar hij lid werd van de American Society for Judicial Settlement of International Disputes 
en verschillende andere vredesgroepen. In diverse publicaties bepleitte hij het instellen van 
een internationaal gerechtshof, een geleidelijke ontwikkeling van een interparlementaire 
unie en de evolutie van de eerste Haagse Vredesconferentie van 1899 in een 
wereldparlement. Theodore Marburg was een van de drijvende krachten achter de 
Volkenbond die in 1919 werd opgericht, maar waarvan de Verenigde Staten uiteindelijk niet 
lid werden. Ook stond hij aan de wieg van de in 1941 opgerichte Verenigde Naties.80 

De ontluikende liefde tussen Alidius en Christine werd in juli 1914 wreed verstoord 
door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog op het Europese vasteland. Theodore 
Marburg werd teruggeroepen naar de Verenigde Staten en Van Starkenborgh kreeg geen 
toestemming Den Haag te verlaten. Een intensieve briefwisseling tussen de jonge geliefden 
volgde en op 2 november 1915 werd hun huwelijk afgekondigd. Omdat haar ouders het 
Christine onder geen beding toestonden naar Europa te reizen in verband met het 
oorlogsgeweld81, vond het huwelijk op 16 november 1915 in Baltimore plaats. In de lokale 
kranten werd het huwelijk besproken als ‘the wedding of the year’82 en inderdaad werd het 
feest in Old St. Pauls Church en op Mount Vernon Place, het gote herenhuis van de familie 
Marburg, groots gevierd. In datzelfde jaar trad Alidius van Starkenborgh officieel toe tot de 
buitenlandse dienst.83 Aan alle voorwaarden voor een succesvolle maatschappelijke carrière 
was nu voldaan: hij was gepromoveerd, hij had een goede baan en hij had een uitstekend 
huwelijk gesloten. De toekomst lachte hem toe.  

Vanaf 1915 doorliep Van Starkenborgh diverse lagere diplomatieke rangen aan de 
legaties van Washington en Parijs. In 1921 benoemde minister van Buitenlandse Zaken H.A. 
van Karnebeek hem tot algemeen secretaris van de Nederlandse afvaardiging naar de 
Vlootconferentie te Washington, waar hij zich inzette voor de Nederlandse handelsbelangen 
in het Verre Oosten. Het jaar daarop mocht hij de Nederlandse belangen behartigen op het 
bureau van de internationale conferentie inzake de Russische handel in Den Haag. 
Vervolgens was hij korte tijd werkzaam op de Nederlandse legatie in Berlijn.84  

De Nederlandse buitenlandse politiek was in deze jaren gericht op het handhaven 
van de neutraliteit. De stategische betekenis van Nederland was groot, met name vanwege 
de positie van de havens aan de Noordzee, vooral die van Rotterdam. Ook de monding van 
de Schelde was van belang als waterweg naar Antwerpen. Daarnaast beschikte Nederland 
over een omvangrijk koloniaal bezit. Nergens ter wereld was de tegenstelling tussen de 
omvang van het koloniale bezit en de beperkte militaire machtsmiddelen van het 
moederland zo groot als in Nederland.85 Het was dan ook niet verwonderlijk dat het 
kwetsbare land probeerde zo veel mogelijk buiten machtspolitieke en militaire conflicten 
van de omringende drie grote mogendheden te blijven. De Nederlandse roeping tot 

                                                 
79 Henry A. Atkinson, Theodore Marburg, the man and his work (New York 1951) 3‐17.  
80 Atkinson, Theodore Marburg, 167‐185. 
81 Dit blijkt uit brieven van Van Starkenborgh, tussen 1914 en 1915 geschreven aan Christine Marburg, 
Groninger Archieven, toegang 2. 
82 Volgens Sun Magazine van 10 februari 1946, Nationaal Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 6. 
83 Tamse, Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, 4. 
84 Ine Megens, ‘Diplomatie en defensie. Twee jonkheren in de bres voor de Koninklijke Marine’, in: Bob de 
Graaf en Duco Hellema, Instrumenten van Buitenlandse politiek (Amsterdam 2007) 138. 
85 Hellema, Neutraliteit en vrijhandel, 64‐65.  
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neutraliteit en pacificatie, waaruit zich volgens historici als Cees Fasseur een idee van morele 
en zelfs ethische superioriteit ontwikkelde86, kwam tot uitdrukking in het feit dat Den Haag 
rond de eeuwwisseling een internationaal‐rechterlijk centrum werd, waar in 1899 en in 1907 
vredesconferenties werden georganiseerd. Nederland legitimeerde hiermee zijn 
neutraliteitspolitiek en probeerde met de profilering als gidsland de kans te vergroten dat 
zijn neutraliteit binnen het steeds instabielere Europese statenstelsel ook daadwerkelijk zou 
worden gerespecteerd.87  
  Van Starkenborgh toonde in zijn opeenvolgende diplomatieke functies grote 
bekwaamheid. Minister Van Karnebeek schreef in 1922 aan premier C.J.M. Ruijs de 
Beerenbrouck: ‘Maar wanneer er onder de jongere diplomaten er een is, die zich op drie 
conferenties heeft onderscheiden, en speciaal op de eerste (Washington) diensten heeft 
bewezen die geen ander kon vervullen, dan eischt alleen reeds het dienstbelang, dat deze 
bijzondere verdiensten niet voorbij worden gezien. Het is zoo gemakkelijk niet goede 
krachten in de diplomatiek te krijgen, maar nog moeilijker zijn ze er in te houden, vooral als 
ze getrouwd zijn en kinderen hebben. Er is veel dat Van Starkenborgh naar Groningen trekt, 
al was het slechts de zin zijner ouders, en indien hij niet aangemoedigd wordt in de carrière 
te blijven, dan houd ik mij overtuigd dat hij er uit gaat en dat zou wel eens spoedig kunnen 
zijn.’88 Karnebeek had een voorzienende blik. Nadat Van Starkenborgh de hem door Ruijs de 
Beerenbrouck aangeboden ministerpost van Buitenlandse Zaken had afgewezen, 
aanvaardde hij op 1 juli 1925 de post van commissaris van de Koningin in de provincie 
Groningen, als opvolger van zijn vader, die het ambt vanaf 1917 had bekleed en die om 
gezondheidsredenen moest aftreden.89  
 

Provinciaal intermezzo (1925-1933) 
Terug in Groningen bracht Van Starkenborgh, naast zijn werkzaamheden op het 
provinciehuis, veel tijd door met zijn familie. Inmiddels was hij vader geworden van twee 
dochters: Frances Theodora, die op 14 oktober 1918 in Washington was geboren en 
Christine Jacoba (Tiny), vernoemd naar Van Starkenborghs moeder en overleden zusje, die 
op 24 maart 1924 het levenslicht zag in Parijs. Als commissaris zette Van Starkenborgh zich 
in navolging van zijn vader onder meer in voor de aanleg van een nieuwe waterverbinding 
met de Zuiderzee (het Van Starkenborghkanaal) en bemoeide hij zich met de organisatie van 
de provinciale schoolartsendienst. Verder maakte hij zich verdienstelijk voor het academisch 
ziekenhuis en de universiteit, waarvan hij van 1928 tot 1933 voorzitter van het college van 
curatoren was.90 Van Starkenborgh was zeer gehecht aan zijn geboortegrond en zijn 
werkzaamheden in Groningen schonken hem voldoening. Bij zijn erepromotie aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen in 1956 zei hij daarover: ‘De stad van mijn geboorte en 
opvoeding, het middelpunt der omgeving, waaraan mijn vader zijn krachten wijdde, waar ik 
meer dan acht jaren als Commissaris van de Koningin mocht werkzaam zijn (...) Mij was deze 
samenleving dierbaar en aantrekkelijk waren mij de concrete aard der werkzaamheid, haar 

                                                 
86 Cees Fasseur verdedigt deze stelling in De weg naar het paradijs (Amsterdam 1995) zie inleiding. 
87 Peter Malcontent en Floribert Baudet, ‘The Dutchman’s burden?’ in: Bob de Graaff, Duco Hellema en Bert 
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88 G. Puchinger, Colijn en het eind van de coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1925‐1929 
(Kampen 1980) deel II, 851. 
89 Erwin H. Karel, ‘Naar een nieuw regionaal bewustzijn’ in: Duijvendak, Geschiedenis van Groningen, deel III, 
214. 
90 Karel, ‘Naar een nieuw regionaal bewustzijn’ in: Duijvendak, Geschiedenis van Groningen, deel III, 214. 
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gerichtheid op oogmerken, die duidelijk omlijnbaar waren, verwezenlijkbaar in een kring van 
handelende personen, van nabij elkander kennen konden. Hoe vaak zijn niet in later jaren 
van groter zorg en verantwoordelijkheid mijn gedachten teruggegleden naar deze stee der 
vaderen’.91  

Ook een tweede verzoek van Ruijs de Beerenbrouck in 1929 om minister te worden 
in een confessioneel kabinet wees Van Starkenborgh af, omdat hij, zo verklaarde hij Ruijs, 
zich niet aangetrokken voelde tot de binnenlandse politiek en er niet graag bij betrokken 
wilde worden. Hij was, net als zijn vader, niet gebonden aan een bepaalde politieke partij en 
wilde bewust geen politicus zijn. Een ander bezwaar tegen het ministerschap was dat hij 
gevraagd werd op te treden in een confessioneel kabinet, waarvan de beginselparagraaf van 
het kabinetsprogram luidde: ‘Het kabinet voert een christelijke politiek in overeenstemming 
met de beginselen der Rechterzijde, die het met beslistheid belijdt en beslist uitvoert, 
evenwel gematigd optredend.’ Deze zinssnede kon Van Starkenborgh niet onderschrijven, 
omdat hij in de politiek meer op het liberalisme dan op de confessionele partijen was gericht 
en omdat het voor hem als remonstrant niet gebruikelijk was in het openbare leven 
godsdienstige beginselen uit te dragen. Hij zei daarover dat hij wel religieus was, maar er 
niet graag over sprak, omdat hij het een strikt persoonlijke aangelegenheid vond.92 
Overigens had Van Starkenborgh geen belijdenis gedaan in de remonstrantse kerk en was hij 
ook later nooit lid geworden van een kerkgenootschap.93  
 

Brussel (1933-1936)  
Toen hem in 1933 werd gevraagd of hij gezant wilde worden in Brussel accepteerde hij het 
aanbod, hoewel zijn vader, die net weduwnaar was geworden, grote moeite had met dit 
besluit.94 Minister A.C.D. de Graeff van Buitenlandse Zaken merkte hierover op: ‘Tjarda van 
Starkenborgh moet nog een zwaren strijd voeren met zijn vader die nu eenmaal niet 
begrijpen kan dat zijn zoon iets anders kan ambieeren dan commissaris en president‐curator 
in Groningen.’95 Christine had echter genoeg van het langdurige isolement in het Noorden en 
ook Van Starkenborgh vond dat hij na zeven jaar voldoende aan zijn verplichtingen 
tegenover zijn vader en stamland had voldaan.96 Zijn nieuwe baan betekende voor hem een 
aanzienlijke promotie, omdat Brussel na Berlijn gold als de belangrijkste diplomatieke post 
vanwege de moeizame betrekkingen met België na de Eerste Wereldoorlog. De betrekkingen 
tussen Nederland en België waren al jaren verstoord sinds België in 1919 de territoriale, 
waterstaatkundige en economische kwesties op het tapijt had gebracht die al sinds het 
scheidingsverdrag van 1839 in meer of mindere mate speelden.97 De dramatische gevolgen 
van de economische crisis voor de wereldeconomie, de dreiging van het nationaalsocialisme 
in Duitsland en het falen van de Volkenbond dwongen België en Nederland echter tot 
toenadering en daarvoor werd een diplomatiek offensief ingezet.  
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In 1934 begon Van Starkenborgh te onderhandelen over de zogenaamde Belgische kwestie. 
Hoewel hij een zeer gunstige indruk maakte op de Belgische minister van Buitenlandse 
Zaken, H. Jaspar98, leverden deze onderhandelingen voor wat de waterstaatkundige kwesties 
betreft geen succes op, omdat Jaspars opvolgers in 1935 alleen over een overeenkomst 
wilden praten als Nederland akkoord ging met een Schelde‐Rijnverbinding die voor 
Antwerpen zeer gunstig zou uitpakken, ten nadele van Rotterdam.99 Maar op economisch 
gebied had Van Starkenborgh meer succes. In 1936 kwam een nieuwe Rijnvaartakte tot 
stand die ervoor zorgde dat de Rijnvaartpremies waarmee België Antwerpen begunstigde 
niet verhoogd zouden kunnen worden. Ook spraken beide landen in een havenbestand af 
dat zij gedurende tien jaar geen maatregelen zouden nemen die de havens van de ene 
verdragspartner zouden bevoordelen ten koste van de ander. Hiermee was op economisch 
terrein de strijdbijl begraven. Ook op politiek gebied kwam het in de jaren dertig tot een 
toenadering. Nadat Frankrijk en Engeland België in 1937 van het verdrag van Locarno 
hadden ontslagen, was het land tot haar vroegere politiek van strikte neutraliteit 
teruggekeerd. Daarmee sloot België zich aan bij Nederland en de Scandinavische landen die 
in 1936 hadden verklaard dat zij de automatische werking van artikel 16 van het 
Volkenbondsverdrag, die de verplichting inhield tot hulpverlening bij sancties, in het vervolg 
zouden afwijzen. Voortaan zouden zij zelf beslissen of zij wel of niet zouden deelnemen aan 
sancties van de Volkenbond.100  
  Hoewel deze politieke toenadering in 1937 tot stand kwam, toen Van Starkenborgh al 
was vertrokken naar Nederlands‐Indië, leidt het geen twijfel dat Van Starkenborghs 
optreden de verhoudingen tussen beide landen aanzienlijk heeft verbeterd en dat zijn 
onderhandelingen een verzoenend effect hebben gehad.101 Van Starkenborghs formule van 
openheid en redelijkheid voor het verbeteren van de verhoudingen binnen de bestaande 
structuren was succesvol gebleken.102  
 

Slotbeschouwing 
Wanneer we nu bekijken welke factoren Van Starkenborghs politieke referentiekader 
bepaalden, kunnen we grofweg een viertal invloeden onderscheiden. Ten eerste was er de 
adellijke achtergrond die ervoor zorgde dat Van Starkenborgh de kans kreeg te studeren aan 
het gymnasium en aan de universiteit. Ook zorgde deze afkomst ervoor dat zowel in de 
familie van zijn moeder als in die van zijn vader bestuurservaring aanwezig was die 
generaties terugging. Het credo ‘noblesse oblige’ speelde daarbij een belangrijke rol. De Van 
Starkenborghs waren zich altijd erg bewust van hun maatschappelijke verplichtingen. Net als 
zijn vader vond Alidius van Starkenborgh het geen bezwaar dat zijn loopbaan hem geld 
kostte in plaats van opleverde. Zijn vader legde geld toe op zijn salaris om aan zijn 
representatieve verplichtingen als burgemeester en later commissaris te voldoen en ook Van 
Starkenborgh deed dat als diplomaat en commissaris. De adel vervulde aan het begin van de 
twintigste eeuw nog altijd een belangrijke rol in het plaatselijke en het landsbestuur. Daar 
had geen grondwetswijziging verandering in gebracht, ook niet de revolutionaire van 
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102 Tamse, Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, 8. 



  28 

1848.103 Terwijl er na de grondwetswijzigingen van 1887 en 1917 sprake was van een 
geleidelijke democratisering van het Nederlandse bestuur, was de diplomatieke dienst tot 
aan de Tweede Wereldoorlog nog bijna uitsluitend toegankelijk voor de aristocratie. Zonder 
zijn adellijke achtergrond en een aanzienlijk fortuin was Van Starkenborghs diplomatieke 
carrière dus nooit van de grond gekomen.  
  Ten tweede was Van Starkenborgh voor wat betreft zijn liberale en religieuze 
opvattingen in belangrijke mate schatplichtig aan zijn vader, voor wie vrijheid van denken en 
geloof een groot goed was. In navolging van zijn vader stelde Van Starkenborgh 
onafhankelijkheid voorop en heeft hij zich nooit willen aansluiten bij een politieke 
groepering, omdat hij niet gebonden wilde zijn aan partijprogramma’s en 
verkiezingsbeloften. De Van Starkenborghs waren bestuurders en regenten die bewust geen 
politici wilden zijn.104 Hoewel Van Starkenborgh sr. wel lid was van de kerk, wilde Alidius van 
Starkenborgh zich ook in dat opzicht niet binden. Voor hem was het geloof een strikt 
persoonlijke zaak, die niets met een opgelegde geloofsleer of politiek te maken had. Daarom 
had hij ook moeite met de confessionele partijen die zorgden voor een vermenging van 
politiek en religie.  
  Ten derde zorgden zijn huwelijk met een Amerikaanse vrouw en de contacten met 
zijn schoonvader die ook in diplomatieke dienst was geweest, voor een internationale 
oriëntatie. In het vijfde hoofdstuk zullen we zien dat Van Starkenborgh na de oorlog, toen 
Nederland de neutraliteitspolitiek definitief had losgelaten, steeds heeft aangedrongen op 
internationale samenwerking, net zoals zijn schoonvader dat voor de oorlog al had gedaan.  
  Ten slotte zorgde Van Starkenborghs academische achtergrond voor een juridische 
kijk op bestuursvraagstukken en bepaalden legalistische overwegingen voor hem de 
reikwijdte van zijn handelingsvrijheid als diplomaat. In de volgende hoofdstukken zullen we 
zien wat de consequenties waren van deze opstelling voor zijn optreden als gouverneur‐
generaal. 
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2 
Een nieuwkomer in Indië  
 
In september 1936 zou de ambtstermijn van jhr.mr. B.C. de Jonge als gouverneur‐generaal 
van Nederlands Indië aflopen. De minister van Koloniën, Hendrikus Colijn, wilde de 
benoeming van de nieuwe landvoogd overlaten aan zijn opvolger, omdat hij voorzag dat hij 
als minister zou aftreden na de grondwetsherziening van 1937. Hij had De Jonge gevraagd of 
hij bereid was tot 1937 aan te blijven, maar toen deze vanuit een militair hospitaal in Batavia 
antwoordde dat hij daarvan op medisch advies moest afzien, moest Colijn toch zelf een 
geschikte kandidaat vinden.105 De benoeming kostte Colijn nogal wat hoofdbrekens, zo 
schreef hij in een brief van 19 juni 1936 aan De Jonge: ‘Er waren natuurlijk wel eenige 
papabili, maar geen enkele was als het ware voor het ambt aangewezen. Daarbij kwam dat 
ik sterk vasthield aan mijn eisch, dat ik niemand voor benoeming wilde voordragen, die 
reeds van alle kanten merkteekenen met zich meevoerde nog voor hij in Indië aangekomen 
was, terwijl ik uit de aard der zaak ook niet veel lust had om een Roomsch Katholiek te 
benoemen.’106 Aldus kwam Ch.J.I.M. Welter, die van rooms‐katholieke zijde naar voren werd 
geschoven, niet in aanmerking. In plaats daarvan besloot Colijn het ambt aan te bieden aan 
de secretaris‐generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, A.M. Snouck Hurgronje, 
maar deze werd voor de tropen medisch afgekeurd, waarna Van Starkenborgh in beeld 
kwam. Het is niet duidelijk waarom de keuze eerst op Snouck viel en Van Starkenborgh pas 
in tweede instantie voor de landvoogdij werd voorgedragen. S.L. van der Wal vermoedt dat 
Colijn bang was dat Van Starkenborgh – met wie hij overigens zeer weinig persoonlijk in 
aanraking was geweest – te ethisch zou blijken of dat hij was voorbestemd voor de 
portefeuille van Buitenlandse Zaken in een volgend kabinet.107 Dit laatste is echter niet 
waarschijnlijk, omdat Van Starkenborgh al tweemaal eerder een verzoek om minister te 
worden had afgewezen. Hoe dit ook zij, Van Starkenborgh kreeg de landvoogdij aangeboden, 
werd goedgekeurd voor de tropen en vertrok naar de Oost, hoewel hij zo goed als geen 
kennis had van het land dat hij als hoogste vertegenwoordiger van de kroon zou gaan 
besturen. Evengoed was A.C.D. de Graeff, oud‐landvoogd en in 1936 minister van 
Buitenlandse Zaken, erg ingenomen met de keuze voor Van Starkenborgh. Aan oud‐
gouverneur‐generaal Van Limburg Stirum schreef De Graeff dat hij Van Starkenborgh al in 
1918 in Washington had leren kennen als een man die ‘voor alles te gebruiken’ scheen en 
dat hij ‘terecht de favoriet was als nieuwe landvoogd.’108 
  In de Nederlandse pers werd de benoeming van Van Starkenborgh over het algemeen 
met instemming begroet.109 Aneta, een Nederlands persbureau, seinde naar Indië: ‘Allen die 
met den gezant zakelijk te maken hadden, stonden versteld van zijn snel en juist begrip van 
de moeilijkste juridische quaesties. De ingewikkeldste internationale problemen 
doorgrondde hij met één oogopslag. Door deze eigenschappen is zijn prestige onbeperkt. 

                                                 
105 Aantekeningen van S.L. van der Wal voor een artikel over de laatste landvoogd (niet gepubliceerd) Nationaal 
Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 15. 
106 S.L. van der Wal (red.), Herinneringen Jhr. Mr. B.C. de Jonge (Utrecht 1968) 367.  
107 Aantekeningen van S.L. van der Wal voor een artikel over de laatste landvoogd (niet gepubliceerd) Nationaal 
Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 15. 
108 De Graeff, Voor u persoonlijk, 123. 
109 Van der Wal, Herinneringen Jhr. Mr. B.C. de Jonge, 367. 
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Een hoog diplomatiek ambtenaar, die vele gezanten heeft gediend, verklaarde nog nooit met 
zulk een geniaal leidersfiguur in aanraking gekomen te zijn.’110 Het Volk en Nieuwe 
Rotterdamse Courant spraken de hoop uit dat Van Starkenborgh het beter zou doen dan zijn 
voorganger. NRC schreef dat De Jonge geen begrip had gehad voor ‘de eigen politieke 
opleving van de bevolking’, maar ‘een voortdurende strijd had gevoerd tegen haar uitingen. 
Pogingen om het daarvoor vatbare deel der volksbeweging aan zich te binden en de daarin 
levende krachten tot medewerking te brengen ontbraken.’ Hier viel voor de nieuwe 
landvoogd ongetwijfeld ‘schade te herstellen.’111 Het socialistische dagblad Het Volk schreef 
dat onder De Jonge ‘de verwijdering tussen tot nationaal bewustzijn gekomen Inheemsen en 
het Nederlands gezag groter dan ooit’ was geworden. ‘Het Indonesisch nationalisme kan niet 
los worden gemaakt van het ontwakend nationalisme in gans het Verre Oosten en de 
daarmede samenhangende, voor onze Westerse samenleving zo zorgwekkende problemen, 
waarvan de spanningen in de Stille Oceaan slechts een onderdeel vormen.’112 De krant 
hoopte dat Van Starkenborgh een verbetering in de verhoudingen met de nationalisten tot 
stand zou kunnen brengen.  

Net als de pers in het moederland nam de Nederlandse pers in Indië over het 
algemeen een sympathieke houding aan tegenover de benoeming van Van Starkenborgh. 
Sommige bladen vonden het een bezwaar dat Van Starkenborgh Indië niet kende en waren 
bang dat hij wellicht te afhankelijk zou worden van zijn adviseurs. Ook klonk er een enkel 
sceptisch geluid door, zoals bij het dagblad Pemandangan, dat van mening was dat het niet 
veel verschil maakte wie in Indië aan het bewind was, ‘omdat dit in het koloniale program 
van Nederland toch geen verandering bracht’ en omdat het volk ‘niet de minste invloed had 
op het regeringsbeleid.’113  

Gouverneur‐generaal De Jonge, die zijn opvolger niet kende – bij de 
bestuursoverdracht zouden ze elkaar voor het eerst ontmoeten –, vond Van Starkenborgh te 
jong voor het ambt: ‘niet 5 jaar, maar 10; goed hoofd sterke wil, op het koppige af, groote 
voorzichtigheid, gekoppeld aan onmiskenbare flinkheid. Dat was zeer geruststellend. Minder 
geruststellend was zijn vroegere werkkring waarin hij natuurlijk in aanraking was geweest 
met en opzag tegen zijn collega’s De Graeff en Stirum. Het sprak vanzelf dat hij met hen zijn 
Indische taak had besproken; een Leidsche oriëntatie was dus wel te verwachten, maar hij 
leek me te reeël om die te laten overheerschen. Ik voorzag in hem een conflict tussen het 
gezond verstand en de Leidsche ideologieën. Als het verhaal waar is, dat ik eens hoorde, nl. 
dat hij op een gegeven oogenblik tot een van zijn medewerkers zou gezegd hebben: maar 
bedenkt U toch, dat ik liberaal ben, dan zou dat in die richting wijzen.’114 

Met een Leidse oriëntatie doelde De Jonge op de richtingenstrijd in de koloniale 
politiek die in Nederland ontstond enkele jaren nadat de ethische gedachte voor het eerst 
van overheidswege was verwoord in de troonrede van 1901. Uiteindelijk culmineerde deze 
strijd in 1925 in de oprichting van een nieuwe met het geld van particuliere ondernemingen 
gefinancierde indologenopleiding in Utrecht als tegenhanger van de Leidse opleiding, die 
volgens velen te vooruitstrevend was. Het ‘ethische’ Leiden was voorstander van een 
geleidelijke uitbouw van democratische bestuursorganen op regionaal en centraal niveau en 

                                                 
110 Van der Wal, Herinneringen Jhr. Mr. B.C. de Jonge, 367. 
111 Nieuwe Rotterdamse Courant, 13 juni 1936.  
112 Het Volk, 13 juni 1936.  
113 Geciteerd in: Aantekeningen van S.L. van der Wal voor een artikel over de laatste landvoogd (niet 
gepubliceerd) Nationaal Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 15. 
114 Van der Wal, Herinneringen Jhr. Mr. B.C. de Jonge, 368.  
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een toekomstige rijksorganisatie, die zou bestaan uit vier gelijkwaardige en zelfstandige 
delen (Nederland, Indië, Suriname en de Antillen). Bovendien verdedigde Leiden het primaat 
van de Indonesische belangen, de erkenning van het nationalisme in zijn meer gematigde 
vorm en het het voortbestaan van het adatrecht115 naast het westers recht. De 
‘oliefaculteit’116 in Utrecht daarentegen huldigde federalistische principes en stond de 
geleidelijke ontwikkeling van eilandgouvernementen voor, die zouden worden overkoepeld 
door een centrale raad van afgevaardigden van de verschillende Indische eilanden. Een 
toekomstige zelfstandigheid zou volgens de Utrechtenaren alleen op de lange duur en 
binnen een hechte rijkseenheid kunnen worden gerealiseerd. Het bestaan van één 
Indonesisch volk werd ontkend en het westers recht werd boven het adatrecht verheven 
geacht.117 

De positie van Van Starkenborgh in deze strijd laat zich niet gemakkelijk bepalen, 
omdat hij altijd erg voorzichtig was met het doen van politieke uitspraken in het openbaar. 
Bovendien waakte hij ervoor om geassocieerd te worden met enige politieke partij of 
stroming, omdat hij sterk hechtte aan een eigen oordeelsvorming. Niettemin beweren 
Vromans en Van der Wal dat Van Starkenborgh bekendstond als een ethisch bestuurder.118 
In de volgende paragrafen zullen we echter zien dat dit niet automatisch inhield dat hij Leids 
georiënteerd was, noch dat hij volledig instemde met de koloniale opvattingen die in Utrecht 
werden onderwezen. Zoals ik in de inleiding al aangaf, verenigde het begrip ‘ethische 
politiek’ nogal wat tegenstrijdigheden en paradoxen in zich, waardoor van een 
weldoortimmerd, samenhangend ethisch beleidspakket in Indië niet kan worden 
gesproken.119 Om te kunnen beoordelen of en in welke mate Van Starkenborgh ethisch 
genoemd kan worden, en in hoeverre hij Leids of Utrechts georiënteerd was, is het 
noodzakelijk hier eerst in te gaan op het begrip ‘ethische politiek’ en op de inwerking van het 
ethisch gedachtegoed op het beleid van Van Starkenborghs als ethisch te boek staande 
voorgangers Van Limburg Stirum en De Graeff. Verder zal in dit hoofdstuk Van 
Starkenborghs beleid van 1936 tot 1940, dus tot aan de bezetting van het moederland, aan 
bod komen en zal bekeken worden in hoeverre Van Starkenborgh zich liet beïnvloeden door 
ontwikkelingen in andere koloniën in Oost‐Azië en in welke mate hij gehoor gaf aan de 
koloniale opvattingen in Den Haag. 
 

Ethische politiek 
Hoewel er in de recente literatuur over kolonialisme en dekolonisatie veel geschreven is over 
ethische politiek, is Elsbeth Locher‐Scholtens dissertatie Ethiek in fragmenten uit 1982 voor 
wat betreft de theoretische onderbouwing van het begrip nog steeds gezaghebbend. In dit 
boek heeft Locher‐Scholten een inventarisatie gemaakt van de historiografische 
spraakverwarring rond het begrip en heeft zij getracht tot een nieuwe definitie te komen. 
Onder ethische politiek verstaat Locher‐Scholten: ‘beleid gericht op het onder reëel 

                                                 
115 Indonesisch gewoonterecht. 
116 De Utrechtse opleiding kreeg de bijnaam ‘oliefaculteit’, omdat ze vooral met het geld van Nederlandse 
ondernemers in de olie was gefinancierd.  
117 Locher‐Scholten, Ethiek in fragmenten, 192. 
118 A.G. Vromans ‘Enige aantekeningen over de persoonlijkheid van de laatste g.g. van Nederlands Indië Van 
Starkenborgh’ (1961) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Indische Collectie, toegang 8084 (op 
verschillende plaatsen) en Van der Wal in onder andere: Aantekeningen van S.L. van der Wal voor een artikel 
over de laatste landvoogd (niet gepubliceerd) Nationaal Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 15.  
119 J.J.P. de Jong, De waaier van het fortuin (Den Haag 1998) 359. 
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Nederlands gezag brengen van de gehele Indonesische archipel èn op de ontwikkeling van 
land en volk van dit gebied in de richting van zelfbestuur onder Nederlandse leiding en naar 
westers model.’120 Over deze definitie bestaat in de hedendaagse literatuur vrijwel geen 
wetenschappelijke discussie omdat de contradicties en spanningen tussen de verschillende 
doelstellingen en doelgroepen van de ethische politiek erin besloten liggen.  

Belangrijk in Locher‐Scholtens werk is dat zij erop wijst dat de woorden ‘ethisch’, 
‘moreel’ en ‘zedelijk’ aan het eind van de negentiende en begin twintigste eeuw 
modewoorden waren. Al in 1874 sprak Abraham Kuyper in de Tweede Kamer van een 
ethische roeping tegenover de Indische maatschappij en in het partijprogramma van de Anti‐
Revolutionaire Partij (ARP) van 1878/1879 stond dat na een periode van exploitatie onder 
het cultuurstelsel en het daaropvolgende liberalisme, nu een tijd van ‘staatkunde van 
zedelijke verplichting’ was aangebroken. Ook in het socialisme ging het om de verheffing van 
de arbeider en feministen hadden zich ten doel gesteld de maatschappij zedelijk te 
verheffen door politieke invloed aan vrouwen toe te kennen. De Nederlandse Bond voor 
Vrouwenkiesrecht werd daarom bestempeld als ethisch feministisch. De zogenaamde 
zedelijkheidsbeweging zette zich in voor het aan banden leggen van de prostitutie en in het 
strafrecht ontstond een nieuwe richting die de straf moreel herwaardeerde. Straf werd niet 
langer alleen als wraakoefening opgelegd, maar was volgens de nieuwe richting een middel 
om de maatschappij te beschermen en om misdadigers op te voeden, ze te verheffen.121 
Locher‐Scholten ziet dus het veelvuldig voorkomen van woorden als ‘ethisch’, ‘zedelijk’ en 
‘moreel’ als uiting van een mentaliteit die op diverse terreinen naar voren kwam. Zij schrijft 
het verhoogde zedelijk bewustzijn enerzijds toe aan de versterking van het van oudsher 
moreel geladen calvinisme na 1870, maar anderzijds juist aan stromingen die het geloof 
hadden afgezworen, variërend van socialisme tot theosofie, waarvoor ethische principes 
‘een gewaardeerd sediment van het oude geloof vormden.’122  

Twee belangrijke pleitbezorgers van de ethische richting in de koloniale betrekkingen 
waren de Indische journalist P. Brooshooft en de jurist C.Th. van Deventer. Brooshooft had al 
in 1884 vol verontwaardiging geschreven dat ‘de patiënt (Indië) jaar in jaar uit zoveel bloed 
(is) afgetapt dat deze dreigt te bezwijken aan vergevorderde aenemie.’123 Net als andere 
critici had hij daarbij allereerst het Europese Indië en met name het Indische bedrijfsleven 
voor ogen. Rond 1890 veranderde echter zijn zienswijze. Brooshooft relateerde de slechte 
economische situatie niet langer aan de belangen van de westerse ondernemers, maar legde 
verbanden met de situatie van de Indonesische bevolking die zienderogen achteruit was 
gegaan. De grote armoede onder de inheemse bevolking was ontstaan door een enorme 
bevolkingsgroei en door het feit dat zij grotendeels opdraaide voor de kosten van de 
Nederlandse gezagsuitbreiding in de buitengewesten en voor de geldverslindende Atjeh‐
oorlog, terwijl het Nederlandse bedrijfsleven werd ontzien.124 Brooshoofts boodschap kreeg 
hiermee een sterke ethische, altruïstische lading, die het eerder niet had gehad. Nederlands 
morele verplichtingen in Indië omschreef hij rond 1890 als een ‘eereschuld’. Tot Brooshoofts 
teleurstelling lukte het hem niet met zijn artikelen de publieke opinie in Nederland te 
beïnvloeden. In Nederland was men vooral op de economische aspecten van de relatie 

                                                 
120 Locher‐Scholten, Ethiek in fragmenten, 201.  
121 Ibidem, 178‐179.  
122 Ibidem, 179. 
123 De Jong, De waaier van het fortuin, 356. 
124 Van den Doel, Het Rijk van Insulinde, 156‐157.  
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tussen moederland en kolonie gefixeerd en was er weinig aandacht voor de slechte 
sociaaleconomische situatie van de inheemse bevolking.125  

Een decennium later zag de situatie er echter anders uit. Er was zowel in Indië als in 
Nederland een interventionistische wind gaan waaien, waarbij de grootscheepse expedities 
van het Nederlands‐Indisch leger op Lombok (1894) en Atjeh (1898) keerpunten vormden. Er 
was behoefte aan een ideologie die interventie in het belang van de bevolking zou 
rechtvaardigen.126 Van Deventer, die bevriend was met Brooshooft, had daarom in 1899 met 
zijn beroemde artikel ‘Een eereschuld’ dat hij in het tijdschift De Gids publiceerde, meer 
succes. Van Deventer bepleitte fundamentele hervormingen van Indië en een restitutie van 
187 miljoen gulden die het aan de kolonie had onttrokken.127 Zijn oproep leidde ertoe dat er 
in het parlement een diepgaande discussie op gang kwam over de koloniale politiek en dat 
het ethisch gedachtegoed in 1901 opgenomen werd in het regeringsbeleid.  

Voor het ontstaan van de ethische richting in de Indische koloniale politiek kunnen 
dus twee concrete oorzaken worden aangewezen: protest tegen de uitbuiting van Indië via 
het batig slot en zorg voor de inheemse bevolking die door de stijgende belastingdruk in 
diepe armoede was geraakt. Abraham Kuyper, die, zoals we hierboven zagen, in het 
beginselprogramma van de ARP een ‘staatkunde van zedelijke verplichting’ bepleitte, wilde 
aan de uitbuiting van Indië een eind maken met een rechtvaardig bestuur, vrije arbeid en 
een geleidelijke uitbreiding van de Nederlandse soevereiniteit over de gebiedsdelen buiten 
Java. Ook wilde hij een scheiding van de financiën tussen moederland en kolonie. Daarmee 
kreeg de ethische politiek zowel een Indonesiërcentrische, het welzijn van de inheemse 
bevolking bevorderende, als een Indiëcentristische, op de Europeanen gerichte betekenis. 
Het protest tegen de financiële uitbuiting van Indië en de daarmee samenhangende wens tot 
een scheiding van de financiën werd namelijk ook gehoord onder de Europese 
bevolkingsgroep in Indië.128 Dit samengaan van twee politieke toekomstverwachtingen 
beschrijft Locher‐Scholten als typerend voor de ethische politiek en een van de oorzaken 
voor de spraakverwarring rond het begrip. Hoewel de Europeaan in het ethische programma 
nauwelijks voorkwam, is het duidelijk dat het beleid dat na 1900 werd gevoerd, nooit tot 
doel heeft gehad de Europese groep te benadelen. Van de decentralisatie, de vorming van 
politieke en bestuurlijke raden na 1903, profiteerden in eerste instantie de Europeanen, 
omdat zij nu van de medezeggenschap van de particuliere sector waren verzekerd. Ook de 
verbeteringen van het onderwijs en de zorg kwamen hen ten goede. Daarnaast profiteerden 
westerse particuliere ondernemingen volop van de verbetering van de infrastructuur zoals 
de aanleg van wegen, sporen en waterwerken.129  

Als belangrijkste rechtvaardiging voor het ethische beleid gold de zogenaamde 
voogdijgedachte die voor het eerst door Abraham Kuyper was verwoord in 1879. Kuyper 
vergeleek de Indonesiërs met kinderen die onder Nederlandse hoede stonden en die het 
alleen niet zouden redden. Nederland had de verplichting zijn pupil op te voeden en zijn 
belangen te behartigen.130 Kuyper was ongetwijfeld geïnspireerd geraakt door Eduard 
Douwes Dekker, die in 1860 zijn meesterwerk Max Havelaar, of de koffijveilingen der 
Nederlandse Handelsmaatschappij publiceerde. In dit boek probeert een bevlogen 
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Nederlandse assistent‐resident een eind te maken aan het onrecht en de afpersing van een 
inheemse regent in zijn regentschap. Hij volgt daarbij het ambtelijk voorschrift dat het zijn 
plicht is de inheemse bevolking te beschermen tegen willekeur, maar verliest daarbij uit het 
oog dat de Nederlandse koloniale macht mede gebaseerd was op de medewerking van de 
inheemse aristocratische elite.131 Hij krijgt geen steun van zijn medewerkers en superieuren, 
raakt verbitterd en ziet zich uiteindelijk gedwongen ontslag te nemen.132 Het boek, dat in 
korte tijd zeer populair werd, leerde de lezer dat inheemse bestuurders vaak onbetrouwbare 
potentaten waren, waartegen de inheemse bevolking beschermd moest worden door 
westerse bestuursambtenaren. Voor veel jonge Nederlandse mannen werd Douwes Dekkers 
een lichtend voorbeeld en ze vereenzelvigden zich met zijn roeping om in Indië ‘de 
millioenen menschen die gebukt gaan onder uitzuiging, afpersing, knevelarij, roof en moord, 
daarvan te verlossen’.133 Met de idee dat de gehele Indonesische bevolking de Nederlandse 
bescherming en voogdij verdiende, legitimeerde Nederland zijn expansiepolitiek in de 
buitengewesten. Daardoor werd de greep van het Nederlandse bestuur op Indië en de 
Indonesiërs vanaf de laatste kwart van de negentiende eeuw steeds groter, ten koste van de 
macht van de inheemse bestuurders, die tot dan toe een grote mate van zelfbestuur hadden 
genoten. Deze praktijk stond in contrast met de ethische doelstelling de Indonesische 
bevolking in de richting van zelfbestuur te ontwikkelen. Er ontstond dus een spanningsveld 
tussen bevoogding enerzijds en ontvoogding anderzijds.  

Voor de uitoefening van het gezag en voor het handhaven van de rust en orde in de 
archipel had het Nederlandse gouvernement steeds meer Nederlandse militairen en 
medewerkers van het binnenlandse bestuur nodig. Daardoor nam het belang van de 
Europese bevolkingsgroep toe, niet alleen voor wat haar functie betreft maar ook in 
numeriek opzicht. Vooral de komst van veel Europese vrouwen zorgde ervoor dat een 
proces van europeanisering op gang kwam dat een eind maakte aan de oude koloniale 
samenleving waarin het samenleven met Indonesische vrouwen heel gewoon was geweest 
en ‘rassenvermenging’ veelvuldig voorkwam. Het concubinaatstelsel nam rond de 
eeuwwisseling in omvang en betekenis af en ook in gewoonten, kleding en bouwstijl werd 
alles wat Europees was de norm.134 De contacten tussen de Europese en de inheemse 
bevolkingsgroepen werden hierdoor steeds beperkter. De superioriteitsgedachte die aan de 
fixatie op Europa ten grondslag lag, vinden we ook terug in de ethische politiek, waarvan de 
centrale gedachte was dat de archipel alleen onder Nederlandse leiding tot ontwikkeling kon 
komen. Het behoud van het Nederlandse gezag ging daarom boven alles en dat verklaart 
volgens Locher‐Scholten waarom de ethisch genoemde gouverneurs‐generaal Van Limburg 
Stirum (1916‐1921) en A.C.D. de Graeff (1926‐1931) het Indonesisch nationalisme zeer 
duidelijke grenzen stelden en in staat bleken tot politioneel ingrijpen als zij van mening 
waren dat het Nederlandse gezag bedreigd werd.135  

Voor het ontwikkelen van Nederlands‐Indië tot een moderne koloniale staat naar 
westers model was onderwijs onontbeerlijk. De moderne koloniale staat kon immers alleen 
met de hulp van goed opgeleide bestuursambtenaren tot stand worden gebracht. Vanaf het 
begin van de twintigste eeuw koos Nederland er daarom voor een modern geschoolde 
inheemse elite te ontwikkelen die ingezet zou kunnen worden bij het inlands binnenlands 
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bestuur. Nederland investeerde in het onderwijs voor aanstaande inheemse ambtenaren en 
artsen met respectievelijk de Opleidingsscholen voor Inlandse Ambtenaren (OSVIA’s) en 
Scholen tot Opleiding van Inlandse Artsen (STOVIA’s). Ook kwam er een Hollands‐Inlandse 
School voor de ‘aanzienlijken en gegoeden’ binnen de inheemse maatschappij. Voor de 
massa van de bevolking bleef het westers onderwijs echter onbereikbaar: omstreeks 1930 
genoot slechts 0,14 procent van de inheemse bevolking westers onderwijs.136  
  De kleine groep Indonesiërs die wel de kans kreeg te studeren aan een westers 
opleidingsinstituut merkte al spoedig dat de betere banen gereserveerd bleven voor de 
Nederlanders. Alle verheven ethische bedoelingen ten spijt werd er niet getornd aan de 
dualistische structuur van het binnenlands bestuur, waarin een dominant Nederlands en een 
een ondergeschikt inlands corps naast elkaar bestonden en waarin de hoge posities vrijwel 
altijd aan de Nederlanders waren voorbehouden. Hier openbaarde zich een ironische 
consequentie van het ethisch beleid. De modern geschoolde Indonesiërs waren het resultaat 
van een succesvolle ethische politiek, maar zij mochten vervolgens niet meedoen aan het 
vormgeven en uitvoeren van die politiek, athans niet in verantwoordelijke posities.137 Deze 
situatie zou uiteindelijk leiden tot een groeiende weerzin tegen de koloniale overheersing en 
zou de solidariteit onder de Indonesiërs uit verschillende uithoeken van de archipel 
bevorderen. Hieruit ontstond langzaam maar zeker iets van een nationaal gevoel. Aan de 
ontwikkeling van het nationalisme droeg ook bij dat de westers geschoolde Indonesische 
elite zich niet kon identificeren met de traditionele inheemse elites die vooral uit 
opportunistische overwegingen met de Nederlanders samenwerkten. Anders dan de oude 
elites waren de modern geschoolde Indonesiërs erg begaan met de slechte economische en 
sociale positie van de inheemse bevolking en probeerden zij daar met de oprichting van 
verschillende nationalistische organisaties verandering in te brengen.  

De in 1908 opgerichte vereniging Boedi Oetomo (Het schone streven) was de eerste 
nationalistische beweging van Nederlands‐Indië.138 Daar zouden in korte tijd nog talloze 
organisaties bij komen die de roep om meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid steeds 
luider zouden doen klinken. De nationalisten dwongen Nederland ertoe zich te bezinnen op 
zijn koloniale beleid en op de doelstellingen van de ethische politiek.  
  De deelname van koloniale onderdanen aan de Eerste Wereldoorlog zorgde in 
verschillende Europese koloniën voor een claim op meer politieke rechten en vrijheden. De 
oorlog bracht het denken over burgerschap binnen de koloniale rijken in een 
stroomversnelling. In dat opzicht verliep de geschiedenis in Brits‐Indië, Frans West‐Afrika en 
Nederlands‐Indië opmerkelijk parallel. Zoals Gandhi de verdediging van het British Empire 
tot zijn persoonlijke plicht rekende, zo nam de zwarte Senegalese politicus en Frans 
parlementslid Blaise Daigne het op zich om West‐Afrikaanse soldaten te werven voor de 
verdediging van het Franse imperium. Veel Indiërs, Senegalezen en Noord‐Afrikanen 
kwamen om in de Europese loopgraven. In West‐Afrika werd dat letterlijk beschouwd als het 
hebben betaald van bloedbelasting. Wie de belasting had voldaan kon aanspraak maken op 
burgerschap. Dat verklaart waarom het aantal kiesgerechtigden voor gemeenteraden en 
daarmee ook voor het Franse parlement in West‐Afrika en Algerije kort na de Eerste 
Wereldoorlog zo sterk werd uitgebreid. In India leidden de hervormingen van Montagu‐
Chelmsford tot een drastische uitbreiding van het aantal Indiërs in het Brits‐Indische 
ambtenarenkorps en tot zelfbestuur voor een deel van India. Groot‐Brittannië 
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transformeerde zijn immense imperium van koloniën en dominions tot een gemeenschap 
van naties. Die bestaat tot op de dag van vandaag in de Commonwealth.139  
  In het licht van deze ontwikkelingen moet het ontstaan in Nederlands‐Indië van 
denkbeelden over een grotere autonomie van de kolonie en een uitbreiding van het 
burgerschap voor de Indische bevolking worden bezien. Hoewel Nederland in de Eerste 
Wereldoorlog neutraal was gebleven en zijn onderdanen dus niet onder de wapenen had 
hoeven roepen, leefde er in Nederlands‐Indië een gevoel van onbehagen over de praktische 
onverdedigbaarheid van de archipel, met name met het oog op de dreiging van Japan. De 
regering in Den Haag wilde de koloniale marine uitbreiden met kruisers en marineboten, wat 
een kostbare manier van bewapenen was. Een veel goedkopere oplossing zou het invoeren 
van een algemene dienstplicht zijn. Maar in het leger werden alleen Nederlandse 
staatsburgers opgenomen en een groot deel van de Indische bevolking was weliswaar 
Nederlands onderdaan, maar geen Nederlands staatsburger.140 Volgens de Nationaliteitswet 
van 1892 kregen namelijk alleen de erkende kinderen van Nederlandse vaders de 
Nederlandse nationaliteit. De inheemse bevolking van Nederlands‐Indië, die inlanders 
werden genoemd, en de zogenaamde ‘vreemde Oosterlingen’, voornamelijk Chinezen, 
waren van het Nederlands burgerschap uitgesloten.141  

De Indo‐Nederlandse journalist en nationalistisch leider E.F.E. Douwes Dekker, een 
achterneef van Multatuli, pleitte voor de invoering van een algemene dienstplicht en 
uitbreiding van het burgerschap met het argument dat ‘wie onder de wapens wordt 
geroepen door het vaderland het burgerschap niet langer te weigeren [valt]’. Zijn motief was 
dus hetzelfde als dat van Daigne in Senegal. In samenwerking met enkele vooruitstrevende 
ambtenaren bij het gouvernement en enkele Indische partijen, zoals Boedi Oetomo en de in 
1912 opgerichte Sarekat Islam, kwam de actie Weerbaar Indië op gang en werd de 
weerbaarheidsgedachte aan de eis van politieke vertegenwoordiging gekoppeld. In 1912 
richtte Douwes Dekkers de Indische Partij op, die een gezamenlijk onafhankelijkheidsstreven 
van Indonesiërs en Indo‐Europeanen voorstond.142 

Voor de meeste Nederlandse politici gingen deze ontwikkelingen veel te ver. Douwes 
Dekkers partij werd gezien als een gevaar voor de staatsveiligheid en werd in 1913 
verboden. De algemene dienstplicht zou er niet komen want in 1918 zou de militieplicht 
slechts voor Europeanen worden ingevoerd.143 Kuypers had al in 1916 gewaarschuwd dat de 
koloniale voogdij geen tijdslimiet impliceerde en profijt voor de voogd niet uitsloot. Daarmee 
accentueerde hij de eerste impliciete betekenis van de voogdijgedachte, het beheer, ten 
koste van de tweede, de tijdelijkheid.144 In Nederland werd al jaren gediscussieerd over de 
hervorming van het Nederlands‐Indische bestuursstelsel en over de vraag hoe een begin van 
democratie in dat stelsel geïntegreerd kon worden.145 Zeker de ethische minister van 
Koloniën Th.B. Pleijte (1915‐1918) realiseerde zich dat ‘als de oorlog over is (...) in de 
koloniën der belligeerende landen (...) men groter vrijheden gaat toestaan, overal 
zelfbesturen [zal] scheppen en de bevolking mee [zal] laten werken aan het bestuur van 

                                                 
139 Ulbe Bosma, Remco Raben en Wim Willems, De geschiedenis van Indische Nederlanders (Amsterdam 2006) 
114‐116. 
140 Ibidem, 116.  
141 E. Heijs, ‘De Nederlandse nationaliteit van Indische Nederlanders: Een historische terugblik’ in: Wim Willems 
en Leo Lucassen (red.), Het onbekende vaderland (Amsterdam 1994) 62‐63. 
142 Bosma, Raben en Willems, De geschiedenis van Indische Nederlanders , 89 en 116.  
143 De Graaff en Locher‐Scholten, J.P. graaf Van Limburg Stirum, 186.  
144 Locher‐Scholten, Ethiek in fragmenten, 184.  
145 De Jong, De waaier van het fortuin, 467‐473. 



  38 

eigen land.’ Hij vond daarom dat Nederland ervoor moest zorgen ‘bij die ontwikkelingen niet 
achteraan te komen.’146 Onder het gouverneurschap van Van Limburg Stirum zou een eerste 
zeer voorzichtige stap gezet worden in de richting van zelfbestuur. 
 

Het ethische beleid van gouverneur-generaal Van Limburg Stirum (1916-1921) 
In 1916 was de Nederlandse regering akkoord gegaan met de instelling van een Volksraad – 
zo genoemd naar haar zusterinstituut in Zuid‐Afrika. Het plan voor de Volksraad was 
afkomstig van minister Pleijte en behelsde, na een voorbereidingsperiode van anderhalf jaar, 
de instelling in 1918 van een raad van 38 leden, die uit vijftien Indonesiërs, twintig 
Europeanen en drie ‘Vreemde Oosterlingen’ bestond, geleid door een Nederlandse 
voorzitter. De leden werden voor de helft gekozen door een getrapt kiesstelsel uit de lokale 
raden en voor de helft door de landvoogd benoemd. De raad had een beperkte bevoegdheid 
en mocht de gouverneur‐generaal alleen een bindend advies geven over de begroting. Het 
petitierecht zorgde ervoor dat de raad zich over elk onderwerp kon uitspreken, maar de 
gouverneur‐generaal was, behalve ten aanzien van de begroting, niet aan de adviezen van 
de raad gebonden. De raad vergaderde slechts twee keer per jaar gedurende een periode 
van twee maanden en wetgevende macht ontbrak tot 1925. Ook had de raad niet de 
bevoegdheid de Indische regering, oftewel de landvoogd, tot aftreden te dwingen.147 
Daarmee was de Volksraad een zeer voorzichtig experiment met democratie, te klein om 
representatief te zijn en behept met te weinig bevoegdheden om enig gewicht in de schaal 
te kunnen leggen. Van een echt parlement naar Europese maatstaven was dus geen sprake, 
maar desondanks stond nu wel voor het eerst het koloniale beleid in de kolonie zelf ter 
discussie.148 
  Van Limburg Stirum, die in 1916 was aangetreden, was in 1918 tevreden over het 
functioneren van de Volksraad, maar had ook zijn bedenkingen: ‘Er moet veel veranderen 
voor Indië voor zelfbestuur rijp is, dat staat nu wel vast, als de Volksraad het voor het zeggen 
had waren wij weldra failliet.’149 Indië zou het met andere woorden nog lang niet zonder 
Nederlandse leiding kunnen stellen. Voor de toekomst was Van Limburg Stirum voorstander 
van een grote mate van autonomie en betoonde hij zich een voorstander van het 
federalisme. Hij wilde echter niet aangeven op welke termijn dit alles gerealiseerd zou 
kunnen worden en hoe de toekomstige zelfstandigheid van Nederlands‐Indië precies zou 
moeten worden vormgegeven. 
  Evengoed zouden de zogemaamde novemberbeloften die Van Limburg Stirum in 
1918 deed, grote verwachtingen wekken bij de nationalisten. Volgens sommige historici 
werden de niet‐ingeloste beloften het breekpunt voor de verhouding tussen het 
Nederlandse bestuur en de nationalistische beweging en waren zij ‘de meest vèrgaande 
bestuurlijke uiting van ethische politiek.’150 November 1918 was in Indië een maand van 
grote opwinding, politieke strijd en sociale verwarring. De socialistische omwentelingen in 
Rusland en de omwenteling in Duitsland die een eind maakte aan het Keizerrijk, maakte op 
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de socialistische partijen in Indië en Nederland grote indruk. In 1918 legde Woodrow Wilson 
in zijn befaamde ‘veertien punten’ het ideaal van zelfbeschikking vast. Hij vond dat na de 
oorlog ‘a free open‐minded and absolutely impartial adjustment of all colonial aims’ moest 
plaatsvinden die mede gebaseerd moest zijn op de belangen van de inheemse bevolking.151 
In Nederland riep Pieter Jelles Troelstra op 11 november de revolutie uit en in Batavia gingen 
geruchten dat de koningin was afgetreden en de gouverneur‐generaal vervangen zou 
worden. Ook in Indië woei een krachtige rode wind. Van Limburg Stirum hield rekening met 
muiterij in de marine en in de Volksraad eisten nationalisten en socialisten een snelle 
uitbreiding van de bevoegdheden van de raad en een grote mate van zelfbestuur.  
  Om de gemoederen te bedaren werd op 18 november in de Volksraad namens de 
gouverneur‐generaal een verklaring afgelegd waarin naast vernietiging van een aantal 
concrete misstanden een aanzienlijke uitbreiding werd aangekondigd van de bevoegdheden 
van de Volksraad. Dit leek een snelle ontwikkeling in parlementaire richting te impliceren, 
met in het verschiet zelfbestuur of misschien zelfs onafhankelijkheid. Elsbeth Locher‐
Scholten en Bob de Graaff wijzen er in hun biografie van Van Limburg Stirum echter op dat 
de novemberverklaring uiterst vaag geformuleerd was en dus voor meerdere interpretaties 
vatbaar.152 Duidelijk is volgens hen dat Van Limburg Stirum de onlosmakelijke band tussen 
Nederland en de kolonie vooropstelde en dat hij nooit de politieke onafhankelijkheid van de 
kolonie heeft beoogd.153 Wel stelde Van Limburg Stirum naar aanleiding van zijn verklaring 
een commissie in voor staatkundige hervormingen. Deze Herzieningscommissie deed in haar 
rapport van 1920 enkele verstrekkende voorstellen die tot doel hadden Indië een zelfstandig 
deel van het koninkrijk te laten worden. Zo moest de Volksraad worden vervangen door een 
via censuskiesrecht direct gekozen Landstaten, die medewetgevende bevoegdheden zouden 
hebben en het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Ook moest er een eind 
komen aan het dualisme in het bestuurssysteem en aan de rechtsongelijkheid tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen in Indië.154 Van den Doel wijst erop dat deze voorstellen 
vergaand leken, maar in feite niet veel meer waren dan een uitwerking van de ethische 
idealen van vooruitstrevende ethici als de hierboven genoemde minister Pleijte.155 
Niettemin klonk onder de Europese gemeenschap en in de Europese pers een luidkeels 
protest tegen de novemberverklaring en de voorstellen van de Herzieningscommissie.  

De radicalisering van de Sarekat Islam die na 1918 inzette, en die een aantal bloedige 
incidenten tot gevolg had, leidde in de jaren twintig in het Nederlandse parlement tot een 
debat over de toekomstige koers van de koloniale politiek. De vrijzinnig‐democraten, sociaal‐
democraten en communisten die gesteund werden door een aantal ethische hoogleraren in 
Leiden, stonden in lijn met de novemberverklaring een snelle politieke liberalisering voor. De 
confessionelen en liberalen daarentegen kantten zich tegen een te snelle liberalisering en 
wilden deze slechts op langere termijn en geleidelijk doorvoeren. Deze laatste stroming 
bleek in de meerderheid te zijn en zorgde ervoor dat de bereidheid tot hervormingen afnam. 
‘Men vond dat men te ver was gegaan en zette de remmen aan.’156 J.J.P. de Jong stelt dat 
Van Limburg Stirum met dat remmen zelf al een begin had gemaakt, door in 1920 de 
voorstellen van de Herzieningscommissie af te zwakken en te aan te passen. Ook vaardigde 
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hij de zogenaamde ‘muilkorfcirculaire’ uit om ambtenaren onder politieke controle te 
houden en maakte hij plannen om kranten met ‘haatzaaiende artikelen’ na voorafgaande 
waarschuwingen tijdelijk te schorsen, te ‘breidelen’: een wet die uiteindelijk in 1931 is 
ingevoerd. Volgens De Jong legde Van Limburg Stirum daarmee de basis voor het repressieve 
beleid van de jaren dertig en is het onterecht de verantwoordelijkheid daarvoor volledig bij 
zijn opvolger D. Fock te leggen.157 Dit is een interessante nuancering op de visie van Van den 
Doel die de conservatievere richting in het koloniale beleid vooral toeschrijft aan Fock, 
Idenburg en Colijn.158 De Jong is het wel met Van den Doel eens dat ook minister van 
Koloniën Simon de Graaff, die in 1919 Idenburg had opgevolgd, in belangrijke mate 
verantwoordelijk was voor een politiek van repressie. De Graaff legde het rapport‐Carpentier 
Alting grotendeels naast zich neer en vond dat men met het toegeven aan dergelijke ideeën 
‘op zijn hoogst voor het oogenblik lof van politieke agitators’ genereerde. Weliswaar werden 
met de onder zijn verantwoordelijkheid tot stand gekomen Wet op de bestuurshervorming 
van Nederlandsch‐Indië de bevoegdheden van de Volksraad in 1925 enigszins verruimd, 
maar op de punten waar het echt aankwam, wetgeving en budgetrecht, bleven deze 
bevoegdheden zeer beperkt.159 Voor veel nationalisten was het daarom duidelijk dat hun 
idealen volgens de parlementaire weg niet verwezenlijkt zouden worden. Een deel van hen 
nam daarom een non‐coöperatieve houding aan; zij wenste niet (meer) samen te werken 
met het Nederlandse gouvernement. Volgens Van den Doel ontstond daarmee een 
onoverbrugbare kloof tussen de kolonisator en de gekoloniseerde.160 

Met een steeds radicaler wordend nationalisme veranderde ook de publieke opinie 
ten opzichte van de ethische politiek. A.C.D. de Graeff, die in 1926 als gouverneur aantrad, 
zou daarvan al spoedig de gevolgen ondervinden.  

 

A.C.D. de Graeff (1926-1931), progressief in een conservatief klimaat 
Van Limburg Stirums opvolger Fock had in de jaren twintig te maken gekregen met een 
aantal grote stakingen, waarbij de Partai Kommunis Indonesia (PKI) een grote rol speelde. In 
de eerste twee decennia van de twintigste eeuw was er binnen het Indonesisch nationalisme 
nog niet echt sprake van partijen met duidelijke programma’s en krachtige centrale 
organisaties. De Sarekat Islam, de PKI en de Indonesische vakbonden die zich in de 
Persatoean Perserikatan Kaoem Boeroeh (PPKB) hadden verenigd, trokken gezamenlijk 
op.161 Rond 1920 kwam deze eenheid echter onder druk te staan. Stromingen binnen 
Sarekat Islam wensten zich meer op de islam te concentreren en wilden de partij zuiveren 
van communistische elementen. De pandhuisstaking van 1922 en de spoorwegstaking van 
1923 hadden de verdeeldheid verder aangewakkerd. Het gouvernement had de stakingen 
gebroken door alle stakers te ontslaan en een verbod af te kondigen op stakingen die de 
openbare orde konden verstoren. Daarmee had het gouvernement aangetoond dat het 
koloniale regime nog steeds zeer machtig was. Een deel van de nationalisten wilde daarom 
voorlopig van acties af zien, terwijl radicalere stromingen juist de confrontatie wilden 
aangaan. In 1926 riepen radicale leiders van de PKI op tot een algemene opstand, die echter 
door het Koninklijk Nederlands‐Indisch Leger (KNIL) snel kon worden neergeslagen. Toch zat 
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de schrik er bij het gouvernement goed in omdat het KNIL tot ‘uiterste capaciteit’ was 
ingezet. Gouverneur‐generaal Fock maakte daarom gebuik van zijn zogenaamde ‘exorbitante 
rechten’ om zo’n achthonderd communisten tegen wie geen strafvervolging kon worden 
ingezet vast te houden. Met de exorbitante rechten kon de landvoogd personen die de orde 
en rust bedreigden, verbannen en interneren zonder dat hij zijn besluit hoefde te motiveren 
en zonder dat de persoon die het betrof ertegen in beroep kon gaan. Op deze manier kwam 
een groot deel van de radicale nationalisten voor korte of langere tijd terecht in Boven‐
Digoel, een onherbergzaam oord in de binnenlanden van Nieuw‐Guinea, waar zij 
veroordeeld waren tot een eenzaam en uitzichtloos bestaan.162  

Intussen werd er in Nederlandse regeringskringen druk gediscussieerd over de vraag 
wat de oorzaak was van de opstanden. Volgens J.J.P. de Jong ontwikkelde men hierover een 
grote mate van communis opinio. De grote sociale en culturele veranderingen die in het 
eerste kwart van de nieuwe eeuw hadden plaatsgevonden, vormden enkele van de 
fundamentele oorzaken. Door de aanraking met het bestuur en de westerse ondernemingen 
waren de adat en de traditionele cultuur en de macht van de traditionele volkshoofden 
aangetast. De contacten tussen het Nederlandse en het inlandse binnenlands bestuur waren 
verminderd als gevolg van bestuurshervormingen en ontvoogding. Daardoor wist het 
bestuur niet precies meer wat er in het volk omging. Wel was duidelijk dat er een zeer anti‐
Nederlandse stemming heerste.163 Twee vooraanstaande adviseurs van het gouvernement, 
de sinologen A.D.A. de Kat Angelino en Ch.O. van der Plas waren van mening dat het 
probleem van de vervreemding van de eigen traditionele wereld en culturele wortels moest 
worden opgelost door de adat te accentueren en traditionele bestuursinstanties in stand te 
houden. Beide adviseurs hadden weinig oog voor de nationalistische beweging als modern 
politieke factor. Zij beschouwden het nationalisme niet als een emancipatiebeweging die 
voornamelijk geleid werd door westers geschoolde Indonesiërs die weliswaar geen afstand 
wilden doen van alle Indonesische tradities, maar die wel elementen van de westerse 
cultuur, zoals westerse wetenschap en rechtspraak, wilden incorporeren in hun gedroomde 
toekomstige onafhankelijke staat.164 

De cultureel antropologische visie van De Kat en Van der Plas, die grotendeels a‐
politiek was, kreeg eind jaren twintig de wind in de zeilen. Binnen het Nederlands 
binnenlands bestuur ontstond een sterke stroming die de traditionele instituties wilde 
handhaven en die zich keerde tegen de ‘Utrechtse’ positivistische stroming die in de periode 
daarvoor had gedomineerd en die adatinstellingen uit de tijd achtte. De 
cultuurrelativistische visie sloot aan bij de al aanwezige tendens van het Nederlandse 
bestuur om tegenover het nationalisme het inheemse bestuur en de traditionele leiders te 
versterken. Van den Doel wijst erop dat het respect voor inheemse culturen hiermee 
misschien bevorderd werd, maar dat het er anderzijds toe leidde dat men uitging van een 
fundamenteel verschil tussen ‘Oost’ en ‘West’. Het idee was dat oosterse traditionele 
instellingen (de oosterse ziel) zo veel mogelijk moesten worden gehandhaafd, terwijl een 
koloniale macht (de westerse geest) ter opvoeding noodzakelijk bleef. ‘Hiermee werd een 
door het Westen gedomineerd mondiaal systeem gerechtvaardigd met een vrijwel 
permanente koloniale overheersing.’ Op dat punt kwamen de conservatieve opvattingen van 
de Vaderlandse Club, die hieronder zullen worden besproken, overeen met die van 
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vooruitstrevende denkers als De Kat en Van der Plas en enkele Leidse hoogleraren.165 De 
cultuurrelativistische richting bood echter geen antwoord op de vraag hoe met het 
nationalisme moest worden omgegaan.166 

De in 1926 aangetreden gouverneur‐generaal A.C.D. de Graeff, die een geestverwant 
was van Van Limburg Stirum, wilde het vertrouwen in het gouvernement herstellen door 
toenadering te zoeken tot ‘elke staatkundige richting, hoe ook genaamd, welke den weg tot 
gezamenlijk overweging en overleg niet bij voorbaat uitsluit.’167 Hoewel De Graeff daarmee 
de non‐coöperatieven uitsloot en alleen de bereidheid toonde met gematigde nationalisten 
te praten over de staatkundige toekomst van de Nederlanse kolonie, reageerden de meeste 
Nederlanders in de kolonie verbijsterd. Aan Nederlandse zijde had zich aan het eind van de 
jaren twintig een radicalisering voorgedaan, net zoals dat bij de Indonesische nationalisten 
het geval was geweest. Onder Europeanen vond een duidelijke verschuiving naar rechts 
plaats, in 1929 uitmondend in de oprichting van de Vaderlandse Club, een uiterst 
conservatieve groepering die als belangrijkste doelstelling had de permanente band, de 
‘Rijkseenheid’ tussen Indië en Nederland te bewaren. In navolging van de Vaderlandse Club 
nam een deel van de Europese pers en het Europese publiek een racistische en 
discriminerende houding aan ten opzichte van de Indonesische nationalisten.168  
  Gouverneur‐generaal De Graeff was een voorstander van de associatiegedachte169 en 
de ethische politiek van Van Limburg Stirum. Zo wilde hij bijvoorbeeld vertegenwoordigende 
lichamen instellen die naar westers model waren ingericht. Daarmee liep hij uit de pas met 
de cultuurrelativistische opvattingen van De Kat en Van der Plas en ook met de reactionaire 
denkbeelden van veel Europeanen. De Graeff kreeg dan ook weinig ruimte om zijn ideeën 
vorm te geven. Als eerste stap om het vertrouwen van de inheemse bevolking in de 
Nederlandse bestuursorganen te herstellen, deed De Graeff het voorstel om de Volksraad 
een Indonesische meerderheid te geven. Van conservatieve Nederlandse zijde, die de 
nationalisten zag als een bedreiging voor de koloniale orde, was hiertegen een grote 
oppositie. Toch werd de positie van de landvoogd pas hachelijk toen ook de nationalisten 
hem lieten vallen. De Graeff was van plan twee nationalistische leiders in de Volksraad te 
benoemen, maar toen het zover was, weigerden beiden. De Graeff was ‘diep en diep 
teleurgesteld in de redelijkheid, het gezond verstand en den ideëlen zin van de menschheid 
om mij heen’ en had het gevoel alleen te staan. ‘Mijn enkele medestanders kunnen niet op 
tegen het marktgeschreeuw van het geheele Europeesche publiek en vrijwel de geheele 
Europeesche pers (…) Ik ben hier gekomen om rond de regering te scheppen een atmosfeer 
van onderling vertrouwen en hartelijke samenwerking en het resultaat is dat ik van de eene 
zijde voor landverrader word uitgekreten en dat aan de andere zijde steeds meer de 
overtuiging veld wint dat, al bedoelt de Regering het nog zo goed, het geen nut heeft achter 
Haar te gaan staan omdat de Europeaan nu wel heel duidelijk kleur heeft bekend en heeft 
doen weten dat denkende Inlanders niet bestaan, dat allen inferieure wezens zijn tegen wie 

                                                 
165 Van den Doel, Het Rijk van Insulinde, 250. 
166 De Jong, De waaier van het fortuin, 493.  
167 Van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands‐Indië. Een bronnenpublicatie. 
Eerste stuk 1891‐1926, 239.  
168 De Jong, De waaier van het fortuin, 496.  
169 Locher‐Scholten beschrijft ‘associatie’ als een variatie op het thema voogdij; de term betekende een zekere 
samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en gelijkheid tussen Nederland en Indië enerzijds en de 
Indonesische en Europese bevolkingsgroep in Indië anderzijds. Locher‐Scholten, Ethiek in fragmenten, 184.  
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het grootste wantrouwen geboden is, en dat “hen eronder houden” (...) het wachtwoord 
moet zijn.’170  
  Overigens bepleitte De Graeff niet een ‘los‐van‐Holland’‐politiek171 zoals hem door 
conservatieve tegenstanders werd verweten. Net als Van Limburg Stirum wilde hij ervoor 
zorgen dat de gematigde nationalisten een stem zouden krijgen in het Nederlands‐Indisch 
bestuur en stond hij afwijzend tegenover de politieke onafhankelijkheid die de meer radicale 
nationalisten bepleitten. In de openingsrede van de Volksraad van 1928 zei De Graeff: ‘elke 
schijn van kans op succes van eenige revolutionnaire beweging [is] ten enen male 
uitgesloten (...). Alleen bij rust en orde wordt de Regeering gelegenheid gegeven om 
metterdaad de overtuiging te vestigen en te bevestigen dat de Nederlandse leiding, welke 
hier te lande nog voor een onafzienbare toekomst niet kan worden gemist, de hooge taak 
vervult om geluk en welvaart onder de bevolking te verspreiden en haar maatschappelijk, 
economisch en staatkundig geleidelijk op te heffen tot een zoodanig peil, dat de effectieve 
Nederlandse leiding kan worden ontbeerd.’ In dezelfde rede stelde De Graeff sympathiek te 
staan tegenover de gematigde nationalisten die met de regering willen samenwerken terwijl 
‘zij [dit] doet met even sterke overtuiging als waarmeede Zij afzijdig – tevens waakzaam – 
staat tegenover hen, die zich door hun volkomen onvruchtbaar standpunt van non‐
coöperatie afzijdig tegenover de Regeering en tegenover de vervulling van haar taak 
plaatsen.’172 Hiermee stelde De Graeff de nationalisten dus duidelijke grenzen en 
benadrukte hij nog eens de onmisbare rol van de Nederlanders als opheffers en opvoeders.  

De druk op De Graeff om tegen de nationalisten in te grijpen nam tegen het eind van 
de jaren twintig toe, niet alleen vanuit de Europese gemeenschap, maar ook vanuit het 
koloniale bestuursapparaat. De in 1927 door onder andere Soekarno, Mohammed Hatta en 
Soetan Sharir opgerichte Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) die openlijk streefde naar 
onafhankelijkheid van Indonesia en die dat trachtte te verwezenlijken door non‐coöperatie 
en het mobiliseren van de massa, groeide in rap tempo.173 Er gingen geruchten dat er een 
gewapende opstand op handen was, en de gouverneur‐generaal zwichtte voor de druk, door 
op 29 december 1929 vooraanstaande leden van de partij, onder wie Soekarno, te 
arresteren en de kantoren van de partij te doorzoeken. Toen bleek dat de doorzoekingen 
nauwelijks belastend materiaal opleverden en er nauwelijks aanklachten tegen de partij 
geformuleerd konden worden, weigerde De Graeff gebruik te maken van zijn exorbitante 
rechten en stond hij erop dat Soekarno c.s. gedaagd werden voor de Landraad van 
Bandoeng. Met dit proces wilde De Graeff het vertrouwen van de inheemse bevolking 
herwinnen. Een onbedoeld gevolg van de rechtszaak was dat hij Soekarno een podium bood 
om met zijn pleidooi ‘Indonesië klaagt aan!’ de vloer aan te vegen met het Nederlands 
imperialisme, de ethische politiek en de associatiegedachte. Volgens Soekarno maakte de 
ethische politiek het vooral de imperialist en de kapitalist gemakkelijk in Indië te opereren 
en ontkende de associatiegedachte dat er een fundamentele belangentegenstelling bestond 

                                                 
170 S.L. van der Wal (red.), De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands‐Indië. Een 
bronnenpublicatie. Tweede stuk 1926‐1942 (Groningen 1965) 36‐45. 
171 ‘Indonesië los van Holland nu!’ was een leuze van de Nederlandse communistische partij (CPN) waarmee 
openlijk steun werd betuigd aan het onafhankelijkheidsstreven van de Indonesische communisten van de PKI. 
De CPN vond het in het klassebelang van het Nederlandse proletariaat dat de macht van haar uitbuiters, die uit 
Indië kwamen, daar gebroken werd. (http://www.knhg.nl/bmgn2/Morrien__J._‐
_Indonesie_los_van_Holland._De_CPN_en_de_PKI_.pdf, geraadpleegd op 3 juni 2010). 
172 Van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands‐Indië. Een bronnenpublicatie. 
Tweede stuk 1926‐1942, 65 (voetnoot).  
173 Van den Doel, Het Rijk van Insulinde, 238‐240. 
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tussen de kolonisator en de gekoloniseerde.174 Door dit pleidooi raakte Soekarno bekend bij 
een groot publiek en werd hij ongekend populair, ook omdat hij voor velen een martelaar 
werd nadat de Landraad hem veroordeelde tot vier jaar gevangenschap.  

De Graeff was zeer ontevreden over de situatie en dacht erover Soekarno gratie te 
verlenen. Hiervoor pleitte ook de in 1930 opgerichte Stuw‐groep, een groep Leidse 
intellectuelen die wilde vasthouden aan de principes van de ethische politiek en die zich 
inzette voor de ‘bevordering van de maatschappelijke en staatkundige ontwikkeling van 
Nederlandsch‐Indië.’ Volgens De Stuw was de zaak‐Soekarno gebaseerd op ‘een jungle van 
veronderstellingen, syllogismen en suggesties’ en had het een uitgesproken politiek 
karakter.175 Uiteindelijk besloot De Graeff, tegen de uitdrukkelijke wens van minister van 
Koloniën De Graaf in, Soekarno’s straf met twee jaar te bekorten. Het was een van zijn 
laatste daden als landvoogd. Al met al was het gouverneurschap van Nederlands‐Indië voor 
De Graeff zeer teleurstellend geweest. Tijdens zijn bewind waren de tegenstellingen in de 
koloniale samenleving verscherpt, met aan de ene kant de radicale nationalisten en aan de 
andere kant de zeer conservatieve Europeanen van de Vaderlandse Club. Bovendien was er 
een economische crisis ontstaan die zijn weerga niet kende en die de tegenstellingen tussen 
de verschillende bevolkingsgroepen alleen nog maar verder verscherpte. Het 
gouverneurschap van De Graeff liet zien dat de landvoogd, ondanks zijn grote 
bevoegdheden, altijd rekening moest houden met de koloniale opvattingen in Den Haag en 
met die van de Europese gemeenschap in Indië. 

Onder zijn opvolger B.C. de Jonge werd de situatie er niet beter op. Al bij zijn eerste 
openingsrede van de Volksraad liet De Jonge er geen misverstand over bestaan dat hij voor 
de wensen van de Indonesische nationalistische beweging geen begrip had. En in 1936 zei 
hij: ‘Ik meen dat nu wij hier driehonderd jaren in Indië gearbeid hebben er nog wel 
driehonderd jaren bij moeten komen, aleer Indië misschien voor een vorm van 
zelfstandigheid rijp zal zijn.’176 De Jonge zou verschillende malen hard ingrijpen tegen de 
nationalistische beweging, onder andere bij de muiterij op het schip De Zeven Provinciën in 
1933. Deze muiterij was vooral een sociaal protest geweest tegen voortdurende 
salariskortingen, maar werd door de regering als een politiek protest geïnterpreteerd. De 
Jonge schreef in zijn Herinneringen: ‘Vanaf deze tijd ben ik de gezagshandhaving meer 
stelselmatig gaan toepassen.’177 Volgens Van den Doel kreeg Indië hiermee steeds meer de 
karakteristieken van een politiestaat. ‘Vele Nederlanders in Indië hadden hier echter geen 
problemen mee, omdat zij er zelf uiterst autoritaire opvattingen op na hielden, getuige de 
grote populariteit van de Vaderlandse Club en de kortstondige bloei van de Indische NSB.’178 
De Jonge zou zelfs in 1935 de leider van de Nederlandse NSB ontvangen en hem een 
‘fatsoenlijke, goedwillende man’ noemen.179 Overigens vonden autoritaire opvattingen in de 
jaren dertig ook in Nederland in brede kring ingang. Een groot deel van de Nederlandse 
bevolking was in die jaren ontevreden over het verzuilde parlementaire stelsel dat had 
geleid tot instabiele coalities en een weinig doeltreffend economisch beleid ter bestrijding 
van de economische crisis. In dit verband spreekt Friso Wielenga van een ‘kleine crisis’ van 
de parlementaire democratie.180   
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Van Starkenborgh kreeg in 1936 dus zowel in Indië als in zijn contacten met 
Nederland te maken met een sterk gepolariseerd klimaat. Gekoppeld aan de economische 
problemen van de archipel, de steeds groter wordende dreiging van Japan en de bedreigde 
positie van het moederland als buurland van nazi‐Duitsland, zou zijn nieuwe ambt hem voor 
ongekende uitdagingen en moeilijkheden plaatsen. Op zijn schouders lag een zware last en 
de verwachtingen waren hooggespannen.  
 

De nieuwe landvoogd 
Ter voorbereiding op zijn gouverneurschap had Van Starkenborgh zich op het departement 
van Koloniën enkele weken ingelezen in de belangrijkste lopende Indische zaken. Ook 
maakte hij in die periode kennis met enkele hoofdambtenaren op het departement. Met 
minister Colijn, die, zoals hij aan De Jonge schreef, een ‘voortreffelijke indruk’181 had 
gekregen van Van Starkenborgh, had hij slechts een of twee gesprekken. Van Starkenborgh 
schreef daar later over: ‘De hernieuwde kennismaking deed mij aanstonds de sterke 
persoonlijkheid van deze staatsman onderkennen en waarderen. Ook gedurende de periode 
dat ik in Batavia was, en de Heer Colijn nog minister waren onze betrekkingen uitnemend. 
Voor het vertrouwen waarvan hij blijk gaf was en ben ik dankbaar.’182 Ook had Van 
Starkenborgh niet het gevoel dat Colijn hem aan bepaalde opvattingen wilde binden, hoewel 
het bekend was dat er bijvoorbeeld ten aanzien van zending en missie grote verschillen 
bestonden tussen het anti‐revolutionaire en het liberale gedachtegoed.183  
  De Nederlands Indische staat en het ambt van gouverneur‐generaal hadden in de 
negentiende eeuw een vorm gekregen die ondanks de invoering van de ministeriële 
verantwoordelijkheid (1848), de compatibiliteitswet (1864) en diverse bestuurlijke 
hervormingen, in 1936 nog in grote lijnen bestond. Nederlands‐Indië was een strak 
gecentraliseerde ambtenarenstaat waarin de meeste draden van het bestuur in laatste 
instantie leidden naar de gouverneur‐generaal en diens algemene secretarie.184 De 
gouverneur‐generaal beschikte in Indië niet over ministers, maar gaf leiding aan het 
gezelschap van directeuren van de verschillende departementen van de Indische regering. 
Deze directeuren konden voorstellen voor toekomstig beleid indienen bij de Raad van Indië, 
het centrale adviesorgaan van de landvoogd en bij de algemene secretarie, het uitvoerend 
orgaan van de gouverneur‐generaal. Deze beide instanties moesten de voorstellen van de 
departementshoofden goedkeuren, maar uiteindelijk bepaalde de gouverneur‐generaal 
welke voorstellen werden uitgevoerd.185 J.A. Jonkman, de laatste voorzitter van de 
Volksraad, schreef daarover in zijn memoires: ‘de gouverneur‐generaal torste eigenlijk de 
taken die in Nederland door een heel kabinet werden gedragen – afgezien van het feit dat hij 
nog opperbevelhebber was ook.’186 Gewoonlijk streefde de Nederlandse regering er daarom 
naar om gouverneurs‐generaal te benoemen die niet verbonden waren met de koloniale 
upper ten, zodat zij niet te veel door hen beheerst zouden worden en onpartijdig en 

                                                 
181 Van der Wal (red.), Herinneringen Jhr. Mr. B.C. de Jonge, 367. 
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Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Indische collectie, toegang 8057. 
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zelfstandig konden handelen.187 Zoals we aan het begin van dit hoofdstuk zagen, was ook 
Van Starkenborgh op zijn ongebondenheid geselecteerd.  

De verhouding van de gouverneur‐generaal ten opzichte van de minister van 
Koloniën was dubbelzinnig. Weliswaar werd de gouverneur‐generaal benoemd door de 
minister van Koloniën en moest die minister vanwege zijn ministeriële verantwoordelijkheid 
het koloniale beleid verantwoorden; toch had de gouverneur‐generaal een grote vrijheid van 
handelen. Van Starkenborgh zei daarover: ‘de positie van Minister van Koloniën was een niet 
benijdbare. De minister van Koloniën stond tegenover de kamer en moest eigenlijk 
verdedigen wat hij niet had verordonneerd, immers dat kon hij niet. Hij was geen chef van 
de GG, dat was de “koning”. De GG had een eigen verantwoording en stond op zijn beurt 
tegenover de Volksraad al was dit niet geheel te vergelijken met de Kamer. Het bezwaar was 
ook dat in de Ministerraad andere ministers meepraatten over zaken betreffende Indië, 
waar zij geen verstand van hadden.’188 Van Starkenborgh nam zich daarom voor zo veel 
mogelijk een onafhankelijke koers te varen en zich in Indië gereserveerd op te stellen 
tegenover de Nederlands‐Indische gemeenschap.189 
  Op 16 september 1936 arriveerde Van Starkenborgh met zijn gezin in de haven van 
Batavia, Tandjong Priok, na een lange reis met de m.s. Johan van Oldebarnevelt. Voor de 
ontvangst van de nieuwe landvoogd en de overdracht van het bestuur stonden nog diezelfde 
dag een aantal plechtigheden op het programma, waarvan de toespraak voor de Volksraad 
en de ceremoniële bestuursoverdracht de belangrijkste waren. In zijn rede, waarin hij het 
bewind over Nederlands‐Indië aanvaardde, ging Van Starkenborgh niet in op concrete 
Indische vraagstukken en gaf hij geen standpunt prijs, zoals zijn voorganger dat vijf jaar 
daarvoor wel had gedaan. Het was typerend voor Van Starkenborgh, die ‘vreemd was tot de 
taak die voor hem gesteld was’190, dat hij zich niet wilde uitspreken over zaken waarvan hij 
niet tot in detail op de hoogte was. Maar voorzichtigheid en tact waren gaven die in een 
gepolariseerd klimaat goed van pas kwamen en die een verdere verwijdering tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen tegen zouden kunnen gaan. Niet voor niets was er een 
diplomaat benoemd op de hoogste bestuurspost in Indië. Van Starkenborgh stelde in zijn 
rede het handhaven van de rust en orde voorop: ‘Vrijheid van meningsuiting waardeer ik als 
een kostbaar goed. Toch erken ik, dat behartiging van belangen van land en volk 
onontkoombaar voert tot den plicht te onderscheiden tussen woorden en gedragingen die 
toelaatbaar en die niet‐toelaatbaar zijn. Gelijk mijn voorgangers gedaan hebben, zal ik met 
gestrengheid handelen jegens hen, die door aantasting van gezag en orde voor de 
gemeenschap schadelijk zijn.’191 
  Veel tijd om te acclimatiseren en om zich in te werken in zijn nieuwe werkkring was 
Van Starkenborgh niet gegund. Nog in hetzelfde jaar moest hij zijn standpunt bepalen in een 
eerste belangrijke politieke kwestie. De Volksraad had op 29 september 1936 een voorstel 
aangenomen van het volksraadslid Soetardjo voor een petitie aan het Opperbestuur waarin 
werd verzocht ‘het te willen bevorderen dat een conferentie van vertegenwoordigers van 
Nederland en Nederlandsch‐Indië worde bijeengeroepen, welke conferentie op den voet van 
                                                 
187 Tamse, Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, 14. 
188 A.G. Vromans, ‘Aantekeningen over de actieve ambtsperiode van A.W.L. Tjarda van Starkenborgh 
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189 Tamse, Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, 13. 
190 Volksraad Nederlandsch‐Indië, Handelingen van den Volksraad 1936‐1937 (Batavia 1937) openingsrede van 
A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. 
191 Volksraad Nederlandsch‐Indië, Handelingen van den Volksraad 1936‐1937 (Batavia 1937) openingsrede van 
A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. 
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gelijkgerechtigdheid een plan zal hebben op te stellen, teneinde aan Nederlandsch‐Indië 
langs den weg van geleidelijke hervorming binnen een zoodanigen tijd als de conferentie 
voor den uitvoering van de gedachte mogelijk zal achten, den staat van zelfstandigheid toe 
te kennen binnen de grenzen van artikel 1 der Grondwet.’192  
  In de petitie was in eerste instantie een periode van tien jaar genoemd waarin de 
staat van zelfstandigheid zou moeten zijn bereikt. Soetardjo, een gematigd nationalist, was 
daartoe geïnspireerd door de Amerikaanse Tydings‐McDuffy Act van 1934, waarin was 
vastgelegd dat de Filippijnen na een periode van tien jaar onafhankelijk zouden zijn. In de 
uiteindelijke versie van de petitie‐Soetardjo was de tijdslimiet van tien jaar echter 
weggelaten, omdat dat punt veel weerstand opriep in de Volksraad, waardoor veel 
Volksraadsleden tegen de petitie dreigden te stemmen.193 Inspiratie voor zijn petitie had 
Soetardjo gevonden in de Filippijnen, maar ook in de situatie in Brits‐Indië. In Groot‐
Brittannië vond in 1931 een Ronde Tafel Conferentie plaats waarbij de belangrijkste leider 
van de Indiase nationalisten, Mohandas Gandhi, vertegenwoordigd was. Weliswaar liep de 
conferentie op een politieke mislukking uit, maar in 1935 werd een Government of India Act 
afgekondigd, waardoor autonomie, representatieve besturen en daaraan gekoppelde 
parlementen in India mogelijk werden.194 Soetardjo en de zijnen stond een soortgelijke 
ontwikkeling in Nederlands‐Indië voor ogen. 
  Minister van Koloniën Colijn verzocht Van Starkenborgh op 11 november 1936 zijn 
advies uit te brengen over de petitie, die als de petitie‐Soetardjo de geschiedenis in zou 
gaan. Zonder dit advies af te wachten sprak Colijn in datzelfde jaar in beide Kamers van de 
Staten‐Generaal zijn afkeuring uit over het voorstel. Colijn was van mening dat de 
zelfstandigheid van Nederlands‐Indië het best bereikt zou kunnen worden door het 
uitbreiden van de autonomie op plaatselijk en regionaal niveau en vond dat de 
verhoudingen op centraal niveau vooralsnog ongewijzigd konden blijven.195 
  Van Starkenborgh wilde eerst zelf advies inwinnen om zijn standpunt in de kwestie te 
bepalen. Hij benaderde daarvoor in eerste instantie de regeringsgemachtigde voor 
Algemene Zaken bij de Volksraad, W.G. Peekema. In zijn ambtelijke nota van 29 januari 1937 
constateerde Peekema dat de politiek van non‐coöperatie, machtsvorming en het ‘Los van 
Holland’ in korte tijd in verval was geraakt. Hij was daarom van mening dat er ‘geen reden 
[was] bij de overweging van deze zaak aan de zoo menigmaal uiterst reëelen factor van de 
noodzakelijkheid, om rekening te houden met krachtige stroomingen en stemmingen, 
welker redelijkheid men desnoods kan ontkennen, doch welker politiek gewicht tot 
handelen dwingt.’196 Anders dan in de jaren 1918 en later in 1927, toen de problemen van 
de koloniale politiek accuut waren, waren er nu geen zodanige spanningen dat de inwilliging 
van de petitie noodzakelijk was. Inderdaad had het Indische gouvernement onder De Jonge 
het non‐coöperatieve nationalisme praktisch monddood gemaakt door allerlei repressieve 
maatregelen, waaronder de internering van de belangrijkste nationalistische leiders 
Soekarno, Hatta en Sharir. Hierdoor waren veel nationalisten tot de overtuiging gekomen 
dat met een coöperatieve houding meer bereikt zou kunnen worden dan met een starre 
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194 De Jong, De waaier van het fortuin, 253. 
195 Aantekeningen van S.L. van der Wal voor een artikel over de laatste landvoogd (niet gepubliceerd) Nationaal 
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non‐coöperatieve opstelling.197 Ook de toenemende oorlogsdreiging en het besef dat 
Nederlands‐Indië een belangrijk doelwit voor Japan was, versterkte de band tussen non‐
coöperatieve en coöperatieve groepen, waardoor nieuwe overkoepelende organisaties 
konden worden opgericht zoals Parindra in 1935 (een fusie tussen Boedi Oetoemo en 
Persatuan Bangsa Indonesia).198 Peekema was van mening, ook op grond van 
staatsrechtelijke overwegingen, dat de petitie moest worden afgewezen. Wel vond hij dat de 
Indische politiek perspectief miste en dat een politieke heroriëntatie daarom noodzakelijk 
was. Hij vond dat er een staatscommissie ingesteld moest worden om een vernieuwing van 
het koloniaal beleid te concretiseren. ‘Op elke aandrang in voorwaartsche richting volgt van 
behoudenden kant steevast het stereotiepe antwoord van de “onrijpheid”, gemeten 
uiteraard naar den maatstaf van zeer enkele politiek ervaren Westersche natiën; een 
antwoord dat nimmer den gewenschten indruk kan maken op den Oosterling, die andere 
maatstaven voor den geest heeft en die evenmin als wie ook ter wereld ook in zijn politieke 
appreciaties geleid wordt door koele berekening van de materieele voordelen van een 
bepaalden bestaande bestuursvorm.’199 
  De als vooruitstrevend bekend staande adviseur voor Inlandse Zaken E. Gobée 
schreef in zijn advies aan Van Starkenborgh dat ‘bevordering van een rustige ontwikkeling 
der politieke verhoudingen eiste dat richtlijnen zouden worden vastgesteld voor de 
ontwikkeling van de politieke verhouding tussen Nederland en Indië in de toekomst.’ Net als 
Peekema vond hij dat de pragmatische koloniale beleidsvoering plaats moest maken voor 
bestendige beleidslijnen. Hij vond daarom dat het geen aanbeveling verdiende de 
conferentie af te wijzen, maar wel moest de taak van die conferentie beperkt blijven tot het 
aangeven van beginselen, die dan door een staatscommissie verder zouden kunnen worden 
uitgewerkt.200  
  In een geheim schrijven van de regeringsgemachtigde voor Algemene Zaken, H.C. 
Hartevelt, was een overzicht gegeven van de standpunten van de belangrijkste Indonesische 
politieke organisaties tegenover de petitie. Hieruit bleek dat de belangstelling voor de petitie 
allengs was toegenomen, zozeer zelfs dat er op verschillende plaatsen comités waren 
opgericht, die zich inzetten voor de verwezenlijking van het doel van de petitie. De 
belangrijkste politieke partijen die instemden met het doel en de inhoud van de petitie, 
waren alle gematigd nationalistisch en coöperatief, zoals Pasoendan en de uit een 
coöperatief gezinde oppositiegroep van de Partai Sarekat Islam Indonesia ontstane 
Persatoean Minahassa. Tegen de petitie verklaarden zich de non‐coöperatieve Partai Sarekat 
Islam Indonesia en de Gerakan Rakjat Indonesia, die in 1937 was opgericht en die ernaar 
streefde alle lagen van de bevolking te betrekken in de nationale beweging voor 
onafhankelijkheid van Indonesië. Zij verzette zich tegen het einddoel van de petitie, maar 
wilde wel deelnemen aan een rijksconferentie, die dan voor de verwezenlijking van veel 
verder gaande doelstellingen kon worden aangewend.201 
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In het uiteindelijke advies van Van Starkenborgh aan de minister van Koloniën Welter, die in 
1937 Colijn was opgevolgd, schreef Van Starkenborgh op 14 september 1938 dat hij het niet 
eens was met Peekema, die de kwestie van de rijpheid van Indië voor verdere autonomie 
een ‘dwaallicht’ noemde ‘die elke gedachtewisseling in het moeras deed belanden’202. Van 
Starkenborgh leunde sterk op het oordeel van A.D.A. de Kat Angelino, de directeur van 
onderwijs en eredienst, die hij om zijn persoonlijke mening had gevraagd. In navolging van 
De Kat meende Van Starkenborgh dat aan de ‘veelbesproken rijpheid’ wel degelijk een 
‘wezenlijk staatkundige betekenis’203 moest worden toegekend. De Kat had Van 
Starkenborgh geschreven dat ‘juist een zich ernstig rekenschap geven van de ‘rijpheid’ van 
Indië een sterk stimuleerende factor [is] in de emancipatie‐politiek der Regeering: een 
gebrek aan “rijpheid” zal Haar dan steeds weer moeten brengen tot bezinning over datgene, 
wat dit tekort kan doen verminderen.’204 Volgens De Kat moest het zwaartepunt van het 
Nederlandse koloniale beleid dan ook liggen ‘in een aanhoudend streven naar intellectuele, 
zedelijke en sociaal‐economische versterking van de bevolking’, onder andere door het 
bevorderen van het onderwijs, de bestrijding van het analfabetisme, de aanleg van een goed 
transportnetwerk en de verbetering van de volksgezondheid. Omdat politieke emancipatie 
volgens De Kat ‘bij een juiste interpretatie der leiderschapsplichten slechts een gevolg en wel 
het laatste en afsluitend gevolg [moet] zijn van een alzijdige, volledige maatschappelijke 
emancipatie’, die naar zijn mening nog lang niet voltooid was, vond hij dat de Nederlandse 
regering zich niet zou moeten laten opjutten door ontwikkelingen in de Filippijnen en Brits‐
Indië.205 Hiermee sloot hij aan op een zienswijze die in Nederland in brede kring gedeeld 
werd, volgens welke zowel de Verenigde Staten als Groot‐Brittannië wereldmachten waren, 
die het zich konden permitteren fouten te maken en desnoods de heerschappij in hun 
respectievelijke koloniën op het spel te zetten. Een kleine mogendheid zoals Nederland kon 
zich dat niet veroorloven. Welter zei in 1929: ‘Groote koloniale mogendheden kunnen 
desgewenscht de bladen der geschiedenis terugslaan, wij zullen ongetwijfeld met de meeste 
gestrengheid voor de consequenties van onze fouten worden gesteld.’206 Een vergelijking 
van het Nederlandse koloniale systeem met dat van Groot‐Brittannië en de Verenigde Staten 
werd daarom beschouwd als niet goed mogelijk en bovendien niet erg zinvol.207 Van 
Starkenborgh stemde in met deze zienswijze en richtte zich in zijn betoog tegen het pleidooi 
van Gobée en Peekema voor het openen van een nieuw perspectief voor de ontwikkeling 
van de verhoudingen tussen moederland en kolonie. Van Starkenborgh had bij de algemene 
debatten in de Volksraad ‘gedachtewisseling over vage toekomstmogelijkheden’ altijd 
afgewezen en vond dat als beleidsbeginsel moest worden gehandhaafd dat Nederland zich 
niet aan de doorvoering van een toekomstschema wilde binden. Van Starkenborgh vond het 
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heilloos toezeggingen te doen waarvan niet vaststond dat zij zouden kunnen worden 
ingelost of verwachtingen te wekken waarvan niet zeker was dat daaraan zou worden 
beantwoord. Ook voor de korte termijn leverde dit geen politiek voordeel op, want een 
programma voor de toekomst zou ‘zeker als onvoldoende worden uitgekreten en 
gemakkelijk aantastbaar zijn door de veelvuldige hypothesen waarop het noodwendig zou 
zijn gebouwd.’208 De regeringsverklaring die in 1918 in de Volksraad was afgelegd moest 
volgens Van Starkenborgh tot lering strekken. De Indische regering werd immers nog steeds 
achtervolgd met het verwijt dat de novemberbeloften van Van Limburg Stirum niet waren 
nagekomen. Van Starkenborgh wilde herhaling van dergelijke toestanden voorkomen.209  
  Van Starkenborgh erkende dat er ontevredenheid bestond over de staatsrechtelijke 
verhouding van Indië tot Nederland: ‘ook naar mijne mening [bestaat] in wijden en zich 
steeds uitbreidenden kring de overtuiging, dat deze gewesten bezig zijn in snel tempo aan 
hun staatsrechtelijk statuut te ontgroeien.’ Hij constateerde dat niet alleen de nationalisten 
deze mening waren toegedaan, maar dat ook de Europeanen vonden dat het Nederlands 
opperbestuur zich te veel bemoeide met Indische zaken en met de Indische regering. 
Daarnaast erkende Van Starkenborgh het historisch belang van het nationalistische streven 
om Indonesië ‘geheel in Inheemschen handen te brengen.’ Hij voegde daaraan toe: ‘Het zou 
eene misduiding zijn van de lessen zonder tal, die de historie geeft, om geen betekenis toe te 
kennen aan den drang naar zelfbeschikking bij overheerschte volken, die tot bewustheid 
komen.’ Maar, vond Van Starkenborgh: ‘Het Nederlandsch bewind schiet echter niet te kort 
in het onderkennen van de tekenen des tijds; het heeft niet nagelaten den landskinderen 
deel te geven in lands‐ plaatselijk bestuur (...) en geeft men zich daarbij tevens rekenschap 
van de geestelijke en stoffelijke gesteldheid dezer samenleving, dan is – naar ik meen – zeker 
niet de conclusie gerechtvaardigd dat met het geven van politieke rechten niet snel genoeg 
wordt gegaan.’210 Een herziening was met andere woorden nog niet nodig. Verder legde hij 
er de nadruk op dat de inwilliging van de petitie met het Nederlands staatsrecht in strijd 
was, omdat de conferentie die in de petitie voorgesteld werd, bindende kracht zou moeten 
hebben en dus veranderingen in de Nederlandse grondwet en de Indische staatsregeling tot 
stand zou moeten kunnen brengen. Zoiets was in het geldend staatsrecht niet mogelijk. Van 
Starkenborgh vond het in de eerste jaren van zijn bewind ‘niet opportuun’ om een 
herziening van de staatsrechtelijke verhouding tussen kolonie en moederland ter discussie te 
stellen. Hij verwachtte bovendien dat daarbij zou worden geëist dat er op korte termijn een 
volwaardig parlement zou worden ingesteld, een ‘onvervulbaar verlangen, waarbij de 
openbare behandelingen de tegenstellingen verder zou verscherpen en daarmee storend 
zou werken op de opbouwende arbeid die onder handen was’. Ook zou met de inwilliging 
van de petitie ‘den schadelijken indruk’ gewekt worden ‘als zoude het regeeringsbeleid in 
onzekerheid verkeren.’211 Hij adviseerde minister Welter daarom de petitie af te wijzen.  

                                                 
208 Brief van gouverneur‐generaal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer) aan minister van Koloniën (Welter) 14 
sept. 1938) opgenomen in: Van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands‐Indië. 
Een bronnenpublicatie. Tweede stuk 1926‐1942, 388. 
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Een bronnenpublicatie. Tweede stuk 1926‐1942, 386‐387. 
211 Brief van gouverneur‐generaal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer) aan minister van Koloniën (Welter) 14 
sept. 1938) opgenomen in: Van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands‐Indië. 
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  Welter, die bij zijn ambtsaanvaarding in 1937 aan formateur Colijn had moeten 
beloven geen voorstellen te zullen doen voor belangrijke veranderingen in de staatkundige 
verhoudingen tussen Nederland en Indië212, stemde in met deze afwijzing. Maar nog voor hij 
zijn negatief advies over de petitie aan de koningin had verstuurd, vroeg Soetardjo de 
Indische regering nogmaals aandacht voor zijn voorstellen, omdat in de internationale pers 
berichten opdoken over een eventuele herverdeling van de Europese koloniën om daarmee 
tegemoet te komen aan de Duitse imperiale verlangens. De leider van de Labour‐partij 
Clement Attlee had in 1938 in het Britse Lagerhuis gesuggereerd dat men de Duitsers 
tevreden zou kunnen stellen door Sumatra of een deel van Belgisch‐Congo aan Duitsland af 
te staan.213    
  Het was niet de eerste keer dat van een herverdeling van de koloniën werd gerept. 
Ook met betrekking tot Japan waren daarover al eerder voorstellen gedaan. Van Japan was 
bekend dat het land een groot gebrek aan natuurlijke grondstoffen had, waardoor het in 
zeer hoge mate afhankelijk was van importproducten. Daardoor was het land door de 
economische crisis van de jaren dertig ongemeen hard getroffen. De Japanse imperiale en 
expansieve verlangens die erdoor waren aangewakkerd, hadden in 1931 geresulteerd in de 
aanval op Mantsjoerije, een steenkoolrijk gebied in China, dat na de verovering in 1932 een 
vazalstaat van de Japanners werd. Daarmee was aan de landshonger van de Japanners geen 
einde gekomen en verschillende koloniale machten met gebieden in Azië vreesden voor een 
Japanse aanval, zeker nadat Japan in 1933 was teruggetreden uit de Volkenbond en in 1936 
met het Anti‐Kominternpact een bondgenootschap met Duitsland was aangegaan.214 J.J.P. 
de Jong wijst er in dat verband op dat de Amerikaanse Tydings McDuffy Act niet puur uit 
altruïstische overwegingen tot stand gekomen was. De Filippijnen waren, zo beseften de 
Amerikanen, een gewild gebied voor de Japanners. Zij waren bang dat de Verenigde Staten 
door het bezit van de Filippijnen een ongewenste Pacific‐oorlog in zouden worden 
getrokken. Daarom gaven zij de Fillippino’s vooruitlopend op de onafhankelijkheid die in de 
Tydings McDuffy Act in het vooruitzicht was gesteld, in 1935 autonomie, met het risico dat 
het land min of meer ongehinderd door Japan zou worden ingenomen, wat een paar jaar 
later ook gebeurde.215  

In het Japanse blad Osaka Jigii was al in 1935 een pleidooi verschenen voor de 
verdeling van Indië door bemiddeling van de Volkenbond onder dichtbevolkte landen die 
behoefte hadden aan expansie. Duidelijk was dat hiermee Japan werd bedoeld. Het artikel 
was geschreven naar aanleiding van een uitspraak over koloniale herverdeling van de 
Amerikaan Edward House, die een belangrijke adviseur was geweest van Woodrow Wilson, 
de voorvechter van het zelfbeschikkingsrecht. De uitspraak was opvallend, omdat van een 
Amerikaan eerder een dekolonisatiepleidooi verwacht zou worden dan een pleidooi voor 
herverdeling. Wat misschien nog wel opvallender was, was dat de discussie over de koloniale 
herverdeling vervolgens vooral werd gevoerd in het land met het grootste koloniale rijk ter 
wereld, Groot‐Brittannië, waar het paste in de appeasement‐politiek van Neville 
Chamberlain, die er in 1938 toe leidde dat Sudetenland bij het verdrag van München werd 
opgeofferd aan Duitsland. Saillant detail bij de herverdelingssuggesties was dat de Britten 
altijd spraken over de herverdeling van de koloniën van andere mogendheden en nooit 
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delen van het eigen immense koloniale rijk ter beschikking stelden voor het waarborgen van 
de vrede.216 
  Soetardjo greep de onrustbarende berichten over de Britse herverdelingssuggesties 
aan om nogmaals te verzoeken spoedig gehoor te geven aan zijn petitie. Hij stelde dat een 
conferentie van vertegenwoordigers van Nederland en Indië gezamenlijk een proclamatie 
konden uitvaardigen ‘waaruit onder andere de wil van de bevolking van Nederlands‐Indië 
om integraal in het Nederlandsch staatsbestel te blijven ondubbelzinnig moet blijken.’ Het 
zou ook in internationaal opzicht van belang zijn ‘dat onomwonden uitgesproken worde, dat 
Nederlands‐Indië, den staatsrechterlijken band met Nederland verkiest boven andere.’217 
  Van Starkenborgh voerde telefonisch overleg met minister Welter over de vragen van 
Soetardjo. Besloten werd dat de mededeling afgegeven zou worden dat ‘ongerustheid 
omtrent de gevolgen van de recente beslissingen in de internationale politiek voor het lot 
van Nederlands‐Indië hoegenaamd niet aanwezig was.’ Aan het rapport dat minister Welter 
naar koningin Wilhelmina stuurde werd op zijn voorstel in het uiteindelijke antwoord 
toegevoegd ‘dat de wil van de bevolking van Nederlands‐Indië om integraal in het 
Nederlandsch staatsbestel te blijven niet twijfelachtig [was] en dus geen bevestiging 
behoef[de].’218  
  Dit antwoord kan ten opzichte van Soetardjo als zeer arrogant worden opgevat, maar 
kan anderzijds uitgelegd worden als een poging om via een omweg de Britten en 
Amerikanen ervan te overtuigen dat de Nederlanders in Indië nog steeds vast in het zadel 
zaten en dat de legitimiteit van het Nederlandse gezag niet ter discussie stond. Een zwakke 
indruk van het Nederlandse gezag in Indië zou er immers toe kunnen leiden dat Groot‐
Brittannië een argument had om (een deel van) Indië omwille van de lieve vrede aan 
Duitsland of Japan op te offeren.219 Daarnaast waren de Nederlanders zich er maar al te 
goed van bewust dat Indië afhankelijk zou zijn van Britse steun in het geval van een Japanse 
aanval en daarom moest elke ongunstige indruk van de Nederlandse machtspositie worden 
vermeden.  
  Met het oog op de dreiging van Japan en op de koloniale herverdelingsplannen, die 
overigens nooit zijn uitgevoerd, werd in Indië in toenemende mate aangedrongen op een 
verbetering van de Nederlandse defensie. Weliswaar voerde Nederland na de terugtrekking 
uit de Volkenbond in 1936 officieel een strikte neutraliteitspolitiek, toch werd het al snel 
duidelijk dat Japan zich op een aanvalsoorlog voorbereidde, die ook op Nederlands‐Indië 
gericht zou kunnen zijn. Het was allerminst ondenkbaar dat een instabiele situatie op het 
Europese vasteland of in de kolonie zelf, Japan een gunstige gelegenheid zou kunnen geven 
om de aanval te openen.220 Daarom was het van het grootste belang met man en macht te 
werken aan een snelle opbouw van het Nederlands‐Indische defensieapparaat, dat in de 
eerste helft van de jaren dertig zeer verzwakt was geraakt door bezuinigingen. Bij het meer 
ontwikkelde deel van de Indonesische bevolking klonk net als in de Eerste Wereldoorlog de 
roep om actiever en meer en masse ingeschakeld te worden bij de verdediging van het 
vaderland. In de Volksraad werd deze wens meerdere keren geuit. Weliswaar bestond bij het 
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KNIL en de vloot het lager personeel voor respectievelijk zeventig en dertig procent uit 
Indonesiërs, de hogere posten werden vrijwel zonder uitzondering door Nederlanders 
bekleed. Het Indonesische gedeelte van het leger en vloot werd door een heel klein deel van 
de Indonesische bevolking geleverd en stond ook tamelijk geïsoleerd van de Indonesische 
maatschappij, omdat het in kazernes was ondergebracht.221 De dienstplicht, dat zagen we al 
eerder, was alleen aan diegenen opgelegd die het Nederlanderschap bezaten. Daardoor 
bestond het KNIL uit een beroepsleger dat uitgebreid kon worden met een militie die vooral 
bestond uit Indo‐Europeanen.  
  Voor de Indonesiërs was dit gegeven moeilijk te verteren en sinds de actie Weerbaar 
Indië van 1916 was de stem om hier verandering in te brengen nooit helemaal verstomd. 
Vanaf 1936 werd de roep om verandering steeds luider. Voor de Indonesiërs was het een 
vernederende gedachte in geval van oorlog lijdzaam toe te moeten zien en niet te kunnen 
bijdragen aan de verdediging van het vaderland. Maar aangezien de vloot en het leger ook 
de instrumenten waren van de Nederlandse overheersing, de eerste defensiegrondslag 
luidde immers dat deze er waren ter verzekering van rust en orde, lieten de nationalisten er 
geen misverstand over bestaan dat de ook door hen gewenste uitbreiding van de 
dienstplicht naar de Indonesische bevolkingsgroep alleen aanvaardbaar was als Nederland 
aan de Indonesiërs ruimere politieke vrijheden zou toekennen.222 Deze koppeling tussen 
politieke rechten en medewerking aan defensie was voor de Nederlands‐Indische regering 
een belangrijke reden om afhoudend te staan tegenover het idee van een inheemse militie. 
Daar kwam bij dat de bewapening van de Indonesiërs, als die massaal zou plaatsvinden, ook 
een gevaar inhield voor de Nederlandse machtspositie. Aangespoord door nationalisten 
zouden de wapens immers ook op de kolonisator gericht kunnen worden. De muiterij op De 
Zeven Provinciën in 1933 had aangetoond dat men zelfs bij beroepsmilitairen niet van 
loyaliteit verzekerd was.  

Tijdens de begrotingsonderhandelingen van 1937 kwam de dienstplicht voor 
Indonesiërs opnieuw ter sprake. De legercommandant van het KNIL betoogde dat een groot 
deel van het defensiebudget besteed werd aan noodzakelijke mechaniseringen en de 
uitbreiding van het technische materieel. Een beduidende uitbreiding van het militaire 
personeel zou de kosten de pan uit doen rijzen en het geld daarvoor was er eenvoudigweg 
niet.223 Ook Van Starkenborgh zei in gesprekken die hij later met Vromans voerde, dat dit de 
belangrijkste reden was om af te zien van een inheemse militie.224 Ook vond Van 
Starkenborgh het niet verantwoord ‘grote groepen inheemsen zo maar wapens in handen te 
geven.’ Hij had geen vertrouwen in de ‘blijvende aard van hun emoties’ en vond het daarom 
ook niet verstandig dat er een inheemse militie zou worden ingesteld.225 Een motie van 
Soetardjo uit 1938, waarin de installatie van een officiersopleiding in Indië werd voorgesteld, 
zodat het voor inheemse kandidaten gemakkelijker zou worden om tot de hoogste rangen 
van het militaire apparaat door te dringen, werd afgewezen, alhoewel met de bezetting van 
het moederland in mei 1940 de omstandigheden zo ingrijpend veranderden dat het 
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gouvernement alsnog besloot tot de instelling van een officiersopleiding in Bandoeng en de 
oprichting van een beperkte inheemse militie.226 
  Tot 1939 is in de Volksraad heftig gedebatteerd over het defensievraagstuk. Er 
bestond, ook aan Europese zijde, veel onvrede over het feit dat de kosten voor de Indische 
defensie vooral door Indië zelf moest worden gedragen. Met name de vlootkostenverdeling, 
waarbij de kosten volgens een steeds wisselende verdeelsleutel onder zowel Indië als 
Nederland verdeeld werden, riep veel discussie op. De regeling van 1938 viel ongunstig uit 
voor Indië. Waar in Nederland de defensieuitgaven 20 gulden per hoofd van de bevolking 
bedroegen, was dat in Indië voor de groep Europeanen en vreemde oosterlingen het 
dubbele, terwijl van de straatarme bevolking ook nog 80 cent per persoon werd gevraagd. 
Extra frustrerend hierbij was dat het bouwprogramma geheel in Nederlandse handen was. 
Dit hield in dat de gelden voor het bouwen van maritieme vaartuigen bij de Nederlandse 
wetgever moesten worden aangevraagd en dat men in Indië dus maar moest afwachten wat 
Nederland bereid was te bouwen en naar het Oosten te sturen.227 Bij een 
weerbaarheidsbetoging in Batavia in 1938 had de chef voorlichting van de marine, H.V. 
Quispel, een vlammend betoog afgestoken waarin hij stelde dat bij de gehele marine, van 
hoog tot laag, de overtuiging leefde dat de vlootplannen nog niet voor de helft voorzagen in 
wat werkelijk nodig was en dat de schuld daarvan lag bij de kortzichtigheid en negatieve 
onverschilligheid van volk en parlement in Nederland voor Indië’s veiligheid.228 In de pers en 
in de Volksraad werd op dit betoog voortgeborduurd en tot 1939 werden 
weerbaarheidsbetogingen georganiseerd waarin het Indisch ongenoegen ten opzichte van 
Nederland duidelijk naar voren kwam. Hierin speelde de Vaderlandsche Club een grote rol. 
Toen in 1939 in Europa de oorlog uitbrak verstomden deze protesten plotseling. Volgens 
Pieter Drooglever zorgde het oorlogsgevaar dat nu zo dreigend dichterbij kwam, ervoor dat 
het benadrukken van de eigen zwakte niet langer gewenst was. ‘Op het openlijk uiting geven 
van twijfel aan Indië’s vermogen de vijand af te slaan rustte tijdens de jaren die lagen tussen 
het uitbreken van de oorlog in Europa en de aanval van Japan een taboe. (...) Het 
benadrukken vna de eigen zwakte zou het geloof in het eigen vermogen tot afweer 
ontoelaatbaar ondermijnen en daarmee die afweer zelf verzwakken.’229 Dit betekende 
echter niet dat die denkbeelden niet langer leefden. Zeker Van Starkenborgh was van de 
deplorabele staat van leger en vloot zeer wel op de hoogte.230  
  Ondertussen was bij de nationalisten met de afwijzing van de petitie‐Soetardjo in 
1938 de wens tot herziening van de Indische staatsregeling allerminst verdwenen. In de 
Volksraad werd hierover meerdere keren gedebateerd. De gematigde wensen van Soetardjo 
c.s. werden achterhaald door de Gaboengan Politik Indonesia (Gapi), die in 1939 met een 
actie kwam voor een parlementaire bestuursvorm. De Gapi was een bundeling van politieke 
verenigingen, waarvan de grootste en belangrijkste een non‐coöperatieve houding 
innamen.231 In september 1939 gaf de Gapi een manifest uit waarin geconstateerd werd dat 
de internationale gebeurtenissen ertoe leidden dat het gezag in Nederlands‐Indië en de 
Indonesische maatschappij steeds meer bedreigd werden. Daarom vond de Gapi het het 
                                                 
226 A.G. Vromans, ‘Aantekeningen van een gesprek met A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer op 27 
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227 Drooglever, ‘Het Indische defensiedebat in de jaren dertig’ in: Teitler, De val van Nederlands‐Indië, 18.  
228 Ibidem, 19. 
229 Drooglever, ‘Het Indische defensiedebat in de jaren dertig’ in: G. Teitler, De val van Nederlands‐Indië, 21. 
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beste als er tussen het Indonesische volk en het Nederlandse volk samenwerking tot stand 
werd gebracht. Daartoe moest een parlement worden opgericht dat gekozen werd door het 
volk en waaraan de regering verantwoording verschuldigd zou zijn. Onder paragraaf 3 van 
het manifest stelde Gapi dat indien er binnen een van tevoren vastgestelde tijd een 
parlement tot stand zou zijn gekomen, zij bereid zou zijn het Indonesische volk aan zou 
sporen een ‘zoo ruim mogelijken steun te verleenen.’232  
  Voor Van Starkenborgh gaf het manifest aanleiding de voorzitter van de Gapi, Ratu 
Langie, en een van de belangrijkste gangmakers, M.H. Thamrin, bij monde van de procureur‐
generaal van het hooggerechtshof, een waarschuwing te geven, dat ‘vermeden moest 
worden bij de bevolking den indruk te wekken door het verbinden van voorwaarden aan de 
aansporing tot samenwerking met den Overheid, als zoude in bepaalde omstandigheden 
medewerking door haar dienen te worden onthouden’, voorts dat de Gapi ‘zich moest 
hoeden voor het aannemen van eene houding, die zou kunnen doen denken dat aan de 
Regeering onder eenigerlei bedreiging wenschen worden voorgelegd.’233 Van Starkenborgh 
liet de leiders van de Gapi er verder op wijzen dat een massa‐actie voor het houden van 
vergaderingen op grote schaal niet zou worden toegestaan. In de Volksraad werd nog maar 
eens uitgelegd dat de regering vond dat de Indische maatschappij niet ‘voldoende gegroeid, 
gevormd, geleed is, om daarin een parlementair stelsel te doen wortelen en grond voor het 
vertrouwen te vinden dat bij de leiding eener wisselende parlementaire meerderheid de 
doelmatige, rechtvaardige, boven groepsoverzicht verheven behartiging der belangen van 
alle bevolkingsdeelen verzekerd zou zijn.’234 Daarom was het volgens Van Starkenborgh 
onaanvaardbaar en in strijd met het landsbelang als de Indische regering een deel van haar 
macht uit handen zou geven. Minister Welter was het op dat punt met hem eens, maar hun 
meningen verschilden voor wat betreft de aanpak van de Gapi. Minister Welter vond dat 
streng opgetreden moest worden tegen haar acties, die veel instemming en steun vonden bij 
inheemse ambtenaren en organisaties. Van Starkenborgh vond daarentegen dat de regering 
moest vasthouden aan de richtlijn van vrijheid van vergadering en vereniging en dat de 
vrijheid van het woord eerbiedigd moest worden zolang de openbare orde niet bedreigd 
werd. Het ‘ordelijk uiting geven’ aan wensen met betrekking tot staatkundige verlangens 
was dan ook nog steeds toegestaan. Volgens Van Starkenborgh was een verbod op de acties 
van de Gapi ongewenst, omdat het uitgelegd zou kunnen worden als een teken dat de 
positie van het gezag zwak en onzeker was geworden.235  
  Van Starkenborgh verwachtte dat de Gapi‐beweging aan kracht zou inboeten, omdat 
de Gapi na het Volkscongres van december 1939, dat als een hoogtepunt van de actie werd 
beschouwd, niet zou weten hoe het verder zou moeten. Deze verwachting werd echter niet 
bewaarheid. De Gapi zocht contact met de koloniale afdeling van de S.D.A.P. en met de 

                                                 
232 Manifest van de Gapi, 19 september 1939, integraal opgenomen in: Van der Wal, De Volksraad en de 
staatkundige ontwikkeling van Nederlands‐Indië. Een bronnenpublicatie. Tweede stuk 1926‐1942, 403 
(voetnoot). 
233 Brief van gouverneur‐generaal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer) aan minister van Koloniën (Welter) 16 
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Van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands‐Indië. Een bronnenpublicatie. 
Tweede stuk 1926‐1942, 493 (voetnoot). 
235 Brief van gouverneur‐generaal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer) aan minister van Koloniën (Welter) 16 
januari 1940, opgenomen in: Van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands‐Indië. 
Een bronnenpublicatie. Tweede stuk 1926‐1942, 503‐505. 
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vakbeweging in Nederland. In de Tweede Kamer sprak het S.D.A.P.‐lid J.E. Stokvis zijn 
sympathie voor de Gapi‐actie uit nadat de Nederlands Verbond van Vakverenigingen (N.V.V.) 
al eerder haar instemming had doen blijken. In Indië werden comités opgericht, 
vergaderingen belegd en cursussen georganiseerd. De adviseur voor Inlandse Zaken, G.F. 
Pijper, stelde in januari 1940 vast dat de Gapi erin geslaagd was ‘de meest uiteenlopende 
partijen voor één gemeenschappelijk ideaal te winnen. Nimmer in de geschiedenis der 
Inheemsche beweging is de eenheid zo groot geweest als nu.’236 De Gapi‐actie nam allengs 
een dreigender toon aan en ook in de Indonesische pers werd de toon scherper. Hierin 
kwam een kentering toen Nederland in mei 1940 door Duitsland onder de voet werd 
gelopen. Bij de Gapi bestond de vrees dat in Nederlands‐Indië de staat van beleg zou worden 
afgekondigd, waardoor alle politieke actie onmogelijk gemaakt zou worden.237 Zij besloot 
daarom voor de korte termijn van acties af te zien.  
  Van Starkenborgh gebruikte in zijn afwijzende houding ten opzichte van de Gapi‐actie 
en de petitie‐Soetardjo steeds het zogenaamde ‘rijpheidsargument’. Volgens de 
rijpheidstheorie zou de politieke verantwoordelijkheid alleen dan aan de Indonesiërs kunnen 
worden overgedragen als de bevolking over minimale materiële en geestelijke 
verworvenheden beschikte. Daarvoor moest allereerst de economische weerbaarheid van 
de bevolking toenemen en moesten ook belangrijke maatregelen worden genomen om het 
analfabetisme te bestrijden en de volksgezondheid te verbeteren. Hoewel de economische 
crisis er aan het begin van de jaren dertig toe leidde dat er drastisch bezuinigd moest 
worden op allerlei ethische ontwikkelingsprojecten, kon Van Starkenborgh, geholpen door 
de aantrekkende wereldeconomie, er in de tweede helft van de jaren dertig voor zorgen dat 
verschillende projecten tot stand kwamen en andere werden voortgezet of geïntensiveerd.  
Op economisch gebied werd door de regering ingezet op de rijsthandel. Aan het begin van 
de jaren dertig waren de prijzen voor voedingsmiddelen door de crisis sterk gedaald, 
waardoor het geldinkomen van de bevolking erg was achteruitgegaan. Ter voorkoming van 
een hongersnood had het gouvernement in 1933 ingegrepen in de rijsthandel. De regering 
beperkte de rijstimporten met licenties, waardoor de prijzen in de hand konden worden 
gehouden en waardoor de rijstproductie op Java sterk groeide. Daarnaast was er een 
bevoorradingssysteem opgezet voor de gebieden die afstevenden op een hongersnood. 
Door de stabilisatie van de rijstprijzen en de aanleg van een rijstvoorraad, bleef het voedsel 
voor een groot deel van de consumenten betaalbaar en was het inkomen van de 
rijstproducenten verzekerd. Als gevolg van deze maatregelen steeg de rijstproductie enorm, 
zodat Indië vanaf 1937 grotendeels zelfvoorzienend was en zelfs meer rijst exporteerde dan 
importeerde. Dit werd ook veroorzaakt door het feit dat de overheid boeren stimuleerde 
rijst te verbouwen in plaats van suiker, waardoor het land minder afhankelijk werd van 
export en zich meer op de eigen markt kon concentreren.238  
  Het zogenaamde Welvaartsbeleid was erop gericht een bloeiende, agrarische 
economie op te bouwen en de landbouw de motor van de ontwikkeling van de inheemse 
bevolking te laten worden. Een belangrijke rol speelde daarin het kredietsysteem, waardoor 
boeren goedkoop voorschotten en kredieten konden verkrijgen. Daar stond tegenover dat 
                                                 
236 Brief van gouverneur‐generaal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer) aan minister van Koloniën (Welter) 16 
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Indonesia, 1820‐1940 (Leiden 1989) 213‐215.  
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de boeren verplicht waren een deel van hun oogst als plantgoed op te slaan. Zodra dit deel 
was uitgeplant en er een nieuwe oogst was, waren ze verplicht hun deel terug te storten met 
tien procent extra. Op deze wijze konden de tekorten en de honger worden voorkomen, die 
zeer regelmatig voorkwamen in de periodes tussen twee oogsten.239 In de jaren dertig had 
gouverneur‐generaal De Jonge drastisch moeten bezuinigen op het Welvaartsbeleid, maar 
onder Van Starkenborgh kon na 1937 weer geïnvesteerd worden, zij het in veel mindere 
mate dan in de jaren voor de economische crisis.  
  Op onderwijsgebied werden vanaf 1937 initiatieven genomen voor een hervorming 
van het onderwijsstelsel. Tijdens discussies in de Volksraad was gebleken dat er 
verschillende visies bestonden over hoe het onderwijs voor Indonesiërs zou moeten worden 
vormgegeven. De Indische intellectuelen zagen modern onderwijs niet alleen als middel voor 
een brede educatie, maar zagen het ook als een instrument voor een spoedige overgang van 
een traditionele naar een moderne maatschappij. Zij wilden aan een zo breed mogelijke 
groep onderwijs aanbieden. Het gouvernement daarentegen wilde het onderwijs beperken 
tot een kleine elitegroep. De gedachte daarachter was dat het omvormen van de gehele, 
overwegend Aziatische maatschappij in westerse zin irreëel was. Niet alleen was de 
uitbreiding van puur westers onderwijs veel te duur, ook overtrof het aanbod van westers 
opgeleiden de vraag op de arbeidsmarkt ruimschoots. In 1938 waren er ongeveer 30.000 
werkloze afgestudeerden van de Hollandsch‐Inlandsche School (HIS). Daarbij was het 
gouvernement van mening dat buiten de elite de belangstelling van de Indonesische 
bevolking voor westers onderwijs zeer gering was. In de loop van de jaren dertig bleek 
echter dat de vraag naar onderwijs sterk toegenomen was. Terwijl het gouvernement zwaar 
bezuinigde op onderwijs, werden overal in het land zogenaamde ‘wilde scholen’ opgericht, 
scholen die niet door de overheid, maar door particuliere organisaties werden gefinancierd. 
Het gouvernement erkende daarom dat zijn visie op het onderwijs geen maatschappelijk 
draagvlak meer had. Begin 1940 lanceerde de Indische regering een ‘doorbraakplan’ met de 
bedoeling het onderwijs systematisch en in de breedte uit te bouwen om ervoor te zorgen 
dat de gehele Indonesische jeugd binnen enkele decennia elementair onderwijs kon volgen. 
Ook het westers onderwijs moest worden uitgebreid en het probleem van de dure 
importleerkrachten (meestal uit Nederland afkomstig en daar opgeleid) moest worden 
tegengegaan door een krachtig beleid van indianisatie.240 Voor het hoger onderwijs werden 
plannen gemaakt voor de oprichting van een literaire en filosofische faculteit in Batavia, 
waar volgens het associatie‐ideaal het beste van Oost en West verenigd zou moeten 
worden. Deze instelling opende uiteindelijk in 1940 haar deuren. Het plan uit 1937 om de 
verschillende hogescholen in Batavia uiteindelijk te laten samensmelten tot een universiteit 
kon door het uitbreken van de oorlog niet meer worden uitgevoerd.241 
  Door de toegenomen onderwijszorg werd het analfabetisme onder de inheemse 
bevolking teruggedrongen, hoewel het percentage analfabeten van tien jaar en ouder in 
1940 nog steeds 70 procent bedroeg. Uit internationale studies blijkt echter dat Nederland 
niet ver achterliep bij de koloniën van andere Europese landen. Zo was in Brits‐Indië het 
analfabetisme in de periode 1931‐1939 90,9 procent en in Brits‐Malakka 72,2. Aangezien de 
zorg voor onderwijs in veel andere Aziatische koloniën al decennia eerder was begonnen dan 
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in Indië, was Nederlands‐Indië voor wat betreft het bestrijden van het analfabetisme bezig 
met een inhaalslag.242   
  Net als in het onderwijs vond ook in het binnenlands bestuur een gestage indianisatie 
plaats, met name in de lagere‐ en middenfuncties. In 1940 werden zowel een bestuurs‐ als 
militaire academie opgericht, om de doorstroom van Indonesische afgestudeerden naar 
hogere functies in binnenlands bestuur en KNIL te vergemakkelijken. Desalniettemin zagen 
we hiervoor al dat de indianisatie van de hogere functies zeer traag tot stand kwam, en moet 
opgemerkt worden dat de Indische militaire academie pas werd opgericht toen de stroom 
officieren uit Nederland als gevolg van het uitbreken van de oorlog in Nederland tot stilstand 
kwam.243 Revolutionairder waren de ontwikkelingen in het binnenlands bestuur. Al aan het 
eind van de jaren twintig was begonnen met een bestuurshervorming in de regio’s. De 
residenties zouden niet meer als centrale bestuurseenheid functioneren en de resident was 
niet langer het hoofd van het gewestelijk bestuur. Hierdoor nam de taak van het Europees 
Binnenlands Bestuur in omvang en betekenis af en namen regenten en regentschapsraden 
de taken van de vroegere residenten en assistent‐residenten over. De raden, die voor een 
deel gekozen werden en voor een deel benoemd, en die grotendeels uit Indonesiërs 
bestonden, kregen allerlei bevoegdheden in handen zoals de zorg voor wegen en bruggen en 
vanaf 1936 ook de supervisie over onderwijs en gezondheidszorg. Tevens dienden de raden 
als platform van waaruit Volksraadsleden werden gekozen. Ook kwam er een stelsel van 
provinciale raden tot stand waardoor een redelijk systeem van medezeggenschap ontstond. 
Tussen 1936 en 1939 werden steeds meer taken naar provincies, stadsgemeenten en 
regentschappen overgedragen. Ook werd de Europese meerderheid in de gemeenteraden 
geminimaliseerd volgens het adagium dat de Indonesische bevolking in de raden een zo 
groot mogelijk aandeel diende te hebben.244 Ook in de buitengewesten, dus de gebieden 
buiten Java, werd toegewerkt naar een bestuurshervorming. Daartoe werden drie ambtelijk 
bestuurde gouvernementen opgericht, Sumatra, Borneo en de Grote Oost, die later zouden 
moeten worden omgezet in drie provincies met autonome bevoegdheden, waarin 
provinciale raden naast een benoemde gouverneur zouden functioneren.245  
  Vertragend op deze hervormingsplannen werkte de discussie die zowel in de Indische 
als de Nederlandse regering ontstond over het feit dat door de introductie van modern 
bestuur en westers onderwijs traditionele culturen werden vernietigd. Onder invloed van 
het cultuurrelativisme en van bestuursproblemen in de buitengewesten groeide het idee dat 
meer ingezet moest worden op de ‘traditionele hoofden’ en het adatrecht. Volgens de 
verantwoordelijke directeur van het Binnenlands Bestuur, F.A.E. Drossaers, was ingezien ‘dat 
het voor de bestuursvoering beter is de staatkundige opbouw te doen aanpassen aan de 
oosterse verhoudingen’ en was de tijd voorbij dat ‘westerse democratie algemeen wordt 
aangeprezen en tot navolging moet strekken.’ In 1936 werd daarom in Goa en in 1938 op 
Bali het ‘traditioneel’ zelfbestuur opnieuw ingesteld. Ook werd op Bali via het onderwijs 
geprobeerd de lokale taal en cultuur te versterken.246 Bij de nationalisten riepen deze 
traditionele instellingen weerzin op. Sharir schreef in zijn Indonesische overpeinzingen: ‘Onze 
geestelijke behoeften zijn twintigste eeuwse behoeften, onze problemen, onze kijk zijn 
twintigste eeuws. (...) Onze zin staat niet naar mystiek, maar naar realiteit, helderheid en 

                                                 
242 De Jong, De waaier van het fortuin, 527‐528. 
243 Drooglever, ‘Het Indische defensiedebat in de jaren dertig’ in: Teitler, De val van Nederlands‐Indië, 16‐17. 
244 De Jong, De waaier van het fortuin, 519‐523. 
245 Ibidem, 523.  
246 Van den Doel, Het Rijk van Insulinde. 253.  
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zakelijkheid.’247 Ook onder leden van het Binnenlands Bestuur klonk er verzet tegen het 
adatrecht. De redenatie was dat als men het principe letterlijk zou toepassen, men het 
koppensnellen ook weer zou moeten toestaan. Hoewel dit als een absurd voorbeeld klonk, 
werd in 1939 volgends de adat inderdaad een moeder vrijgesproken die haar kind had 
vermoord. Zo bestond er dus een spanning tussen het streven naar modernisering en 
hervorming in westerse zin en het idee dat inheemse culturen beschermd en behouden 
moesten worden. Volgens J.J.P. de Jong is het echter belangrijk aan te tekenen dat de 
adatschool niet allesoverheersend was. ‘De modernisering van het bestuur met zijn 
introductie van typisch westerse instellingen werd in de buitengewesten krachtig doorgezet. 
Unificerings‐ en moderniseringstendenzen bleven manifest aanwezig en in de praktijk van de 
bestuursvoering bleef het westerse principe toch de meest dwingende factor.’248 
 

Slotbeschouwing 
Het voorgaande overziend kunnen we concluderen dat Van Starkenborgh wat de 
maatschappelijke paragrafen van de ethische politiek betreft zeker gekwalificeerd kan 
worden als een ethisch bestuurder. Onder zijn bewind werd het analfabetisme 
teruggedrongen, werd een ingrijpende onderwijsherziening voorbereid en werd geprobeerd 
de economische weerbaarheid van de bevolking te vergroten met behulp van het 
zogenaamde Welvaartsbeleid. De Welvaartsdiensten hadden weliswaar sterk te lijden gehad 
onder de economische crisis van de eerste helft van de jaren dertig, maar vanaf 1937 kon de 
Indische regering weer investeren. Onderdeel van dat Welvaartsbeleid was dat met een 
kredietstelsel getracht werd de inheemse boeren een westers systeem van bedrijfsvoering 
aan te leren. Op bestuurlijk niveau kwam een systeem van stads‐, gemeente‐ en 
provincieraden tot stand die waren vormgegeven naar westers model. Daarin hadden vooral 
Indonesiërs zitting, omdat de regering probeerde hun aandeel in het bestuur van 
Nederlands‐Indië stelselmatig uit te breiden. Dit ging onder meer ten koste van het Europees 
binnenlands bestuur, dat in toenemende mate bevoegdheden en taken moest overdragen 
aan de voornoemde raden of aan Indonesische collega’s. Daarbij dient wel opgemerkt te 
worden dat voor wat de hoge functies betreft de indianisatie zeer traag verliep.  
  Tegenover de moderne bestuurshervorming was sprake van een 
cultuurrelativistische tendens die ervoor zorgde dat de nadruk kwam te liggen op het 
behoud van traditionele culturen en op het handhaven van traditionele vormen van 
rechtspraak, ook wel adat genoemd. Daarmee werd misschien het respect voor inheemse 
culturen bevorderd, maar Van den Doel tekent er terecht bij aan dat het ook diende als 
rechtvaardiging voor een bijna permanente aanwezigheid van Nederlanders in de Indische 
archipel en dat het de bestuursontwikkeling in westerse richting belemmerde. Het 
cultuurrelativisme kunnen we strikt genomen niet als ethisch beschouwen. Volgens de 
definitie van Locher‐Scholten impliceert ethische politiek immers een ontwikkeling naar 
zelfstandigheid volgens westers model. Toch ontsproot de adatschool in Leiden, dat, zo lazen 
we aan het begin van dit hoofdstuk, bij uitstek als ethisch bolwerk werd beschouwd. Mijns 
inziens moeten we het doel van het cultuurrelativisme, het als gelijkwaardig beschouwen 
van westerse en oosterse cultuuruitingen, dan ook niet in te nauw verband zien met de 
doelstelling van de ethische politiek, het verzelfstandigen van Nederlands‐Indië naar westers 
model. In Leiden stond men namelijk een veel verdergaande zelfstandigheid van Indië voor 

                                                 
247 Shaharazad, Indonesische overpeinzingen (Amsterdam 1945) 42.  
248 De Jong, De waaier van het fortuin, 525. 
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dan in het conservatievere Utrecht en stond men ook veel sympathieker tegenover de 
nationalistische beweging. Dit geeft aan dat het spanningsveld tussen de doelstellingen van 
de ethische politiek en die van het cultuurrelativisme destijds ofwel niet onderkend werd 
ofwel niet als zodanig ervaren werd, omdat het einddoel van de ethische politiek lang vaag 
geformuleerd bleef en men er zowel in Utrecht als in Leiden van uitging dat de Nederlandse 
aanwezigheid voorlopig nog niet kon worden gemist. 
  Het beleid van Van Starkenborgh laat geen duidelijke voorkeur zien voor de Leidse of 
de Utrechtse richting. Het toepassen van het adatrecht en het instellen van ‘traditionele 
hoofden’ gebeurde op bescheiden schaal en dat laat zien dat de regering een terugkeer van 
de traditie zeker niet als beleidsprincipe hanteerde. Eerder werd pragmatisch bekeken wat 
voor een bepaald gebied op een bepaald moment het beste werkte. Toch had de tendens 
naar modernisering in westerse zin zeker in de buitengewesten de overhand. Wat de 
toekomstige zelfstandigheid van Indië betreft lijkt het erop dat Van Starkenborgh een 
conservatief standpunt innam, dat eerder in Utrechtse richting dan in de richting van Leiden 
wijst. Dit kan worden afgeleid uit zijn afwijzende houding ten opzichte van zowel de 
Soetardjo‐petitie als de Gapi‐actie. Toch is in het bovenstaande ook aangetoond dat Van 
Starkenborgh wel degelijk de tijdelijkheid van het koloniale beheer erkende. Hij was zich 
ervan bewust dat de geschiedenis had aangetoond dat de drang naar zelfbeschikking niet 
moest worden gebagatelliseerd en dat zij van grote betekenis was. Maar Van Starkenborgh 
vond dat de ontwikkeling van onderop moest gebeuren en dat de bestaande 
staatsregelingen nog voldoende ruimte boden voor een geleidelijke uitbreiding van de 
zeggenschap voor Indonesiërs. Misschien had hij daar op de keper beschouwd gelijk in; de 
indianisatie van de hoge posities was zowel in de bestuursdiensten als in het leger nog maar 
weinig gevorderd en ook het systeem van Indonesische inspraak in stads‐, gemeente‐ en 
provinciebesturen was nog in ontwikkeling of van recente datum. Maar anderzijds is het 
ongeduld van de nationalisten met geleidelijke hervormingen ook begrijpelijk: vanwege de  
beperkte Nederlandse middelen werden veel ethische maatregelen zeer traag en op 
bescheiden schaal ingevoerd en daardoor zou de ontwikkeling van Nederlands‐Indië tot 
zelfstandigheid nog oneindig lang duren. De nationalisten wilden onmiddellijke actie en 
probeerden hervormingen op centraal niveau af te dwingen. Voor Van Starkenborgh was dat 
echter onbespreekbaar.  
  Het is goed mogelijk dat Van Starkenborgh als ‘outsider’ de kracht van de 
nationalistische beweging heeft onderschat door de betrekkelijke rust die in de kolonie 
heerste nadat onder De Jonge de belangrijkste leiders van de nationalisten waren opgepakt 
en hun bewegingen monddood gemaakt. Hierdoor kon de illusie ontstaan dat de rust en 
orde doeltreffend waren hersteld en dat het niet noodzakelijk was op korte termijn aan de 
wensen van de nationalisten tegemoet te komen. Ook in vergelijking met het buitenland kon 
de indruk ontstaan dat Nederland de nationalistische kwestie goed aanpakte: in Brits‐Indië 
waren de rondetafelbesprekingen van 1931 immers op een mislukking uitgelopen en de 
Filippijnen waren in het zicht van de reëele Japanse dreiging met een autonomieverklaring 
aan hun lot overgelaten. Dit alles strekte niet tot navolging. Daarbij speelde dat Van 
Starkenborgh voor zijn afwijzende houding tegenover de nationalisten ook belangrijke 
diplomatieke redenen had. Niet alleen ten opzichte van het expansionistische en potentieel 
agressieve Japan moest een ongunstige voorstelling van de Nederlandse machtspositie 
worden vermeden, ook aan de Verenigde Staten en Groot‐Brittannië, waarvan in het geval 
van een Japanse aanval militaire steun werd verwacht, moest duidelijk worden gemaakt dat 
de legitimiteit van het Nederlandse gezag niet ter discussie stond. Herhaaldelijk doken 
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namelijk berichten op over Britse en Amerikaanse koloniale herverdelingsplannen, waarbij 
Nederland een stuk van zijn koloniale rijk zou moeten afstaan aan Duitsland of Japan om aan 
hun landhonger en grondstoffenbehoefte tegemoet te komen en daarmee het gevaar van 
een gewapend conflict af te wenden. Het handhaven van de rust en orde was daarom dus 
ook om internationale redenen van belang. Van Starkenborgh vreesde dat een openbare 
behandeling van de voorstellen Soetardjo en van de Gapi tot agitatie en onrust zouden 
leiden. Dat was zeker in het gepolariseerde klimaat van de jaren dertig, met aan de ene kant 
de radicale nationalisten en aan de andere kant de radicale Europeanen van de Vaderlandse 
Club, waarvan de belangen in hoge mate tegengesteld waren, allerminst ondenkbaar.  
  In vergelijking met zijn voorgangers is bij Van Starkenborgh zeker sprake geweest van 
een conservatief beleid ten opzichte van het nationalisme. Waar Van Limburg Stirum met 
zijn novemberbeloften tegemoet kwam aan de nationalistische wensen en De Graeff zich 
veel moeite getroostte om met de nationalisten in gesprek te blijven, liet Van Starkenborgh 
er geen twijfel over bestaan dat hij de tijd en Indonesische maatschappij nog niet rijp achtte 
voor een ingrijpende bestuurshervorming die zou moeten leiden tot een grote mate van 
autonomie. Toch kunnen we tussen de drie gouverneurs‐generaal ook overeenkomsten 
aanwijzen. Voor alle drie de gouverneurs‐generaal stond uiteindelijk het behartigen van de 
belangen van het moederland voorop, daarvoor waren ze tenslotte aangesteld, en geen van 
de drie heeft de politieke onafhankelijkheid van Nederlands‐Indië en daarmee de liquidatie 
van het koloniale rijk beoogd. Weliswaar trokken alle drie zich het lot van de inheemse 
bevolking aan, maar het idee was overheersend dat alleen onder Nederlandse leiding een 
verbetering in de positie van de Indonesiër tot stand kon komen. Bij alle gouverneurs‐
generaal leefde de overtuiging dat het werken aan een betere samenleving en aan een 
lotsverbetering van de inheemse bevolking moest geschieden in een klimaat van rust en 
orde. Militante tegenstand en oppositie werden daarom steeds met kracht onderdrukt, dat 
zagen we zowel bij Van Limburg Stirum als De Graeff.        
  Tussen de ethische opvattingen van Van Limburg Stirum, De Graeff en Van 
Starkenborgh bestond eerder een gradueel dan een fundamenteel verschil. Noch Van 
Limburg Stirum, noch De Graeff heeft zich duidelijk uitgesproken over het einddoel van de 
ethische politiek en van het koloniaal beleid. Weliswaar was voor beiden een grotere 
zelfstandigheid voor Indië een doel voor de toekomst, maar precieze uitspraken over de 
vormgeving van die zelfstandigheid ontbraken. Daarin verschilt de houding van Van 
Starkenborgh, die het tot beleidsprincipe had gemaakt dat hij zich niet wilde binden aan een 
toekomstschema, dus niet wezenlijk. Voor alle drie gouverneurs was een behoorlijk beheer 
van de kolonie in een sfeer van rust en orde het hoofddoel. Van Limburg Stirum bereikte dat 
door toe te geven aan de nationalisten, De Graeff door met ze in gesprek te blijven en Van 
Starkenborgh door hun wensen af te wijzen. Het verschil tussen de drie gouverneurs moeten 
we dus vooral zoeken in de manier waarop ze hun doel probeerden te bereiken. 
  Van Starkenborgh week in zijn opvattingen weinig af van zijn minister Welter en van 
Colijn, die eerst zijn minister was en daarna minister‐president. Net als de twee 
laatstgenoemden vond Van Starkenborgh dat een democratische ontwikkeling van onderop 
moest komen en vond hij dat een wijziging in de staatkunde een afsluitend gevolg moest zijn 
van de democratisering van de lagere bestuursorganen. Aan de wensen van de nationalisten 
werd daarom geen gehoor gegeven. In het volgende hoofdstuk zal worden onderzocht hoe 
en in welke mate Van Starkenborghs opvattingen en houding ten opzichte van het 
nationalisme door het uitbreken van de oorlog veranderden en wat de gevolgen waren van 
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de bezetting van het moederland en het in ballingschap gaan van de Nederlandse regering 
voor zijn verantwoordelijkheden en machtspositie als landvoogd. 
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Militaire parade in Batavia, ter gelegenheid van koninginnedag, 31 augustus 1941. Links vooraan legercommandant luitenant‐generaal 
G.J. Berenschot; rechts van Van Starkenborgh vlootcommandant C.E.L. Helfrich. Achteraan staan onder anderen de adjudanten van de 
gouverneur‐generaal v.l.n.r.: luitenant‐ter‐zee G.N.H. Baron van Till, luitenant‐kolonel L.F. Lanzing. 
Bron: KITLV, Leiden.  
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3 
Crisisbeheersing in tijden van oorlog 
 
Japan was, zo zagen we in het vorige hoofdstuk, qua grondstoffenvoorziening in belangrijke 
mate afhankelijk van het buitenland. Aanvankelijk had het land geprofiteerd van de 
economische wereldcrisis vanwege de mogelijkheid om in Nederlands‐Indië en ook elders in 
Azië grote partijen goedkope producten af te zetten. Geholpen door de toenemende 
industrialisatie in eigen land was het Japanse aandeel in de import in Nederlands‐Indië 
toegenomen van elf naar liefst dertig procent tussen 1929 en 1935.249 Verschillende 
Nederlandse industrietakken met afzetmarkten in Indië, waaronder de Twentse 
textielindustrie, hadden te lijden onder deze concurrentie en als gevolg daarvan 
verordonneerde de Nederlandse regering het nemen van protectionistische maatregelen in 
de kolonie.250 Het Japanse aandeel in de Nederlands‐Indische import liep als gevolg van deze 
maatregelen terug naar achttien procent tussen 1935 en 1939.251 Ook andere landen in Azië 
beschermden hun markten waardoor de economische positie van Japan in het algemeen 
verzwakte. Japan deed daarom allerlei pogingen om aan de afhankelijkheid van het 
buitenland een einde te maken. Na de successen in Mantsjoerije was het Japanse leger 
begonnen aan een systematische verovering van het noordelijk deel van China en vanaf 
1937 ook van Zuid‐China.252  
  Hoewel de westerse mogendheden deze ontwikkelingen met veel zorg bekeken, was 
er aanvankelijk weinig animo voor een actief diplomatiek ingrijpen. Vooral in de Verenigde 
Staten, met hun isolationistische traditie, was men bang dat met een dergelijk optreden de 
Japanse irritaties zouden worden gewekt waardoor het gevaar bestond dat Amerika in een 
ongewenste oorlog betrokken zou raken. Bovendien hadden de Amerikanen hun handen vol 
aan het bestrijden van binnenlandse economische en sociale problemen. Deze houding 
veranderde bij de Japanse aanvallen op Zuid‐China, waar de Amerikanen aanzienlijke 
economische belangen hadden. Ook verbleven in de Zuid‐Chinese steden talloze 
Amerikaanse missionarissen en zendelingen wier leven gevaar liep door bombardementen 
van het Japanse leger. De roep om een wapenembargo tegen Japan nam daardoor toe, ook 
omdat dit een goed middel leek om de Japanse agressie te bestrijden zonder tot een oorlog 
over te gaan. Hoewel de Verenigde Staten in 1939 op het punt stonden een embargo uit te 
vaardigen, werd de actie uiteindelijk afgeblazen, omdat de vrees bestond dat Japan als 
antwoord op deze maatregel zou overgaan tot het veroveren van Nederlands‐Indië.253 
  Nederlands‐Indië was voor Japan een zeer begerenswaardig gebied, omdat het land 
beschikte over uitgebreide olievelden en het een belangrijke producent was van rubber, tin 
en allerlei tropische producten zoals palmolie, kopra, sisal en kapok. Niet alleen Japan was in 
hoge mate afhankelijk van deze producten, ook de Verenigde Staten hadden aanzienlijke 
belangen in Indië: in 1940 werd 61 procent van de totale Indische rubberproductie en 64 
procent van het tin naar de Verenigde Staten geëxporteerd. De Amerikanen hadden er dan 
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ook alle belang bij dat Nederlands‐Indië uit handen van de Japanners zou blijven. 
Geruststellend voor de Amerikanen was dat Japan zich geen conflict met Amerika kon 
permitteren, omdat meer dan vijftig procent van de Japanse olie‐import afkomstig was uit 
de Verenigde Staten. Maar aan de andere kant vergrootte dat gegeven voor Japan juist het 
politiek‐strategische belang van Nederlands‐Indië. Wilde Japan zich aan de afhankelijkheid 
van Amerika ontworstelen en de handen vrij hebben, dan moest het zich richten op Indië, 
omdat Nederlands‐Indië bij uitstek het land was in de Azië‐Pacific‐regio dat aan de jaarlijkse 
Japanse oliebehoefte kon voldoen.254 
  Japan was al in 1934 begonnen te onderhandelen met het Nederlands‐Indische 
gouvernement om de voor Japan nadelige handelsbelemmeringen op te heffen en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat het land een dominante positie zou verwerven. Deze 
onderhandelingen waren vanaf het begin stroef verlopen en de Indische regering had zich 
niet bereid getoond veel toezeggingen te doen. Aan het eind van de jaren dertig nam de 
Japanse druk om Indië tot economische concessies te bewegen toe.255 Verschillende 
handelsmissies volgden elkaar op en Van Starkenborgh moest zijn houding bepalen 
tegenover een land dat met steeds agressievere eisen kwam en tegelijkertijd een groot 
gevaar op oorlog vertegenwoordigde. Daarbij was hij op de hoogte van de slechte staat van 
de Indische defensie en wist hij dat een oorlog zonder militaire steun uit het buitenland een 
zekere ondergang voor Nederlands‐Indië zou betekenen. Het buitenlands beleid van het 
Indische gouvernement werd daarom van vitaal belang.  
  Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 had in Indië niet direct tot paniek 
geleid. Men maakte zich zorgen over de Duitse aanvalsplannen, maar desondanks was de 
hoop op Nederlandse neutraliteit nog niet vervlogen. Die droom van neutraliteit eindigde 
abrupt toen de Duitse strijdkrachten Nederland op 10 mei 1940 binnentrokken. In het 
oorlogstumult van de meidagen van 1940 werd besloten het kabinet van ministers en de 
koningin over te brengen naar Engeland en te Londen de Nederlandse regering in 
ballingschap te formeren. Dit riep zowel in de Nederlandse als in de Indische pers negatieve 
reacties op.256 Van Starkenborgh probeerde de regering en de koningin ertoe te bewegen 
naar Indië te komen om zo vanuit soeverein Nederlands grondgebied het koninkrijk te 
besturen. Hoewel enkele ministers bereid waren de wijk te nemen naar Indië, maakte Van 
Starkenborgh duidelijk dat hij graag het gehele kabinet ontving, óók de koningin. Wilhelmina 
hield deze plannen tegen. In een laatste telegram van Van Starkenborgh over deze kwestie 
schreef hij: ‘Feit dat koningin overwoog naar Indië te komen zeer gewaardeerd. Ik voeg 
hieraan toe gehele bevolking zou zulks grootste voorrecht geacht en onderlinge 
verhoudingen hier te lande zouden daartoe gunstig beïnvloed terwijl ondeelbaarheid 
Koninkrijk en wil om in Azië onbeïnvloed eigen politiek voeren ook jegens buitenland, 
inzonderheid Japan zou bevestigd. Omstandigheid dat Koninkrijk opnieuw vanuit Ned. 
Territoir geregeerd zou worden zou van bijzondere morele betekenis zijn. Ik spreek daarom 
eerbiedig leedwezen uit dat gezondheidsoverwegingen uitvoering belemmeren.’257 Van 
Starkenborgh was door de afwijzende houding van koningin Wilhelmina zeer teleurgesteld. 
Wilhelmina, die overigens nog nooit in Indië was geweest, was bang dat zij de tropenhitte 
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niet zou kunnen verdragen en wilde niet verder van het moederland verwijderd raken. Zij 
besloot daarom met het gehele kabinet in Londen te blijven.258  
  De communicatie met Van Starkenborgh werd door de grote afstand en de 
oorlogsomstandigheden ernstig bemoeilijkt. Het contact met de Nederlandse regering in 
Londen verliep vanaf 1940 voornamelijk per telegram en per radiotelefoon, maar geregeld 
vielen de verbindingen uit.259 Door dit verminderd contact met de Nederlandse regering 
namen Van Starkenborghs verantwoordelijkheden in Indië toe. Dat werd ook veroorzaakt 
door het feit dat op 10 mei 1940 in Nederlands‐Indië de staat van beleg was afgekondigd. Dit 
betekende dat het openbaar bestuur van de kolonie vanaf dat moment in principe 
ondergeschikt was aan het militair gezag, terwijl dat onder normale omstandigheden 
omgekeerd was. Militaire commandanten waren vanaf 10 mei 1940 bevoegd om op eigen 
gezag regelend op te treden en in het normale bestuurswerk in te grijpen als zij meenden 
dat deze maatregelen noodzakelijk waren om de openbare orde of de uitwendige veiligheid 
te verzekeren. Wel diende Van Starkenborgh, die in Indië zowel de hoogste civiele als de 
hoogste militaire gezagsdrager was, te allen tijde te worden ingelicht als van die 
bevoegdheden gebruik gemaakt werd en waren de militairen verplicht zijn aanwijzingen op 
te volgen.260  
  In dit hoofdstuk zal worden onderzocht wat de gevolgen waren van de bezetting van 
het moederland en van de zelfstandiger positie van Van Starkenborgh als landvoogd voor 
het beleid dat hij voerde ten opzichte van het Indonesisch nationalisme. Moest hij, door de 
omstandigheden gedwongen, concessies doen aan de nationalistische verlangens? En welke 
gevolgen had de gewijzigde situatie in het moederland voor de nationalistische beweging 
zelf? Hoe reageerden Europese nationalisten, verenigd in de Vaderlandse Club en de 
Indische NSB op de oorlog? En kon er onder de oorlogsomstandigheden nog een ethisch 
beleid worden gevoerd?  
  Niet alleen voor wat betreft de binnenlandse aangelegenheden werd Van 
Starkenborgh op zichzelf teruggeworpen, ook het buitenlands beleid van Nederlands‐Indië 
droeg zijn stempel. In dit hoofdstuk zal daarom tevens onderzocht worden hoe Van 
Starkenborgh zijn buitenlands beleid vormgaf en hoe hij zijn houding bepaalde tegenover 
Japan, rekening houdend met de slechte staat van de Nederlandse defensie. Daarnaast zal 
bekeken worden hoe Nederlands‐Indië zich voorbereidde op een steeds waarschijnlijker 
wordende oorlog met Japan.  

Politieke gevolgen van de Europese oorlog voor Nederlands-Indië 
De uitbraak van de oorlog in Nederland gaf de voormannen van verschillende 
nationalistische groeperingen aanleiding de bevolking op te roepen zich in de strijd tegen het 
fascisme achter de regering te scharen. Ook de overkoepelende organisaties van de 
nationalisten zoals de Madjelis Rakjat Indonesia en de Gapi gaven loyaliteitsverklaringen 
af.261 Toch werd al snel duidelijk dat de nationalisten hun ambities in de richting van 
zelfbestuur allerminst hadden opgegeven. Zo kreeg Van Starkenborgh in augustus 1940 een 
resolutie overhandigd van het secretariaat van de Gapi waarin gesteld werd dat ‘in den 
thans over de heele wereld uitgebroken strijd tusschen de democratie en het totalitair 
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fascisme het noodzakelijk is de democratische beginselen te verdedigen, te verstevigen en 
door te voeren, waar deze nog niet zijn doorgevoerd.’ De Gapi drong aan op een volledige 
democratisering van het landsbestuur van Nederlands‐Indië ‘overwegende dat het feit 
bestaat dat Nederland en hiermede ook Indonesia aan de zijde der democratische landen 
aan den oorlog deelnemen en dat dit feit impliceert dat beide landen den strijd voeren voor 
de overwinning van de vrijheids‐beginselen der democratie over de onderdrukkings‐
methoden van het totalitair fascisme.’262 Om met de democratisering een begin te maken 
verklaarde de Gapi zich bereid met de regering en politieke partijen van alle 
bevolkingsgroepen samen te werken. De Gapi wilde dat met gebruikmaking van het 
noodstaatsrecht de Volksraad zou worden omgezet in een parlement ‘dat uit en door het 
volk gekozen wordt volgens een kiesstelsel dat de garantie inhoudt van billijke 
vertegenwoordiging der bevolkingsgroepen’ en wilde verder dat de functie van 
departementshoofden zou worden omgezet in die van ministers, die verantwoording 
verschuldigd zouden zijn aan het parlement (de omgevormde Volksraad).263 
  De discussie over de politieke hervormingen die door de Gapi werden gepropageerd, 
verplaatste zich in 1940 naar de Volksraad, waar in de loop van dat jaar drie moties waren 
ingediend. De motie‐Wiwoho bepleitte de instelling van een Rijksraad als hoogste 
staatscollege naast de Kroon en de uitbreiding van het ledental en van de bevoegdheden van 
de Volksraad waaraan de departementshoofden als ministers verantwoordelijk zouden 
moeten worden.264 Volgens deze motie moest de positie van de landvoogd en van de Raad 
van Indië, het centrale adviesorgaan van de gouverneur‐generaal, aan de nieuwe instellingen 
worden aangepast. Een motie‐Soetardjo drong aan op het instellen van een commissie die 
de mogelijkheid van het spoedig invoeren van een Indisch burgerschap moest bestuderen en 
tot voorstellen daartoe moest komen, en een motie‐Thamrin wilde de benamingen 
‘Indonesia’, Indonesiër’ en ‘Indonesisch’ invoeren in plaats van ‘Nederlandsch‐Indië’, 
‘Inlander’ en Inlandsch’.265  
  Van Starkenborgh besloot bij de behandeling van de drie moties en in reactie op de 
Gapi‐resolutie een principiële uiteenzetting te geven over het politieke beleid van het 
Nederlands‐Indisch gouvernement in het algemeen en over de doorvoering van staatkundige 
hervormingen onder de oorlogsomstandigheden in het bijzonder. Daartoe werd in de 
Volksraad op 23 augustus 1940 een verklaring voorgelezen door de gemachtigde voor 
algemene zaken, H.J. Levelt, waarin duidelijk de stijl en woordkeus van Van Starkenborgh 
doorklonk.266 De algemene doelstelling van het regeringsbeleid was volgens deze verklaring 
dat de ‘zedelijke roeping’ van Nederland was ‘de Indische maatschappij in haar geheel en in 
haar onderdelen, naar eigen wezen, de snelste ontwikkeling op economisch, geestelijk en 
politiek terrein te laten doormaken, welke zich met innerlijk evenwicht en verbondenheid 
aan het moederland verdraagt’. Daarom was de regering vastbesloten ‘voort te gaan op den 
weg, welke leidt tot een grootere zelfstandigheid van Nederlandsch‐Indië.’ Maar: ‘een 
kenmerk van dit beleid’ was ‘dat het in alle oprechtheid wordt gevoerd en dat de Regeering 
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geen verwachtingen wil opwekken, waarvan zij de verwezenlijking niet garandeeren kan.’ 
Daarom wenste de regering ‘geen idealen voor te toveren, geen schets te geven van den 
uiteindelijken vorm, welken de staatkundige opbouw van Nederlands‐Indië te zien zal geven, 
overtuigd als Zij is, dat geen Regeering zelve geheel in de hand heeft, doch dat de 
omstandigheden daarop een van te voren niet te berekenen invloed uitoefenen.’ De 
regering vond dat het soms nodig kon zijn ‘de staatsrechtelijke structuur op haar 
grondslagen te toetsen’, maar vond de oorlogstijd daarvoor niet geschikt. ‘De explosie van 
de krijg zal aan de toekomstige ontwikkeling van de democratie een buiging geven in een 
richting welke thans niet te voorzien, nog minder te overzien valt.’267 Daarbij viel te 
verwachten dat voor een verandering in de staatsrechtelijke structuur een wijziging van de 
Indische Staatsregeling en van de Grondwet nodig zou zijn. De Staten‐Generaal konden door 
de bezetting van Nederland niet geraadpleegd worden en daarom wilde de regering het 
noodstaatsrecht zelfs niet in overweging nemen, omdat het ‘een eisch van goede trouw 
tegenover het Nederlandsche volk [was], dat niet buiten de Staten‐Generaal, de 
vertegenwoordiging van het volk om, principieele wijzigingen worden gebracht in de 
staatsrechtelijke structuur, waarbij de verhouding tusschen Nederlandsch‐Indië en het 
moederland onmiddellijk betrokken is.’ De regering wilde zelfs een voorbereiding van 
dergelijke wijzigingen niet ter hand nemen ‘zoolang de invloed die de moederlandsche 
organen en openbare meening normaliter op zulke zaken ook in het preparatoire stadium 
zouden uitoefenen’268, was uitgeschakeld.  
  Hiermee was de regeringsverklaring eigenlijk een herhaling van wat de regering voor 
de oorlog in de Volksraad over staatkundige hervormingen naar voren had gebracht, zij het 
met andere argumenten. Toch was er voor de nationalisten een klein lichtpuntje, omdat de 
regering vond dat de tijd aangebroken was ‘voor oriëntatie en het verzamelen van stof die 
aan de oordeelvorming over latere staatkundige hervormingen ten goede zouden komen.’269 
Daartoe werd de instelling aangekondigd van een ‘commissie tot bestudeering van 
staatsrechtelijke hervormingen’, onder voorzitterschap van F.H. Visman, die lid was van de 
Raad van Indië.270  
  De regering verklaarde zich ook bereid ten dele tegemoet te komen aan de motie‐
Thamrin, in zoverre dat zij de benaming ‘Indonesiër’ en ‘Indonesisch’ zo veel mogelijk zou 
bevorderen. Tegen de benaming ‘Indonesia’ maakte de regering echter bezwaar, omdat 
hierdoor de indruk zou kunnen worden gewekt dat sprake zou zijn ‘van een verandering in 
den politieken status dezer gewesten’ wat onder de heersende omstandigheden ‘wel 
bijzonder ongewenscht zou zijn’. Het ‘vage begrip’ van het Indisch burgerschap dat in de 
motie‐Soetardjo aan de orde was gekomen en dat gecompliceerde rechtsgevolgen zou 
hebben, nam de regering niet in overweging, omdat vroegere discussies over dit onderwerp 
al hadden aangetoond ‘hoe niet met één streep elk onderscheid in rechten en plichten voor 
de verschillende bevolkingsgroepen uit de wetgeving kon worden gebannen.’271  
  De regeringsverklaring leidde tot grote teleurstelling onder de nationalisten en ook 
bij de indieners van de drie moties in de Volksraad. Op 28 augustus 1940 werden de moties 
allemaal ingetrokken, omdat, zo verklaarde het Volksraadslid Wiwoho, uit de 
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regeringsverklaring van 23 augustus was gebleken ‘dat met betrekking tot de aanhangige 
onderwerpen een zoo groote kloof bestaat tusschen het standpunt der Regeering en dat der 
onderteekenaars, dat in dit stadium der zaak het verkrijgen van overeenstemming 
hieromtrent wel uitgesloten moe[s]t worden geacht’.272 
  Op 23 augustus, juist de dag waarop Van Starkenborgh in de Volksraad zijn politieke 
verklaring liet afleggen, verstuurde minister Welter een telegram naar Nederlands‐Indië met 
de resultaten van een overleg in Londen over de wenselijkheid van staatkundige 
hervormingen in Nederlands‐Indië. In dat overleg had de voormalige regeringsgemachtigde 
voor algemene zaken, Peekema, die nu een functie had als adviseur van de minister, een 
belangrijke rol gespeeld. Van Starkenborgh had Peekema kort na zijn komst naar Indië 
vervangen door Hartevelt en later Levelt, omdat hij niet met Peekema overweg kon en vond 
dat zijn adviezen weinig hout sneden. Minister Welter had hem daarna een positie als 
adviseur aangeboden en zo was Peekema in Londen terechtgekomen.273 Geheel in lijn met 
het advies dat hij in 1936 in Batavia had uitgebracht over de petitie‐Soetardjo, had Peekema 
in een uitvoerige nota nogmaals de wenselijkheid bepleit van meer politiek perspectief voor 
Nederlands‐Indië. Hij betoogde dat het een kwestie van politieke urgentie was dat in een 
koninklijke proclamatie zou worden afgekondigd ‘dat na den oorlog Indië een plaats zal 
innemen in het herboren Koninkrijk naar den wensch der tijden en naar eigen begeerte.’274 
Hij vond dat de regering hieraan zou moeten toevoegen dat een algemene Rijksconferentie 
na de oorlog het principe van een gelijkgerechtigde plaats van Nederlands‐Indië in het 
koninkrijk zou uitwerken. Welter nam dit advies over, maar hij schrapte de woorden ‘naar 
eigen begeerte’ uit de beginselverklaring.275  
  Het telegram van de minister uit Londen en de berichten over de regeringsverklaring 
die in Batavia was afgelegd, hadden elkaar gekruist. Van Starkenborgh won daarom het 
advies in van de Raad van Indië en van regeringsgemachtigde Levelt, om te bepalen hoe op 
het voorstel van Welter moest worden gereageerd. Er bestond nu immers een verschil van 
inzicht tussen de gouverneur‐generaal en de minister over de te volgen politieke koers in 
oorlogstijd; Welter bleek onder de omstandigheden bereid verder tegemoet te komen aan 
de nationalistische aspiraties dan Van Starkenborgh. In een telegram aan Welter stelde Van 
Starkenborgh dat hij het afleggen van een koninklijke proclamatie zo kort na de principiële 
regeringsverklaring van 23 augustus ‘inopportuun’ vond. Aangezien zojuist een 
handelsdelegatie uit Japan in Batavia gearriveerd was, zou de indruk kunnen ontstaan dat de 
regering onder druk van Japan toegaf aan de wensen van de nationalisten. Bovendien 
maakte de politieke toestand, die volgens Levelt rustig was, de uitvaardiging van een 
proclamatie niet noodzakelijk, terwijl die bij de Europese groepen grote onrust zou wekken 
en de nationalisten toch niet zou kunnen bevredigen.276 Daarop reageerde minister Welter 
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geïrriteerd, omdat hem inmiddels ter ore was gekomen dat Van Starkenborgh de commissie‐
Visman had ingesteld zonder daarvoor met hem te overleggen. Van Starkenborgh, die zich 
op zijn beurt ergerde aan de bemoeienis van de minister, liet daarop onverstoorbaar weten 
dat ‘het ondoenlijk was Uwer Excellentie langs telegrafischen weg op bevredigende wijze 
een uiteenzetting te geven van de politieke situatie’ die de instelling van een commissie 
noodzakelijk had gemaakt. Verder liet hij weten ‘dat Uwe Excellentie met mij van oordeel zal 
zijn dat anders handelen in de gegeven omstandigheden niet wel mogelijk was.’277 Welter 
besloot de kwestie te laten rusten tot aan zijn bezoek aan Indië in 1941. Tot die tijd bleef het 
regeringsbeleid ten opzichte van het Indonesisch nationalisme ongewijzigd, afgezien van de 
instelling van de commissie‐Visman die slechts tot taak had een oriënterend en 
inventariserend onderzoek te doen naar de wensen en behoeften van het volk, en die dus 
geen veranderingen kon teweegbrengen in de status quo van de Indische bestuurs‐ en 
staatsinrichting. Overigens werd in het rapport van deze commissie, dat in 1941 uitkwam, 
het belang van de nationalistische beweging gebagatelliseerd. De commissie concludeerde: 
‘de stem van het volk hoort men eigenlijk niet; voor wat de massa denkt en voelt ga men 
allereerst te rade bij de volkshoofden.’ Ook schreef zij: ‘De wensch om den band, die 
Nederland en Indië door de eeuwen heeft samengehouden, te beëindigen, werd niet 
gehoord.’ 278 Daarmee was het rapport in overeenstemming met de visie van het koloniale 
establishment en gaf het Van Starkenborgh weinig aanleiding zijn beleid te herzien. 
  Ondertussen had de staat van beleg wel degelijk gevolgen voor de Indonesische 
nationalistische bewegingen, omdat de legercommandant in 1940 twee verordeningen 
afkondigde waarbij alle openbare vergaderingen van staatkundige aard werden verboden en 
voor besloten vergaderingen ruim van tevoren toestemming moest worden aangevraagd.279 
Ook werd met de staat van beleg een volledige censuur ingesteld op de berichtgeving in 
kranten, via de post, telegraaf en telefoon.280 De nationalistische groeperingen werden door 
deze maatregelen in hun bewegingsvrijheid beperkt waardoor veel activiteiten moesten 
worden gestaakt. Vanaf die tijd bood eigenlijk alleen de Volksraad nog goede mogelijkheden 
om staatkundige verlangens kenbaar te maken en na te streven. Van Starkenborgh liet het 
functioneren van dit instituut zo veel mogelijk intact, hoewel hij onder de bijzondere 
omstandigheden bevoegd was per decreet te regeren. Van Starkenborghs 
departementshoofden drongen er meermalen op aan om regelingen bij regeringsbesluit vast 
te stellen en daarmee de Volksraad te omzeilen. Toch wilde Van Starkenborgh zo weinig 
mogelijk van deze middelen gebruik maken, omdat hij een goede verstandhouding met de 
raad juist in de oorlogsomstandigheden ‘van het grootste belang’ vond. 281 Dit hield 
overigens niet in dat hij tegemoetkwam aan de wensen van de Indonesische raadsleden.  
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Europees nationalisme in Nederlands-Indië  
Van Starkenborgh had niet alleen te maken met het nationalisme van Indonesische zijde, 
maar moest ook rekening houden met nationalistische Europeanen, wier belangen in grote 
mate tegengesteld waren aan die van de Indonesiërs. De Vaderlandse Club, sinds 1929 een 
bolwerk van Europees nationalisme en zeer sterk gekant tegen opkomende 
dekolonisatietendensen, had zich in de jaren dertig een aantal keren zeer kritisch uitgelaten 
over Van Starkenborgh, omdat hij de Vaderlandse Club gepasseerd had bij zijn benoemingen 
voor de Volksraad. Toch streefde deze club er vanaf het eind van de jaren dertig naar zo veel 
mogelijk achter de regering te staan, omdat de dreigende internationale toestand en de 
gecompliceerde binnenlandse omstandigheden ervoor zorgden dat de eenheid van de 
Nederlandse groep ‘een gebiedende eis’ was geworden.282 Zo kwam het tot een 
verbroedering tussen verschillende Nederlands‐Indische belangengroeperingen, wat onder 
andere leidde tot het organiseren van gezamenlijke weerbaarheidsbetogingen, waarvan de 
laatste plaatsvond in 1939. De hierboven besproken verordeningen van 1940 die het recht 
van vergadering en samenkomst beperkten voor politieke groeperingen, hadden echter ook 
gevolgen voor de Vaderlandse Club. Kringbijeenkomsten en bestuursvergaderingen werden 
sindsdien nog wel gehouden, maar grootscheepser bijeenkomsten mochten niet meer 
worden georganiseerd. Zonder de regelmatige samenkomst van de vertegenwoordigers van 
alle kringen van de Vaderlandse Club kreeg het verenigingsleven een fragmentarisch 
karakter en kon de club slechts met het weekblad Nederlandsch‐Indië, dat onder censuur 
stond, contact onderhouden met alle leden.283 
  Hoewel de agenda’s van de Vaderlandse Club en de Indische NSB op veel punten 
overeenkwamen, stelde de laatste organisatie Van Starkenborgh na het uitbreken van de 
oorlog in Europa voor nieuwe problemen. Bij de Nederlandse gemeenschap had de totale 
overrompeling van Nederland en de daaropvolgende stroom van berichten dat een vijfde 
colonne van Duitsers en NSB’ers de snelle Nederlandse nederlaag had veroorzaakt, een golf 
van haat opgewekt tegen alles wat Duits of NSB was.284 Van Starkenborgh moest met spoed 
een beslissing nemen over het lot van de aanzienlijke groep Duitsers die in de kolonie 
verbleef, en over de Indische afdeling van de NSB die op dat moment zo’n 1100 leden en 700 
donateurs telde.285 Niet alleen werden zij door velen als potentiële landverraders 
beschouwd, ook in het belang van hun eigen veiligheid moest voor hen een heenkomen 
worden gezocht dat beschermd kon worden tegen acties van wraakbeluste menigten. 
  De NSB was tot 1940 een legale partij in Nederlands‐Indië, waarvan ook ambtenaren 
lid mochten worden. De beweging had in Indië vooral veel aanhang gevonden onder 
Europeanen en Indo‐Europeanen die zich bedreigd voelden door het Indonesisch 
nationalisme. Voor de NSB stond de drie‐eenheid van het Nederlandse Rijk (Europa, Azië en 
Zuid‐Amerika) voorop en was de mogelijkheid dat Nederlands‐Indië – naar voorbeeld van de 
Engelse koloniën – dominionstatus zou krijgen onbespreekbaar. Volgens de NSB zou 
Nederland het niet zonder Indië kunnen stellen als afzetmarkt voor eigen producten en als 
leverancier van grondstoffen. Daarnaast was het behoud van de kolonie een kwestie van 
nationale trots en eer. 286 De NSB drong daarom aan op een versterking van de Nederlands‐
Indische defensie en op een uitbreiding van het beschikbare oorlogsmaterieel, zodat de 
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kolonie effectief beschermd zou kunnen worden tegen zowel binnenlandse als buitenlandse 
vijanden. Op deze punten was er weinig verschil met de Vaderlandse Club. Maar hoewel de 
Vaderlandse Club veel raakvlakken had met de NSB, was ze geen fascistische groepering. De 
club getroostte zich in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog dan ook veel moeite om de 
verschillen tussen beide partijen aan te duiden.287 Die verschillen lagen vooral op het vlak 
van de organisatie; de NSB had militante elementen die bij de Vaderlandse Club geheel 
ontbraken, en had Duitse connecties, terwijl de Vaderlandse Club uitsluitend op Nederland 
was gericht. 
  Aanvankelijk speelden antisemitisme en rassenleer in de Indische NSB nauwelijks een 
rol, omdat veel (gekleurde) Indo‐Europeanen lid waren van de NSB en het bestuur deze 
leden niet van zich wilde vervreemden. Hierin voer de Indische afdeling een andere koers 
dan de NSB in Nederland, die vanaf 1935 wel een sterke nadruk legde op racisme en 
antisemitisme, en die zich steeds meer ontwikkelde in de richting van het 
nationaalsocialistische voorbeeld in Duitsland. Dit betekende overigens niet dat van een 
raciaal superioriteitsgevoel bij de blanke en Indo‐Europese bevolking geen sprake was. De 
NSB vond in de kolonie juist aansluiting bij ultranationalistische kringen van zowel 
Nederlanders als Indo‐Europeanen, die elke vorm van inheems zelfstandig bestuur afwezen 
en die de positie van Nederland als kolonisator van de vaak als minderwaardig beschouwde 
inheemse bevolking onverkort wilden handhaven.288 Op haar hoogtepunt in 1935 telde de 
NSB in Nederlands‐Indië 5000 leden. In datzelfde jaar een reorganisatie doorgevoerd die de 
Indische afdeling meer in lijn moest brengen met de Nederlandse NSB. Vanaf 1937 liep het 
ledenaantal van de Indische NSB terug, omdat de Indische Nederlanders begonnen te 
beseffen dat de Nederlandse NSB zich steeds meer op raszuiverheid richtte en daarmee een 
onoprechte houding aannam tegenover de Indo‐Europeanen.289 
  Hoewel de Nederlands‐Indische regering in een aantal circulaires het lidmaatschap 
van de NSB voor ambtenaren en militairen had afgeraden, was het in de kolonie nooit tot 
een verbod gekomen, zoals in Nederland. Van Starkenborgh liet pas op 9 mei 1940, een dag 
voor de Duitse aanval op Nederland, een boodschap uitgaan waarin stond: ‘de regeering 
meent niet dat het lidmaatschap van de NSB op zichzelf zal mogen worden beschouwd als 
aanwijzing eener mentaliteit, welke onvereenigbaar is met loyaliteit aan het gezag, doch zij 
is van oordeel, dat het voor ambtenaren, die nog meer dan anderen tot plicht hebben orde 
en rust te bevorderen en de goede onderlinge verhoudingen te bewaren, in het bizonder in 
de huidige tijdsomstandigheden, ongewenscht is deel uit te maken van een extremistische 
organisatie als de hier besprokene.’290 Op 11 juni 1940 volgde een officieel verbod op de 
partij.  
  Na de Duitse inval in Denemarken en Noorwegen op 10 april 1940 distantieerde de 
Vaderlandse Club zich nadrukkelijk van de NSB en drong de organisatie aan op verregaande 
maatregelen tegen de NSB en op het instellen van burgerwachten die bescherming moesten 
bieden tegen een binnenlandse vijand. Deze voorstellen werden door H.J. Van Holst 
Pellekaan, vooraanstaand lid van de Vaderlandse Club, naar Van Starkenborgh gestuurd, 
waarna alle grote kringen van de Vaderlandse Club adhesie betuigden.291 
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Van Starkenborgh wilde de rust en orde bewaren en tegelijkertijd de Europese gemeenschap 
geruststellen. Hij hield daarom een radiotoespraak waarin hij bagatelliserend sprak over de 
NSB als een kleine groep, die aan het afbrokkelen was en die geen verhoogde 
levensvatbaarheid vertoonde. Maar ondertussen bereidde de regering maatregelen voor om 
doeltreffend te kunnen reageren op niet te voorziene gebeurtenissen in het moederland. 
Toen deze zich op 10 mei voordeden, werden alle Duitsers, NSB’ers en tot Nederlanders 
genaturaliseerde Duitsers opgepakt, die voor de openbare orde een gevaar zouden kunnen 
opleveren. Het was de eerste keer dat in Nederlands‐Indië een dergelijke maatregel werd 
toegepast op een politieke organisatie.292 Toch kwam er vrijwel dadelijk kritiek op de 
regering, vooral vanuit de hoek van de Vaderlandse Club, omdat niet álle NSB’ers en 
genaturaliseerde Duitsers waren opgepakt. In totaal waren ruim 2500 arrestaties verricht, 
waaronder zo’n 500 NSB’ers of vermeende NSB’ers. Dit was nog niet de helft van het aantal 
leden dat de Indische NSB in mei 1940 resteerde.293 Daarnaast wekte het verontwaardiging 
dat Van Starkenborgh het Duitse vrouwen in het kader van zijn ‘bedaringspolitiek’ toestond 
naar hun vaderland terug te keren om zo aan internering te ontkomen.294 Van Starkenborgh 
trok zich van de kritiek van de Vaderlandse Club weinig aan, omdat hij de internering van de 
Duitsers en NSB’ers vooral zag als een veiligheidsmaatregel. In de na de oorlog gehouden 
parlementaire enquête naar het regeringsbeleid van de jaren 1940‐1945 zei hij daarover: ‘De 
emotie, welke na de inval in Nederland op 10 mei 1940 was ontstaan heeft bij velen daar [in 
Nederlands‐Indië] de indruk doen postvatten dat het onze taak was de Duitsers en NSB’ers 
die in onze handen waren als het ware te pakken te nemen en een zekere vergelding op hen 
toe te passen. Dit was niet mijn idee. Ik heb bij de behandeling van deze zaak mijn 
ondergeschikten steeds voorgehouden dat de wijze waarop wij de geïnterneerden 
behandelden maatstaf zou zijn voor ons internationaal fatsoen. (...) Wij hadden toen de 
oorlog uitbrak voor zover ik mij herinner geen aanwijzingen van serieuze aard dat de NSB’ers 
of de Duitsers voornemens waren in Indië iets te ondernemen. Ook na onderzoek was niet 
gebleken dat er van een complot sprake was en dat er daarom aanleiding zou zijn voor een 
of andere vergelding. De interneringen moesten dus zuiver als een veiligheidsmaatregel 
worden gezien bestemd om te voorkomen dat zij zich op een of andere manier konden laten 
verleiden tot verraderlijke daden. Ook moest in aanmerking worden genomen de stemming 
in de maatschappij die buitengewoon fel was en die het eveneens onwenselijk maakte de 
Duitsers en NSB’ers vrij te laten rondlopen. Dit zou stellig tot niet te verantwoorden 
gebeurtenissen hebben geleid.’295  

De bewaking en instandhouding van de interneringskampen stelden de Indische 
regering voor grote organisatorische problemen. Omdat de toevloeiing uit Nederland was 
stopgezet en veel Indische verlofgangers vastzaten in Nederland, was er in Indië een gebrek 
aan officieren, ambtenaren en deskundigen ‘van allerlei slag’. Dit leidde onder meer tot een 
tekort aan geschikte bewakers voor de gevangenenkampen. Van Starkenborgh sprak 
verschillende malen met de regering in Londen over de wenselijkheid van de liquidering van 
de kampen in Indië in ruil voor Duitse concessies. ‘Wanneer wij Duitse mannen loslieten dan 
zou dit voor ons een positief nadeel zijn, maar als men daartegenover zou kunnen stellen dat 
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wij uit Nederland werkers zouden (terug)krijgen en wel waardevolle werkers dan zou uitruil 
te overwegen vallen. Ik had gedacht dat als de Duitsers bijvoorbeeld zes zeelieden 
terugkregen wij die en die officier zouden krijgen. Ik zou telkens de keuze hebben willen 
doen van uit het standpunt der utiliteit.’296 Hoewel Van Starkenborgh over dit voorstel 
uiteindelijk overeenstemming bereikte met Welter en Van Kleffens werd de regeling door de 
ministerraad in Londen afgewezen. De meeste Duitsers bleven daarom geïnterneerd tot aan 
de oorlog met Japan. Voor een deel van hen en van de NSB’ers werd in januari 1942 een 
andere oplossing gevonden: zij werden ingescheept om naar Suriname te worden gebracht. 
In het geval van de NSB’ers gebeurde dit naar aanleiding van een telegram van Van 
Starkenborgh van 7 december 1941: ‘Naar mijn oordeel is de evacuatie van NSB’ers, althans 
een honderdtal der felsten, geboden wegens een bij eventuele bezetting te vrezen 
wraakneming.’297 Onder zeer gevaarlijke omstandigheden vertrokken twee schepen naar 
Paramaribo, waar uiteindelijk slechts één schip zou aankomen. Het andere schip werd door 
een Japanse bommenwerper getroffen en verging met alle opvarenden, zo’n 400 Duitse 
burgers.298 De NSB’ers die wel in Suriname aankwamen, werden als ‘staatsgevaarlijken’ 
ondergebracht in strafkamp Jodensavanne. Daar waren de omstandigheden zo slecht dat 
historicus Twan van der Brandt spreekt van een Nederlands concentratiekamp. Extra pijnlijk 
was dat Van Starkenborgh niet had kunnen voorkomen dat onder de gevangenen 
onschuldigen waren; sommigen waren zelfs nooit lid geweest van de NSB.299  
 

Ethische politiek in oorlogstijd  
Van Starkenborgh had na zijn mislukte pogingen om het kabinet en de koningin naar 
Nederlands‐Indië over te brengen aangedrongen op een bezoek van minister Welter, omdat 
zijn taak als gouverneur‐generaal onder de oorlogsomstandigheden steeds zwaarder 
werd.300 Minister Kleffens van Buitenlandse Zaken en minister Welter van Koloniën 
bezochten Nederlands‐Indië in april 1941 om met Van Starkenborgh te praten over 
staatkundige hervormingen in de kolonie en over de gevolgen van de oorlog in Europa. Bij 
het Londens kabinet en bij een groot deel van de Europese toplaag in de kolonie, de 
Vaderlandse Club uitgezonderd, bestond de overtuiging ‘dat de houding der regering 
tegenover de wenschen naar staatkundige hervormingen te afwijzend is, dat men niet alle 
hervormingen tot na den oorlog uit kan stellen en “dat er iets gebeuren moet”.’301 Minister 
Kleffens, een oude vriend van Van Starkenborgh, zei tegen hem: ‘Je bent wat erg star! Kun je 
dat niet wat anders doen?’302 Tijdens het werkbezoek van de ministers kwamen Van 
Starkenborgh en Welter overeen dat Van Starkenborgh bij de opening van de 
Volksraadzitting in juni van dat jaar zou mededelen dat meteen na de bevrijding van het 
moederland een Rijksconferentie zou worden bijeengeroepen om de Kroon te adviseren 
over de aanpassing van de structuur van het Koninkrijk ‘aan de eis der tijden’. ‘De status van 
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Nederlandsch‐Indië en West‐Indië [zou daarbij] in overeenstemming zijn te brengen met de 
beteekenis deezer gebiedsdeelen in de Rijkseenheid.’ Ook zouden de ‘vooraanstaande 
personen uit de verschillende deelen van ons Koninkrijk’ die aan de conferentie zouden 
deelnemen, zich moeten buigen over het ‘inwendig staatkundig bestel der overzeesche 
gebiedsdelen.’303  

In een geheime brief aan Welter gaf Van Starkenborgh zijn visie op het toekomstige 
staatsbestel. Hierin betoogde hij dat aan de rechtstreekse afhankelijkheid van Indië van 
Nederland een eind moest worden gemaakt. De bestaande constructie waarin het 
Nederlandse parlement een in wezen onbeperkte zeggenschap had over de kolonie, was 
volgens Van Starkenborgh ontoereikend geworden, omdat de ontwikkelingen in de kolonie 
zo snel gingen ‘dat het Nederlandse parlement met alle goede bedoelingen en met hoeveel 
belangstelling ook voor het koloniaal beleid bezield, zich in feite toch geen reeële 
voorstelling kan maken van de beteekenis der actuele Indische vraagstukken.’304 Volgens 
Van Starkenborgh was onder de oorlogsomstandigheden, waarin Nederlands‐Indië 
noodgedwongen een veel zelfstandiger positie had gekregen dan daarvoor, aangetoond dat 
Indië in veel zaken best op eigen benen kon staan. Hij vond daarom dat Nederland zich in de 
toekomst niet meer zou moeten mengen in binnenlandse Indische aangelegenheden, ook 
met het oog op de aanzienlijke Nederlandse economische belangen in de kolonie. ‘Gevaar 
voor deze belangen kan slechts ontstaan wanneer een staatkundige afhankelijkheid zich dekt 
achter bepaalde economische Hollandsche belangen, zoodat een in de toekomst toch niet te 
keeren strijd om de staatkundige verhouding tevens als inzet zal hebben het behoud van 
deze belangen. Een dergelijke situatie zal moeten worden vermeeden. De reëele 
Nederlandsche invloed in Indië is krachtig genoeg om ook bij een gewijzigde staatkundige 
constructie zijn gerechtvaardigde Nederlandsche belang te bewaken en te consolideeren.’305 
  Volgens Van Starkenborgh was Indië nog niet rijp voor een parlementair stelsel, 
omdat de raciale, economische, godsdienstige en sociale tegenstellingen nog zo groot waren 
en ‘het aantal werkelijk tot oordeelen bevoegden aangaande publieke zaken nog zóó gering’ 
dat er in deze maatschapij nog geen reeële basis te vinden was voor een parlementaire 
regeringsvorm. Daardoor kon een gouverneur‐generaal voor onafzienbare tijd nog niet 
worden gemist in de kolonie. De gouverneur‐generaal zou in de toekomst moeten worden 
bijgestaan door een uitvoerende raad, omdat de taken van de hoogste gezagsdrager voor 
één persoon te omvangrijk werden, en zou voor ‘het overzeesche beleid’ verantwoording 
verschuldigd moeten zijn aan een op te richten rijksraad, die bevoegdheden over het gehele 
Nederlandse rijk zou moeten krijgen. In die raad zouden vertegenwoordigers uit alle 
Nederlandse gebiedsdelen zitting moeten krijgen, ‘waarbij, wat Indië betreft, wel in zekere 
mate rekening zou kunnen worden gehouden met de wenschen van het h.t.l. 
vertegenwoordigend orgaan, den Volksraad, maar waarbij toch op den voorgrond zou 
moeten staan dat het een raad is van bekwame en verdienstelijke persoonlijkheden, dus niet 
in den formeelen zin een “volksvertegenwoordiging”.’306 Van Starkenborgh vond dat bij het 
herstel van de Nederlandse vrijheid in snel tempo principiële beslissingen moesten worden 
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genomen. Daarom was het volgens Van Starkenborgh van groot belang dat het 
opperbestuur zich al in de oorlog een oordeel zou vormen over ‘de groote lijnen, waarnaar 
een herconstructie van het Koninkrijk zal moeten geschieden.’307 

In de Volksraad werd na Van Starkenborghs aankondiging van een naoorlogse 
conferentie aangedrongen op het samenstellen van een commissie van 
vertegenwoordigende samenstelling die de deelname van Indië aan de conferentie zou 
moeten voorbereiden. Van Starkenborgh wilde hier niet aan toegeven, maar wilde wel aan 
de wens van de Volksraad tegemoetkomen door aan te kondigen dat de aanwijzing van de 
Indische deelnemers aan de conferentie ‘eerlangs’ zou plaatsvinden. Deze deelnemers 
zouden dan de tijd en gelegenheid hebben om zich individueel op de conferentie voor te 
bereiden. Van Starkenborgh wilde een afvaardiging samenstellen die in omvang net zo groot 
zou zijn als de Nederlandse delegatie, die vijfentwintig leden zou tellen. Daarvan wilde het 
gouvernement vijftien leden zelf benoemen en tien leden laten kiezen door de Volksraad. 
Enkele leden van de Volksraad wilden deze voordracht bindend laten verklaren, maar Van 
Starkenborgh ging daar niet mee akkoord, omdat hij niet het risico wilde lopen dat 
geïnterneerden als Soekarno zouden worden benoemd.308 Nadat in de Volksraad was 
toegezegd dat de leden voor de naoorlogse conferentie spoedig zouden worden 
aangewezen, drong Van Starkenborgh er in verschillende telegrammen bij minister Welter 
op aan dat er in Londen een snelle beslissing zou worden genomen over het aantal 
afgevaardigden voor de conferentie en over de methode van benoeming.   

Ondertussen nam de politieke druk van de nationalisten op de regering toe. In 1941 
werd bij de Volksraad een ontwerp ingediend voor het oprichten van een inheemse militie. 
Hoewel de regering in een eerder stadium de totstandkoming van een dergelijke militie 
steeds had afgehouden leek het nu de enige mogelijkheid om nog te komen tot een bitter 
noodzakelijk geachte versterking van het leger. Verschillende nationalistische partijen 
stelden de medewerking van de Indonesiërs aan de militie afhankelijk van de bereidheid van 
de regering om tot politieke hervormingen over te gaan. Toen de motie toch was 
aangenomen, zonder toezeggingen van de regering, drongen verschillende groeperingen, 
waaronder de Gapi, er bij de koningin op aan de ordonnantie niet te bekrachtigen. 
Wilhelmina tekende echter wel en zo kwam er vlak voor het uitbreken van de oorlog nog 
een kleine inheemse militie tot stand, die overigens nooit nooit militair effectief is 
geworden. Op het krijgsverloop zou het instituut dan ook geen enkele invloed hebben.309  

 Enige tijd later, op 23 augustus 1941, wendden bijna alle Indonesische leden van de 
Volksraad zich tot Van Starkenborgh, omdat zij een verklaring wensten over de 
consequenties van het Atlantisch Handvest dat die maand tot stand was gekomen. Het 
Atlantisch Handvest was een Engels‐Amerikaanse verklaring, waarin, verdeeld over acht 
punten, de doelstellingen waren aangegeven voor de geallieerde strijd en waarin de 
fundamentele grondslagen waren vervat waarop in de toekomst de permanente 
wereldvrede kon worden gebaseerd. In artikel 3 van het Handvest was het 
zelfbeschikkingsrecht voor alle volken vastgelegd.310 Omdat de woordvoerder van de Engelse 
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regering, de latere premier Attlee, bij een receptie voor West‐Afrikaanse studenten had 
aangegeven dat de grondbeginselen bedoeld waren ‘voor alle rassen ter wereld, kleurlingen 
zowel als blanken’ en omdat het Handvest volgens persbureau Reuters ook ‘in de kringen 
van de Nederlandsche Regeering in Londen met zeer groote voldoening’ was ontvangen, had 
dit in de Volksraad direct geleid tot de vraag wat daarvan de consequenties waren voor het 
Indonesische volk van Nederlands‐Indië.311 

Van Starkenborgh voerde overleg met minister Welter om zijn antwoord tegenover 
de Volksraad te bepalen. Overeengekomen werd dat aan de raad zou worden medegedeeld 
dat het Handvest zich niet direct uitsprak over de interne verhoudingen binnen de naties 
‘wier bestaan zich in de geschiedenis [had] bevestigd’, maar dat de beginselen van het 
Handvest ook binnen de eigen grenzen als richtsnoer zouden worden aanvaard.312 Maar 
aangezien ‘de beginselen reeds lang door de Nederlandse Regeering tot de hare waren 
gemaakt en – voor zoover vatbaar – binnen het koninkrijksverband [werden] toegepast, [gaf] 
de aedhesie met het Charter Haar geen bijzondere aanleiding voor nieuwe bezinning op de 
doelstellingen van Haar beleid speciaal t.a.v. de onder Nederlandsch bewind staande 
Indonesische volkeren’. De conferentie die na de oorlog zou plaatsvinden, zou de regering 
gelegenheid bieden ‘zich zorgvuldig rekenschap te geven van het stadium van ontwikkeling 
hetwelk zal zijn bereikt, en hervormingen te beramen, die recht zullen doen aan den eisch 
der tijden’.313 

Van Starkenborgh stelde aan Welter voor dit antwoord aan de Britse regering ter 
kennis te geven en overleg te voeren met deze regering om tot een gezamenlijke 
interpretatie van het Atlantisch Handvest te komen.314 In India en Birma had het Handvest 
namelijk ook tot onrust geleid, omdat de premier van Birma probeerde van de Britse 
regering de verzekering te krijgen dat aan Birma direct na de oorlog dominionstatus zou 
worden verleend. In september 1941 verklaarde Winston Churchill dat het Handvest ‘was 
primarly intended to apply to Europe’, wat in India leidde tot een storm van protest en 
verontwaardiging.315 Maar minister Welter was ‘huiverig’ voor een overleg met de Britse 
regering, omdat daarin het gevaar school dat de Britten zouden kunnen reageren ‘met 
opmerkingen en raadgevingen, al dan niet in verband met de positie welke Engeland ten 
opzichte van eigen gebied thans of na den oorlog inneemt’. Voor Welter zou inmenging in de 
Nederlandse staatkunde overzee ‘volstrekt verwerpelijk’ zijn. Daarbij kwam dat volgens 
Welter de verhoudingen van de Britten met Brits‐Indië zo anders waren dan die van de 
Nederlanders ten opzichte van Nederlands‐Indië, dat een overleg van weinig nut zou zijn.316 
Na deze reactie kwam Van Starkenborgh niet op de zaak terug. Wel drong hij bij de minister 
nogmaals aan op een spoedige beslissing over het aantal afgevaardigden en de 
benoemingsprocedure voor de naoorlogse conferentie. 

De besluitvorming in Londen over deze kwestie werd vertraagd door een conflict 
tussen Welter en minister‐president P.S. Gerbrandy, dat leidde tot het aftreden van Welter 

                                                 
311 Van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands‐Indië. Een bronnenpublicatie. 
Tweede stuk 1926‐1942, 651‐652 (voetnoot).  
312 Telegrammen van Tjarda van Starkenborgh aan Welter en vice versa, 30 oktober 1941; 31 oktober 1941 en 9 
november 1941, opgenomen in: Van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands‐
Indië. Een bronnenpublicatie. Tweede stuk 1926‐1942, 651‐653. 
313 Ibidem, 653. 
314 Fasseur, De weg naar het paradijs, 219. 
315 Van der Wal (red.), De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands‐Indië. Een 
bronnenpublicatie. Tweede stuk 1926‐194, 653 (voetnoot).  
316 Fasseur, De weg naar het paradijs, 219. 
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in november 1941.317 Op voorstel van Van Starkenborgh werd als Welters opvolger H.J. van 
Mook benoemd, die tot dan toe directeur van het departement Economische Zaken was 
geweest in Indië. Van Mook stond bekend als een zeer vooruitstrevende figuur die deel had 
uitgemaakt van De Stuw‐groep, een organisatie die zich inzette voor een geleidelijke groei en 
doorbraak naar zelfstandigheid van Indië. Als redacteur van De Stuw had Van Mook de 
veroordeling van Soekarno afgekeurd.318 Gerbrandy was niet helemaal gerust op de 
opneming van zo’n progressieve minister in zijn kabinet, maar voorlopig kwam het daar ook 
niet van, omdat Van Starkenborgh door de oplopende spanningen met Japan zijn directeur 
voor Economische Zaken niet kon missen. Van Starkenborgh vond bij nader inzien dat Van 
Mook beter op zijn plaats was in Batavia, en stelde voor hem te benoemen tot eerste 
plaatsvervanger van de gouverneur‐generaal. De koningin en de premier stemden hiermee 
in en maakten Van Mooks benoeming als minister van Koloniën ongedaan, zodat hij op 1 
januari 1942 als luitenant‐gouverneur‐generaal kon worden aangewezen.319  

Minister‐president Gerbrandy nam de taken van de minister van Koloniën ad interim 
over. In een telegram dat in november 1941 naar Van Starkenborgh werd gestuurd schreef 
Gerbrandy dat bij hem ‘reeds voorhands’ bezwaren waren gerezen tegen een spoedige 
beslissing over de benoemingsprocedure van de naoorlogse conferentie, omdat hij vreesde 
dat de aanwijzing van de Indische delegatie zou kunnen leiden tot het ‘entameeren [van] 
hervormingen avant [het] oorlogseinde’, waartegen ‘volstrekt bezwaar’ bestond. Bovendien 
zou er een onevenredigheid kunnen ontstaan ten opzichte van de Nederlandse deelnemers 
die niet dezelfde mogelijkheden zouden hebben om zich voor te bereiden. Van Starkenborgh 
reageerde hierop met een uitgebreid telegram waarin hij het uitstel van de beslissing met 
aandrang ontried. Volgens Van Starkenborgh was de regering steeds ‘uiterst schaars’ 
geweest met beloften en vooruitzichten, ondanks de sterke aandrang vanuit de Volksraad en 
de maatschappij. Daarom was het van groot belang dat het ‘vertrouwen [werd] gehandhaafd 
dat eenmaal gegeven toezeggingen loyaalst zullen [worden] nagekomen’, omdat anders 
twijfel zou kunnen rijzen aan de ‘ernst [van de] bedoeling van de door de Koningin 
aangekondigde Rijksconferentie.’320  

Ondanks het feit dat Van Starkenborgh nog tweemaal per telegram aandrong op een 
spoedig besluit, berichtte Gerbrandy hem pas op 16 januari 1942 dat er een koninklijke 
machtiging verleend was voor het aanwijzen en bekendmaken van de deelnemers aan de 
rijksconferentie. Toen waren de Japanners echter al zo ver opgerukt dat het contact met de 
buitengewesten verloren was gegaan en de deelname aan de Volksraadsvergaderingen sterk 
verminderd was. De voorzitter van de Volksraad, J.A. Jonkman, wilde de voordracht van de 
Indische vertegenwoordiging daarom uitstellen. Van Starkenborgh stemde hiermee in, 
omdat het politieke voordeel van een tijdige aanwijzing van de deelnemers door de 

                                                 
317 Dit conflict had niet betrekking op de koloniale politiek, maar ging over de vraag of de Britse luchtmacht in 
Nederland industriële of transportdoelen zou mogen aanvallen als die te midden van bevolkingsconcentraties 
waren gelegen. Meer hierover in: Neumann, Impasse te Londen, 113.  
318 Neumann, Impasse te Londen, 21. 
319 Ibidem, 113. 
320 Telegram van gouverneur‐generaal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer) aan minister van Koloniën a.i. 
(Gerbrandy), 5 december 1941, opgenomen in: Van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van 
Nederlands‐Indië. Een bronnenpublicatie. Tweede stuk 1926‐1942, 666.  
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aarzelende houding van de Nederlandse regering al verloren was gegaan en omdat ‘de 
aanwijzing thans een willekeurig karakter [zou] hebben en niet representatief [zou] zijn’.321  

Ondertussen was Van Starkenborgh zelf begonnen met het voorbereiden van de 
conferentie om te zijner tijd de Kroon van advies te kunnen voorzien. Hij werd hierin 
bijgestaan door de directeur van het departement Justitie, K.L.J. Enthoven, de directeur van 
het kabinet van de gouverneur‐generaal, P.J.A. Idenburg, en de regeringsgemachtigde voor 
Algemene Zaken, Levelt. Samen stelden zij een schema op voor staatkundige hervormingen, 
waarbij zij in een conceptnota aangaven dat de noodzaak tot hervormingen voortvloeide uit 
drie motieven. Ten eerste was er de stroeve, onbevredigende werking van het bestaande 
stelsel; ten tweede ‘het feit dat aan de wenschen van de Indonesische bevolking thans reeds 
verder kan worden tegemoet gekomen dan laatstelijk, in 1925 is geschied’ en ten derde ‘de 
zekerheid dat bij de ordening der wereld, na de overwinning der Democratieën, ons 
tegenwoordig stelsel ongetwijfeld als "ondemocratisch" zal worden bestempeld’.322 Daarom 
was het volgens de gouverneur‐generaal en zijn adviseurs belangrijk dat Nederland ‘in dezen 
eigener beweging zal doen voor Indië wat kan worden gedaan.’ Het was een logische 
voortzetting van ‘onze moderne koloniale politiek: Nederlands roeping tegenover Indië’ dat 
de bevolking een groter aandeel zou krijgen in het bestuur van Indië en dat aan de kolonie 
meer zelfstandigheid zou worden gegeven. Omdat een al te groot conservatisme ertoe zou 
leiden dat de goodwill van de ‘meest loyalen onder de Indonesiërs’ verloren zou gaan, zou 
Nederland zich moeten inspannen om de Indische regering beter te organiseren, de invloed 
van de bevolking op het beleid en op de samenstelling van de regering te vergroten en te 
streven naar een ontwikkeling ‘in de richting van ”responsible government” naar Engelschen 
trant, dominionstatus enz.’323 Maar aangezien Van Starkenborgh en zijn adviseurs vonden 
dat Indië een zwakke structuur had ‘waarbij niet slechts te denken valt aan “politieke 
onmondigheid” maar vooral ook aan de gespletenheid van de bevolking van dit land en de 
tegenstrijdige belangen van de verschillende bevolkingsgroepen’, zag men zich toch ‘nauwe 
grenzen’ gesteld voor het aanvaarden van hervormingen. Hoewel Nederlands‐Indië 
uiteindelijk praktisch een zelfstandige staat zou worden, alleen met Nederland verbonden 
door een ‘common allegiance to the Crown’ vonden Van Starkenborgh en de zijnen dat het 
zo ver nog lang niet was. Een goed geordend en bestuurd Indië was van groot belang voor de 
wereld en de Nederlanders droegen daarvoor een grote verantwoordelijkheid ‘die zij niet 
gemakkelijk mogen afwerpen’. Hoe de uiteindelijke verhouding tussen het moederland en 
de kolonie zou moeten worden vormgegeven kon pas in de toekomst worden bepaald. 324 

Kort samengevat kwamen de voorstellen die in de nota waren verwerkt neer op een 
reorganisatie en herstructurering van de bevoegdheden van de centrale bestuursorganen. 
De gouverneur‐generaal zou hoofd van de regering worden en worden bijgestaan door 

                                                 
321 Code‐telegram van gouverneur‐generaal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer) aan minister van Koloniën 
a.i. (Gerbrandy), 26 februari 1941, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Indische Collectie, toegang 
4079. 
322 Brief van P.J.A. Idenburg (directeur van het kabinet van de gouverneur‐generaal) aan H.J. van Mook (lt. 
gouverneur‐generaal), 25 november 1941, met bijlage: ‘Voorloopig schema voor een Nota‐Staatkundige 
hervormingen’, integraal opgenomen in: Van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van 
Nederlands‐Indië. Een bronnenpublicatie. Tweede stuk 1926‐1942, 656. 
323 Brief van P.J.A. Idenburg (directeur van het kabinet van de gouverneur‐generaal) aan H.J. van Mook (lt. 
gouverneur‐generaal), 25 november 1941, met bijlage: ‘Voorloopig schema voor een Nota‐Staatkundige 
hervormingen’, integraal opgenomen in: Van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van 
Nederlands‐Indië. Een bronnenpublicatie. Tweede stuk 1926‐1942, 656. 
324 Ibidem, 656. 
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enkele ministers en een vicepresident die de regeringspolitiek mede zouden bepalen en 
mede verantwoordelijkheid zouden dragen. Voor de verhouding tot Nederland werd 
voorgesteld dat Indische zaken (zoals begrotingen) niet langer door het Nederlandse 
parlement zouden worden behandeld en dat de Kroon in de toekomst zou beschikken over 
een rijksminister die verantwoordelijk zou zijn aan een op te richten Rijksraad, die bestond 
uit vertegenwoordigers van de vier Nederlandse rijksdelen. De verantwoordelijkheid van de 
gouverneur‐generaal aan de koningin zou onveranderd blijven en ook in de functie van het 
vertegenwoordigend lichaam (de Volksraad) zou weinig veranderen. Nog steeds zou een 
meerderheid een minister of landvoogd niet tot aftreden kunnen dwingen. Van een 
democratisch stelsel was in de voorstellen dus geen sprake.325 Van Starkenborgh zei daar 
later over: ‘Het leek mij niet mogelijk de bestuurlijke en maatschappelijke achteruitgang te 
aanvaarden, waartoe een bewind uitsluitend steunend op uit het land zelf voortgekomen 
organen, onherroepelijk voeren zou. Voor langere tijd leek een Gouverneur‐Generaal 
onmisbaar voor het waarborgen van deugdelijk voor alle bevolkingsgroepen rechtvaardig 
beheer. Andere beperkingen van Indië’s bevoegdheid tot zelfstandige beslissing zouden 
kunnen en moeten vervallen.’326 

Ondertussen waren diverse ethische projecten die de Indonesiërs moesten 
klaarstomen voor een grotere zelfstandigheid, in de jaren 1940‐1942 onder druk komen te 
staan. Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, wilde de regering de zelfstandigheid van Indië 
vooral op lokaal niveau vergroten. Aan stads‐, gemeente‐ en provinciale raden werden 
grotere bevoegdheden toegekend en er werd een beleid van indianisatie gevoerd. Dit proces 
ging door tot 1942, maar een nieuwe kiesregeling voor het lokale bestuur werd geblokkeerd 
door de oorlogsomstandigheden en de uitschakeling van het parlement in het moederland. 
Daarnaast kampte de regering bij al haar ethische projecten voortdurend met een gebrek 
aan financiële middelen.327 Na de economische crisis van de jaren dertig was er weliswaar 
sprake van een voorzichtig herstel van de economie en daarmee van het beschikbare 
kapitaal dat voor ethische doeleinden kon worden aangewend, maar daarna zorgden de 
oorlogsomstandigheden, de staat van beleg en de dreiging van Japan ervoor dat op de 
Indische begroting steeds minder plaats was voor ethisch beleid en steeds meer plaats werd 
ingeruimd voor defensie. Omdat de regering op deze manier weinig kon doen aan 
welvaartsbevordering, uitbreiding van onderwijs en het vergroten van het Indonesische 
aandeel in de bestuursdiensten, ontstond er volgens historicus Bob de Graaff een koloniale 
cirkelredenering: de Indonesische bevolking was nog niet rijp voor zelfbestuur, de middelen 
om de bevolking op te leiden en bestuurservaring mee te geven waren ontoereikend, dus 
zou de juiste situatie voor daadwerkelijke staatkundige hervormingen niet of pas in een ver 
verwijderd stadium bereikt kunnen worden.328 Van Mook schreef hier later over: ‘Als de 
Nederlandse koloniale beleidsmakers al in een vage, verre toekomst de onafhankelijkheid 
van bepaalde volkeren zagen, dit voor hen nooit tot praktisch beleid werd omdat de eisen 
ten aanzien van modernisering steeds sneller groeiden dan de verspreiding van inheems 
onderwijs en inheemse ervaring in bedrijf en bestuur.’329  
                                                 
325 Brief van P.J.A. Idenburg (directeur van het kabinet van de gouverneur‐generaal) aan H.J. van Mook (lt. 
gouverneur‐generaal), 25 november 1941, met bijlage: ‘Voorloopig schema voor een Nota‐Staatkundige 
hervormingen’, integraal opgenomen in: Van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van 
Nederlands‐Indië. Een bronnenpublicatie. Tweede stuk 1926‐1942,656‐665. 
326 Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Doctor iuris honoris causa, 38‐39. 
327 De Graaff, ‘Kalm temidden van woedende golven’, 611‐613. 
328 De Graaff, ‘Kalm temidden van woedende golven’, 613. 
329 H.J. van Mook, The Stakes of Democracy in South‐East Asia (Londen 1950) 69‐70. 
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Toch was voor Van Starkenborgh de urgentie van de diverse ethische projecten na de 
bezetting van het moederland niet minder geworden. De in het vorige hoofdstuk besproken 
welvaarts‐ en scholingsprojecten werden in deze jaren wel degelijk voortgezet, maar met 
aanzienlijk minder financiële middelen en met een andere focus. Van Starkenborgh zei daar 
later over: ‘Men kon ook toen [in 1940‐1941] niet alles besteden voor de weermacht. 
Nederlands‐Indië was tenslotte een koloniaal rijk dat behoorlijk beheerd moest worden. (…) 
Een verbetering in hygiëne, meer onderwijs en een grotere gezondheidszorg moesten ervoor 
zorgen dat de gemiddelde inheemse in streken waar het Nederlandse bestuur werkelijk 
leidde, in goede lichamelijke gezondheid verkeerde.’ Rekening houdend met de dreiging van 
Japan legde de regering voedsel‐ en kledingvoorraden aan zodat de inheemse bevolking in 
geval van oorlog ‘in zo goed mogelijke conditie de oorlog zou ingaan’.330 De regering hield 
zich in de jaren 1940‐1942 dus vooral bezig met elementair welvaartsbeleid.    
  Van het ‘doorbraakplan’ voor het onderwijs uit 1940, dat ertoe zou moeten leiden 
dat de gehele Indonesische jeugd binnen enkele decennia elementair onderwijs zou kunnen 
volgen, kwam door de oorlog en de daaropvolgende ontwikkelingen weinig terecht. Pas in 
het naoorlogse onafhankelijke Indonesië zou het analfabetisme in belangrijke mate 
teruggedrongen worden en zou er een verdere uitbreiding van het onderwijs plaatsvinden. 
Toch hadden veel Nederlandse ethische projecten voor naoorlogse ontwikkelingen de basis 
gelegd. Het duidelijkste voorbeeld daarvan was de na de oorlog gestichte universiteit van 
Jakarta, die voortkwam uit een fusie van de verschillende hogescholen die de Nederlandse 
overheid voor de oorlog in Indië had opgericht.331 
 

De verhouding met Japan en de Indische buitenlandse politiek 
Hoewel de Duitse inval het failliet van de Nederlandse neutraliteitspolitiek had aangetoond 
en de Nederlandse regering in Londen na enige tijd inzag dat een terugkeer naar die 
neutraliteit na de oorlog niet meer mogelijk zou zijn, hield Van Starkenborgh zich in 
Nederlands‐Indië aan een strikte afzijdigheid vast. Hij bood daarmee weerstand aan de 
wensen van het kabinet, maar deed dit, omdat hij besefte dat noch de Amerikanen noch de 
Britten bereid of in staat waren de veiligheid van Nederlands‐Indië te garanderen.332 Van 
Starkenborgh vond dat ‘men zich als kleine natie niet zonder meer bij de zienswijze van de 
grote naties [behoefde] neer te leggen. Men moet wel degelijk voor de eigen belangen 
opkomen en zijn eigen mening laten horen.’333 Hij nam hiermee nadrukkelijk stelling tegen 
kringen in Londen, waaronder minister Welter en zijn adviseur Peekema, die vonden dat de 
feiten onder ogen gezien moesten worden en bekeken moest worden of een afzonderlijke 
vrede met Duitsland bereikt zou kunnen worden, naar het Franse voorbeeld van Pétain.334  

Over een bondgenootschap van Engeland, Nederland en de Verenigde Staten in de 
Pacific waren geen formele afspraken gemaakt. Van Starkenborgh had daar ook nooit 
rechtstreeks om gevraagd, want ‘als Engeland een bondgenootschap geweigerd had was 
men verder van huis.’ De ‘persoonlijke mening’ van Van Starkenborgh was dat het weinig 
verschil maakte: ‘De belangen van Engeland en Nederland liepen in Zuidoost‐Azië parallel’. 
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Daarbij speelde dat garanties volgens Van Starkenborgh weinig waarde hadden: ‘In de 
politiek wordt een belofte herhaaldelijk niet bindend geacht als de omstandigheden 
gewijzigd zijn. Een zekerheid geven dergelijke beloften nooit.’335 
  Hoewel de dreiging van Japan al in de jaren dertig voelbaar was geweest, verergerde 
de situatie zienderogen na de bezetting van het moederland in mei 1940. Japan verwachtte 
gemakkelijk concessies af te kunnen dwingen van een verweesde kolonie en wilde vooral 
politieke concessies van de hoogste vertegenwoordiger, die nu als een soort zetbaas werd 
beschouwd.336 Op 16 juli 1940 liet de Japanse regering weten dat het van plan was een 
handelsdelegatie naar Nederlands‐Indië te sturen om te onderhandelen over de export van 
strategische goederen en over een algemene politieke overeenkomst in het kader van wat 
Japan de ‘Gemeenschappelijke Groot‐Oost‐Aziatische Welvaartssfeer’ noemde. Na overleg 
met de Londense regering besloot Van Starkenborgh te antwoorden dat de regering wel 
bereid was over grondstoffen te praten, maar niet wilde deelnemen aan een politieke 
overeenkomst. Ook zou Van Starkenborgh niet persoonlijk aan de onderhandelingen 
deelnemen, maar was Van Mook daarvoor de aangewezen persoon, als directeur van het 
departement van Economische Zaken. Om de Japanners niet voor het hoofd te stoten had 
Van Mook voor de gelegenheid de rang van buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister 
gekregen.337 

De Japanse handelsdelegatie arriveerde op 2 september in Batavia. Van Mook leidde 
de besprekingen en besloot, in overleg met Van Starkenborgh, te proberen zo veel mogelijk 
tijd te winnen. Deze tactiek had de meeste kans van slagen als de Japanners het idee zouden 
krijgen dat ze succesvol met de Nederlanders konden onderhandelen. Daarom zou Van 
Mook de eisen van de Japanners niet zonder meer afwijzen. Hij deed daarom wat 
olieconcessies bood de verkoop van aanzienlijke hoeveelheden rubber en mineralen aan. 
Geheel in lijn met de Nederlandse strategie om de besprekingen zuiver economisch te 
houden, wilde Van Mook echter niet ingaan op enige politieke overeenkomst.338 De Japanse 
handelsdelegatie keerde dus met partieel resultaat terug naar Japan, maar in december 
kondigde zich al een nieuwe missie aan onder leiding van Yoshizawa, de oud‐minister van 
Buitenlandse Zaken. Ook bij deze onderhandelingen probeerde Van Mook tijdswinst te 
boeken, maar al spoedig werd duidelijk dat het Japan er vooral om ging Nederlands‐Indië in 
te lijven in de sfeer van gemeenschappelijke welvaart in Azië.339 Van Starkenborgh was 
vastbesloten de Japanners geen gelegenheid te geven Nederlands‐Indië te doen veranderen 
in Japans‐Indië, en gaf Van Mook opdracht geen duimbreed toe te geven. Volgens Van 
Starkenborgh waren er twee keuzes: ‘men kon proberen zich te verzetten in de hoop dat 
Japan geen algemene oorlog in de Pacific zou durven riskeren, of men kon aan de eisen 
toegeven, maar dan was te verwachten dat op de huidige eisen nog sterkere eisen zouden 
volgen totdat de Nederlandse positie geheel ondermijnd zou zijn’.340 Van Starkenborgh was 
er daarom van overtuigd dat een ferm standpunt noodzakelijk was en werd daarin gesteund 
door de regering in Londen. In de onderhandelingen deed Van Mook zo weinig mogelijk 
concessies en gaf hij alleen toe op zaken die van weinig strategisch belang waren. De 
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Japanse delegatie zette de onderhandelingen op 11 juni 1941 stop. Voor de pers werd op 17 
juni een gezamenlijk communiqué afgegeven: ‘De Nederlandse en Japanse delegaties 
betreuren het zeer, dat de economische besprekingen, welke zij hebben gevoerd, 
ongelukkigerwijs niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid. Het is echter nodig 
hieraan toe te voegen, dat de verbreking van de tegenwoordige onderhandelingen geen 
verandering teweeg zal brengen in de normale betrekkingen tussen Nederlands‐Indië en 
Japan.’341 
  Ondanks deze vredelievende woorden was het nu duidelijk dat de dreiging van Japan 
acuut was, en was het van toenemend belang te weten hoe de Britten en de Amerikanen 
zich bij een Japanse aanval zouden gedragen. De Nederlands‐Indische regering wist niet wat 
ze kon verwachten haar voor de hand liggende bondgenoten. Bij verschillende besprekingen, 
waaronder de ‘American‐Dutch‐British (A.D.B.) Conversations’, die Van Starkenborgh samen 
met de Britse autoriteiten in april 1941 in Singapore organiseerde, werden de Nederlanders 
uitgesloten van de vergaderingen op het hoogste niveau. Hierdoor was Van Starkenborgh 
van belangrijke maatregelen niet op de hoogte. Een voorbeeld hiervan was het bevriezen 
van de Japanse tegoeden in Amerika in mei 1941. Deze maatregel had grote gevolgen voor 
Nederlands‐Indië, maar Van Starkenborgh was zelfs niet geïnformeerd. In een naoorlogs 
interview zei Van Starkenborgh daarover: ‘It was a constant source of annoyance that the 
Dutch albeit a small power were consistently ignored by their more powerfull allies.’342 

Op 6 augustus 1941 schreef minister Welter dat de Britse minister Eden opening van 
zaken had gegeven over de Britse politieke lijn in Zuidoost‐Azië. Volgens Eden zou Groot‐
Brittannië bij een aanval op Indië ‘do the utmost in our power’, maar zou het land zelf blijven 
uitmaken welke maatregelen en militaire acties zij uitvoerbaar achtte. Maar, voegde hij 
daaraan toe: ‘Zouden de Verenigde Staten bereid zijn ondersteunende actie te ondernemen, 
dan zou veel mogelijk worden van wat we nu niet kunnen ondernemen.’343 Van 
Starkenborgh vond deze verklaring politiek bevredigend, maar vanuit strategisch oogpunt 
teleurstellend. Hoopvoller was een uitspraak van president Roosevelt, die op december 1941 
zei: ‘dat [we] in geval van een rechtstreekse aanval op onszelf of op de Nederlanders 
uiteindelijk allemaal in hetzelfde schuitje zullen zitten.’344 Ook Van Starkenborgh realiseerde 
zich dat het onmogelijk was dat Indië buiten een Anglo‐Amerikaans‐Japans conflict zou 
kunnen blijven, en daarom steunde hij de ‘allied case’ volledig. Hij wist dat Indië bij een 
Japanse aanval afhankelijk zou zijn van massale buitenlandse steun en had daarom geen 
andere keus.345 

Op 7 december 1941 werd de Amerikaanse vlootbasis op Pearl Harbor aangevallen. 
Van Starkenborgh werd om drie uur ’s nachts van het ontstellende nieuws op de hoogte 
gebracht. Nadat het bericht tegen de ochtend was bevestigd, wist Van Starkenborgh wat 
hem te doen stond, omdat hij daarover al eerder overleg had gepleegd met de regering in 
Londen. In een radiorede sprak Van Starkenborgh een eerste, zij het officieuze 
oorlogsverklaring aan Japan uit: ‘Medeburgers! Door onverhoedse aanvallen (…) heeft het 
Japanse Keizerrijk bewust gekozen voor een beleid van geweld (…) De Nederlandse regering 
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aanvaardt de uitdaging en neemt tegen het Japanse Keizerrijk de wapenen op (…) God geve 
dat wij waardig zijn aan de taak die voor ons ligt.’346  

De Nederlandse regering gaf direct na de aanval op Pearl Harbor het bevel tot 
algemene mobilisatie. In de voorafgaande maanden was met man en macht gewerkt aan de 
voorbereiding van het KNIL en van de inderhaast opgerichte inheemse militie. Aan de 
militaire academie die in 1940 in Batavia was geopend waren nog enkele tientallen officieren 
opgeleid. Bovendien had de Indische regering voor duizenden guldens oorlogsvliegtuigen en 
ander oorlogsmaterieel besteld in Amerika, waarvan een groot deel echter niet meer op tijd 
geleverd kon worden. Provisorisch werden allerlei samenwerkingsverbanden opgericht om 
de militaire krachtsinspanningen van de geallieerden te stroomlijnen.347 Hoewel Nederland 
daarmee kon rekenen op de steun van zowel de Britten als de Amerikanen – na de ‘day of 
infamy’ stond de Amerikaanse deelname aan de oorlog niet meer ter discussie en was die 
ook voor de Britten onvermijdelijk – zou al snel blijken dat het Japanse net zich 
onverbiddelijk om Indië sloot.348 Voor Van Starkenborgh brak de zwartste periode uit zijn 
gouverneurschap aan, met dramatische consequenties voor zowel zijn positie als landvoogd 
als voor zijn persoonlijk leven en dat van zijn gezin.  

 

Slotbeschouwing 
De bezetting van het moederland en de toegenomen zelfstandigheid van Van Starkenborgh 
als landvoogd leidden er in eerste instantie niet toe dat Van Starkenborgh zijn houding 
tegenover het Indonesisch nationalisme wijzigde. De regeringsverklaring van 23 augustus 
1940 bracht eigenlijk niets nieuws; de regering wilde verder gaan met ‘haar zedelijke 
roeping’ en met haar ethisch beleid en gaf daarmee aan dat de maatschappij nog niet rijp 
was voor zelfstandigheid en zelfbestuur. Bovendien vond Van Starkenborgh het niet juist 
beloften te doen en verwachtingen te wekken die misschien niet vervuld konden worden, al 
helemaal niet nu de oorlog voor zoveel onzekerheden zorgde. Een nieuw argument voor het 
op de lange baan schuiven van staatkundige hervormingen was dat het parlement in het 
moederland uitgeschakeld was en daarom niet mee kon beslissen over het toekomstige 
Indische staatsbestel. Hiermee toonde Van Starkenborgh zich de legalist: hij vond het erg 
belangrijk dat de juiste procedures werden gevolgd voordat hij tot aanpassing van de 
staatsregeling wilde overgaan. Als tegemoetkoming aan de nationalisten was Van 
Starkenborgh alleen bereid een commissie aan het werk te zetten die een inventarisatie 
moest maken van de staatkundige verlangens en wensen onder de bevolking. Deze 
commissie had echter geen enkele bevoegdheid om daadwerkelijk veranderingen aan te 
brengen in de Indische staatkundige structuur en kon de nationalisten dus geen bevrediging 
bieden.  

Op instigatie van minister Welter en het Londens kabinet kondigde Van Starkenborgh 
in juni 1941 een naoorlogse conferentie aan die zich zou moeten buigen over de 
toekomstige verhoudingen tussen Nederland en zijn koloniën. Daarmee leek de regering 
alsnog tegemoet te komen aan de petitie‐Soetardjo van vier jaar eerder. Toch bleek uit de 
geheime brief die Van Starkenborgh op 5 juli 1941 aan Welter stuurde en uit de 
conferentievoorbereidingen die hij met een kleine groep hoofdambtenaren ondernam, dat 
Van Starkenborgh zeker geen Indische onafhankelijkheid op het oog had en dat hij ook de 
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parlementaire regeringsvorm voor onafzienbare tijd ongeschikt vond. Als het aan Van 
Starkenborgh lag, zou de conferentie dus veel minder ver gaan dan de petitie‐Soetardjo in 
1936 had beoogd. Toch voorzag Van Starkenborgh voor de toekomst van Nederlands‐Indië 
een ontwikkeling ‘in Engelschen trant’, waarbij Nederlands‐Indië uiteindelijk praktisch een 
zelfstandige staat zou worden, alleen met Nederland verbonden door een 'common 
allegiance to the Crown'. Deze status kon volgens Van Starkenborgh echter pas in een verre 
toekomst worden bereikt en daardoor konden over de uiteindelijke vormgegeving van de 
verhouding tussen Nederland en Indië nog geen uitspraken worden gedaan.  

Ook na 1941 bleef Van Starkenborgh vasthouden aan zijn principe dat hij voor het 
oorlogseinde geen veranderingen in het staatsbestel wilde doorvoeren. In de Volksraad 
uitten de Indonesische raadsleden regelmatig hun ongenoegen over deze afwijzende 
houding. Bij diverse gelegenheden, zoals bij de voorstellen voor een inheemse militie en bij 
de interpretatie van het Atlantisch Handvest kwamen de nationalistische wensen weer op 
tafel, maar Van Starkenborgh hield voet bij stuk. Wel vond hij het van belang dat op korte 
termijn de Indische deelnemers van de conferentie werden aangewezen, omdat hij daarover 
een belofte had afgelegd in de Volksraad. Als man van eer vond hij het zeer belangrijk dat 
gemaakte afspraken nagekomen zouden worden. Hij was dan ook erg teleurgesteld dat de 
regering in Londen hierin zo’n aarzelende houding innam dat zij de goodwill van de 
Indonesische Volksraadsleden verspeelde.  

Door de staat van beleg werden de nationalisten ernstig in hun vrijheid beperkt. Post, 
radio, telefoon en telegraaf stonden onder censuur en vergaderingen moesten ruim op tijd 
worden aangevraagd waardoor ze maar zeer zelden konden worden georganiseerd. Toch 
leidden deze maatregelen niet tot ongeregeldheden. Met het oog op de steeds groter 
wordende Japanse dreiging wilden de nationalisten ernstige onrust vermijden, een houding 
die ook waarneembaar was bij de Europese nationalisten, zoals de leden van de Vaderlandse 
Club en de NSB, op wie overigens dezelfde vrijheidsbeperkingen en censuur van toepassing 
waren. In de Volksraad konden zowel de Indonesische als de Europese nationalisten zich ook 
tijdens de staat van beleg blijven uitspreken. Van Starkenborgh liet de functie van dit 
instituut zo veel mogelijk in tact, hoewel hij onder de oorlogsomstandigheden bevoegd was 
per decreet te regeren.  

Onder invloed van de oorlog benadrukten de leden van de Vaderlandse Club de 
verschillen met de NSB en maakten zij duidelijk zeer anti‐Duits te zijn. De NSB was geen 
verboden organisatie in Nederlands‐Indië, maar Van Starkenborgh liet wel de waarschuwing 
uitgaan dat een lidmaatschap van de NSB voor ambtenaren zeer ongewenst was. Volgend op 
de Duitse invasie van het moederland op 10 mei 1940, werd de NSB alsnog verboden en liet 
van Starkenborgh de NSB’ers en de Duitsers van wie mogelijk gevaar kon uitgaan, 
arresteren. De omstandigheden waaronder deze gevangenen opgesloten werden lieten veel 
te wensen over. Hoewel Van Starkenborgh aandrong op een correcte behandeling, kon hij 
niet voorkomen dat de situatie in Suriname nog veel slechter zou blijken dan in Indië en dat 
ook veel onschuldigen de ontberingen niet bespaard zouden blijven.  

Het voeren van een ethisch beleid werd door de oorlogsomstandigheden ernstig 
bemoeilijkt. Niet alleen was er steeds minder geld beschikbaar voor ethische projecten – een 
steeds groter deel van het Indisch budget werd aan defensie besteed –, ook de uitschakeling 
van het parlement in het moederland had grote gevolgen. De kiesregeling voor diverse 
lokale besturen kon niet worden aangepast zolang het moederland in oorlog was en dat 
vertraagde de indianisatie van die organen. De ambitieuze plannen voor het onderwijs 
konden niet of zeer gedeeltelijk worden uitgevoerd en verschillende welvaartsprojecten 
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leden onder geldgebrek. Van Starkenborgh deed zijn best om zo veel mogelijk projecten en 
initiatieven te laten doorgaan en de regering zorgde ervoor dat met voorlichting, een 
verbetering van de hygiëne en het aanleggen van voedselvoorraden zo veel mogelijk mensen 
in zo goed mogelijke conditie de oorlog in zouden gaan. Toch is Van Mooks constatering 
terecht dat de eisen van de modernisering steeds sneller groeiden dan de verspreiding van 
inheems onderwijs en inheemse bedrijfs‐ en bestuurservaring, en ook klopt het dat daarmee 
Nederlands aanwezigheid in de kolonie tot in een vage en verre toekomst werd 
gerechtvaardigd. De Graaff noemt dit ook wel de koloniale cirkelredenering. 

De oorlog met Japan werd in 1940 en 1941 steeds waarschijnlijker. Hoewel Van 
Starkenborgh en Van Mook met diplomatiek spel probeerden de oorlogsdreiging te 
verminderen om zo tijd te winnen voor de voorbereiding, werd in de onderhandelingen met 
de Japanners duidelijk dat wanneer Nederlands‐Indië zijn eer en zelfstandigheid wilde 
bewaren, een gewapend conflict haast onvermijdelijk zou zijn. Ondanks verschillende 
toenaderingspogingen golden voor de Pacific geen formele bondgenootschappen en 
militaire garanties. Voor Van Starkenborgh was het zeer frustrerend dat Nederland als kleine 
macht buiten de belangrijke besprekingen werd gehouden met de Amerikanen en Britten. 
Zodoende was hij niet altijd op de hoogte van maatregelen en besluiten die wel directe 
gevolgen hadden voor Nederlands‐Indië. Uiteindelijk had Van Starkenborgh geen andere 
keus dan de Britten en Amerikanen volledig te steunen, omdat hij wist dat Indië afhankelijk 
zou zijn van buitenlandse militaire hulp.  

Ook mét die militaire hulp zou al spoedig blijken dat Nederlands‐Indië niet 
opgewassen was tegen de overmacht van Japan. In het volgende hoofdstuk zal de oorlog 
met Japan besproken worden en de daarop volgende krijgsgevangenschap van Van 
Starkenborgh. Daarbij zal gekeken worden of en in hoeverre deze ervaringen bij Van 
Starkenborgh leidden tot een andere kijk op het koloniale beleid en de ethische politiek. 
Tevens zal bekeken worden op welke wijze Van Starkenborgh na de oorlog betrokken was bij 
het koloniale beleid in Nederlands‐Indië. Daarbij zal uitgebreid het meningsverschil met de 
naoorlogse minister van Koloniën Logemann aan de orde komen. 



  87 Van Starkenborgh betreedt gevangenkamp Infanterie X in Batavia (18 april 1942). Rechts legerchef Hein Ter Poorten. 
Bron: Beeldbank NIOD, Amsterdam.  
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4 
Oorlog, krijgsgevangenschap en naoorlogse betrokkenheid bij de 
Indische politiek 
 

Geallieerde samenwerking 
In de Japanse aanvalsplannen stond de verovering van het grondstoffenrijke Nederlands‐
Indië centraal, maar volgens de Japanse strategen moest daarvoor eerst worden afgerekend 
met de Amerikaanse vloot in de Pacific en met de noordelijke rand van staten die om Indië 
heen lagen; Thailand, Brits‐Malakka, Serawak en de Filippijnen. Tegelijkertijd met de 
verrassingsaanval op Pearl Harbor landden daarom Japanse troepen in Malakka en de 
Filippijnen, waar eveneens bij verrassing de helft van twee escadrilles Amerikaanse, 
vliegende forten werd vernietigd. De uitschakeling van de Amerikaanse vloot, en het geringe 
militaire potentieel van de Britten – de Britse strijdkrachten werden gebonden door de 
oorlog in Europa – maakten de positie van de geallieerden van meet af aan zwak. Daarbij 
kwam dat de geallieerden geen antwoord hadden op de Japanse dominantie in de lucht.349  

Op 18 december begon conferentie Arcadia, waarop de Amerikanen en Britten 
overleg voerden over de strategie tegen hun gezamenlijke vijanden. De Britten wilden de 
Amerikanen ertoe bewegen hun medewerking te verlenen aan een massale invasie in 
Europa binnen anderhalf jaar. Churchill wees op het belang van een nauwe samenwerking 
tussen de militaire staven van de Verenigde Staten en Groot‐Brittannië, maar vond dat voor 
het overleg met de Russen, Chinezen en de Nederlanders een andere vorm gevonden zou 
moeten worden. Aan Amerikaanse zijde bestonden echter plannen voor een Supreme War 
Council, waarin ‘de Grote Vier’ zitting zouden moeten krijgen ‘and possibly the Dutch’.350  
  Het gebrek aan coördinatie tussen de geallieerde strijdkrachten veroorzaakte in 
Nederlands‐Indië grote verontrusting en onzekerheid. Van Starkenborgh was bang dat 
Roosevelt onvoldoende inzag dat Nederlands‐Indië in een gemeenschappelijke oorlog het 
hoofdgebied was. Hij meende daarvan een teken te zien in de verdeling van de maritieme 
bevelsgebieden in Indië tussen de Nederlandse en Amerikaanse vloten. Van Starkenborgh 
voorzag grote problemen als het Nederlandse gezag in Indië zou worden weggevaagd. In een 
telegram aan de regering in Londen schreef hij op 27 december 1941: ‘Tenslotte denken aan 
reëel gevaar dat Indië, indien prijsgegeven en door Engeland en Amerika heroverd, niet 
zonder voorwaarden tot het Koninkrijk zou terugkeren. Indische nationalistische groepen en 
leiders, waarvan buitenland betekenis zou overschatten, zouden tegen eenmaal verdreven 
Nederlands gezag een leuze van zelfbeschikking aanheffen en daarvoor echo vinden bij met 
toestand onbekende Engelse en Amerikaanse idealistische wereldbouwers alsmede 
praktische imperialisten, die strategisch‐politiek‐economische betekenis dezer gewesten 
voor toekomst begrijpen en liever dan ongeschonden herstel van Nederlandse souvereiniteit 
mogelijkheid inmenging geopend zien, zodat beperking onzer zeggenschap, wellicht 
internationaal regiem aan orde zou komen.’351 

                                                 
349 De Jong, De waaier van het fortuin, 562‐563. 
350 Neuman, Impasse te Londen, 115. 
351 Code‐telegram van A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer aan de Nederlandse regering te Londen, 27 
december 1941, Nationaal Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 6, document 64. 
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Op 30 december vernam de Nederlanse gezant in Washington A. Loudon dat 
Roosevelt en Churchill waren overeengekomen dat een eenheid van commando tot stand 
zou worden gebracht in de zuidwestelijke Pacific. Alle Amerikaanse, Britse en Nederlandse 
strijdkrachten zouden onder het opperbevel komen van veldmaarschalk Archibald Wavell 
aan wie een Amerikaans officier als onderbevelhebber zou worden toegevoegd.352 De 
Nederlandse regering in Londen, die door Loudon van dit plan op de hoogte was gebracht, 
verzocht Van Starkenborgh zo spoedig mogelijk zijn oordeel te geven over het eenhoofdig 
commando. Van Starkenborgh seinde dat hij in beginsel wel bereid was in te stemmen met 
een dergelijk commando, maar alleen op voorwaarde dat Nederland op voet van gelijkheid 
mee zou kunnen doen en dat over de grote lijnen van het strategisch plan van actie 
overeenstemming zou bestaan.353 Wel had Van Starkenborgh ernstige bedenkingen bij de 
positie van Churchill en Roosevelt. Een juiste constructie zou volgens Van Starkenborgh zijn 
dat Wavell als technisch leider onder een gemeenschappelijk lichaam werd geplaatst waarin 
ook Nederland rechtstreeks vertegenwoordigd zou worden. Maar als dit lichaam 
verantwoording verschuldigd was aan Churchill en Roosevelt, dan betekende dit in feite dat 
Indië onder militaire en maritieme bevelvoering van Groot‐Brittannië en de Verenigde 
Staten stond, omdat Roosevelt en Churchill de uiteindelijke zeggenschap zouden hebben.354 
Voor Nederland dreigde dus politieke afhankelijkheid en dat zou kunnen betekenen dat de 
Nederlandse belangen slechts incidenteel en zonder zeggenschap van de Nederlandse 
regering zouden worden behartigd. Dat zou volgens Van Starkenborgh een bedenkelijke 
situatie opleveren, zeker als in aanmerking werd genomen dat de belangen van de grote 
mogendheden niet in alle opzichten parallel liepen met de Nederlandse belangen.355 Van 
Starkenborgh wilde daarom de definitieve regeling aanhouden totdat Van Kleffens en Van 
Mook in Washington gearriveerd zouden zijn om over het voorstel overleg te voeren met 
Churchill en Roosevelt. Verder vond hij dat als het voorstel aan Nederland zou worden 
opgedrongen dit onder hevig protest zou moeten gebeuren.356  

Op 1 januari 1942 gaf het Britse parlement zijn goedkeuring aan een door Roosevelt 
opgestelde conceptverklaring van de ‘geallieerde en geassocieerde mogendheden’, waarin 
naar aanleiding van een toespraak van Churchill voor het eerst de term ‘Verenigde Naties’ 
werd gebruikt. De verklaring hield voor de ondertekenaars in dat zij zich verplichtten al hun 
hulpbronnen, militair of economisch, aan te wenden tegen Duitsland, Japan en hun 
bondgenoten, dat zij onderling zouden samenwerken en geen afzonderlijke vrede of 
wapenstilstand met de vijanden zouden sluiten.357 Op de Arcadiaconferentie hadden 
Churchill en Roosevelt tevens overeenstemming bereikt over de manier waarop leiding zou 
worden gegeven aan de geallieerde oorlogvoering en was besloten in welke volgorde de 
twee vijanden verslagen zouden moeten worden: eerst Duitsland en daarna pas Japan.358  

                                                 
352 Neuman, Impasse te Londen, 117.  
353 L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (Leiden 1984) deel XIa, 787‐788. 
354 Neuman, Impasse te Londen, 118‐119. 
355 Telegram gouverneur‐generaal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer) aan minister van Koloniën a.i. 
(Gerbrandy) 2 januari 1942, opgenomen in: (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Rijkscommissie voor 
Vaderlandse Geschiedenis), Documenten betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland, 1919‐1945 (z.p. 
1980) deel IV, 138‐140. 
356 Neuman, Impasse te Londen, 118‐119. 
357 Ibidem, 118. 
358 H.L. Zwitser, ‘Verwikkelingen rondom de capitulatie van het Koninklijk Nederlandsch‐Indische Leger in maart 
1942’ in: Teitler, De val van Nederlands‐Indië, 107. 
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Op 2 januari kreeg Loudon door Roosevelt de instructiebrief voor Wavell 
overhandigd, voor zijn opperbevelschap over wat de ABDA (American‐British‐Dutch‐
Australian)‐area zou gaan heten. Roosevelt gaf Loudon te verstaan dat hij graag voor de 
volgende avond de Nederlandse goedkeuring wilde ontvangen over het eenhoofdig 
commando en over de bovengenoemde verklaring. De ingelichte minister van Buitenlandse 
Zaken Van Kleffens protesteerde dat hij te weinig tijd kreeg voor het nemen van zo’n 
belangrijke beslissing, maar toonde zich desondanks bereid met de verklaring akkoord te 
gaan. Wel gaf hij Loudon instructie twee eisen te stellen, namelijk een vertegenwoordiging 
van de Nederlandse staf in het geallieerde militaire college en de schriftelijke verzekering 
van Churchill en Roosevelt dat zij zouden optreden ‘uit naam van de ABDA‐regeringen’.359 
Maar nog diezelfde dag kreeg Loudon te horen dat hij deze opdracht niet hoefde uit te 
voeren, omdat het daarvoor al te laat was. Via een radio‐uitzending van de BBC hadden 
Gerbrandy en Van Kleffens namelijk vernomen dat Nederland volgens een communiqué uit 
Washington met alle bepalingen van het ABDA‐Commando had ingestemd en dat als Wavells 
onderbevelhebber G.H. Brett was benoemd, terwijl de Amerikaanse admiraal T.C. Hart het 
bevel zou voeren over alle maritieme strijdkrachten in het gebied.360 Ondanks protesten van 
Van Kleffens dat deze behandeling ‘waarbij zonder meer over ons beslist wordt’ ‘alle perken 
te buiten’ ging en dat de procedure ‘uiteraard zeer ernstige ontstemming wekt en door 
niets, werkelijk niets te rechtvaardigen is’, werd Nederland op deze manier voor een 
voldongen feit gesteld.361 Maar, zoals de Australische historicus Rohan Rivett in 1946 
nuchter vaststelde: ‘The Dutch have never been in any position to start throwing mud at their 
friends, because without the protection of Britain and America the Dutch Colonial Empire 
would have been swallowed many years ago.’362  

Hoewel generaal Wavell opperbevelhebber zou worden van de ABDA‐area, zou hij 
geen volledige bevoegdheden krijgen over de verschillende nationale legers die onder zijn 
gezag stonden. De commandanten van de Nederlandse, Britse en Australische legers hielden 
een eigen verantwoording ten opzichte van hun nationale staven en zelfs was het nog 
mogelijk rechtstreeks orders te ontvangen van hun regeringen. Wavell was verantwoordelijk 
voor de grote strategische lijnen en handelde op aanwijzing van de Combined Chiefs of Staff 
(CCOS) die in Washington zetelden en waarvan het lidmaatschap aan Britten en Amerikanen 
was voorbehouden. Noch Australië noch Nederland was in dit orgaan vertegenwoordigd.363 
In de staf van Wavell (ABDA‐Command of ABDACOM) was alleen de commandant van het 
KNIL, H. ter Poorten, als zijn ondercommandant vertegenwoordigd. Australië werd gekozen 
als basis voor tegenaanvallen tegen Japan, ondanks pogingen van Ter Poorten om daarvoor 
Java te bestemmen. Begin januari 1942 werd de zogenaamde ‘Maleise barrière’; de lijn 
Birma‐Malakka‐Sumatra‐Java‐Noord‐Australië, aanvaard als basis voor de geallieerde 
defensiepositie in de Zuidwest‐Pacific.364              
                       
Generaal Wavell, die zijn hoofdkwartier zou vestigen op Java, kwam op 10 januari 1942 in 
Batavia aan. De positie van Van Starkenborgh als opperbevelhebber van Nederlands‐Indië 
werd nu enigszins ingewikkeld. Hij zei daar later over: ‘Ik was opperbevelhebber van land‐ en 

                                                 
359 Neuman, Impasse te Londen, 117‐120.  
360 De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel XIa, 788. 
361 Neuman, Impasse te Londen, 120. 
362 Rohan Rivett, Behind Bamboo (Sydney 1946) 131. 
363 P. Scholten, Op reis met de “Special Party”: oorlogs‐ en kampherinneringen (Leiden 1971) 36. 
364 De Jong, De waaier van het fortuin, 563. 
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zeemacht en had als zodanig onder mij de Nederlandse weermacht en generaal Wavell was 
opperbevelhebber van de internationale strijdkrachten die er waren, dus ook van de 
Nederlandse. De Nederlandse regering heeft mij gevraagd of ik interventie van de Londense 
regering wenste voor de regeling van de positie. Ik heb geantwoord, dat ik die liever niet 
had, omdat ik het beter oordeelde, die zaken niet theoretisch te stellen, maar te 
vertrouwen, dat het contact tussen Wavell en mij kon worden gelegd op een wijze, 
waardoor ik dicht bij mijn normale positie zou blijven. Er is ook geen ogenblik moeilijkheid 
geweest. Generaal Wavell vergaderde te Lembang (bij Bandoeng) dagelijks met zijn deputy 
commander, de Amerikaanse generaal‐majoor G.H. Brett, en de ondercommandanten: air‐
chef marshall Sir Richard E.C. Peirse, generaal H. ter Poorten, commandant van het K.N.I.L., 
en voor de marine met viceadmiraal T.C. Hart en admiraal Helfrich (die niet in de staf van het 
ABDA‐Command zat). Daar werden de militaire zaken besproken. Zij vertelden mij wat op die 
vergaderingen besloten was en lichtten mij in over de wijze waarop uitvoering ervan zou 
plaats hebben. Hetgeen zij bespraken was in het algemeen van zuiver militaire aard en 
aangezien ik mijn opperbevelschap zo heb opgevat, dat het meer diende om de politieke 
consequenties van militaire daden te overwegen en eventuele meningsverschillen tussen 
land‐ en zeemacht op te lossen en ik het mijn taak achtte mij niet te bemoeien met de 
militair‐technische zaken, waarvan ik geen verstand had, gaf dit geen aanleiding tot 
moeilijkheden.’365 
 

Oorlog in Nederlands-Indië 
Het Japanse offensief tegen Nederlands‐Indië begon in januari 1942 en verliep langs drie 
assen: een westelijke via Malakka en Sumatra; een centrale via het olierijke Oost‐Borneo en 
een oostelijke via Celebes. De Japanse aanvalsplannen waren erop gericht eerst een 
overmacht in de lucht te verkrijgen en daarna via voornamelijk amfibische acties vliegvelden 
en havens te bezetten. De verovering van vliegvelden vergrootte de actieradius van de 
luchtmacht en maakte daardoor verdere offensieven op het vasteland mogelijk. In eerste 
instantie concentreerden de gevechten rond Indië zich op Borneo. Hoewel de Nederlandse 
luchtmacht met behulp van Amerikaanse torpedobootjagers en een Nederlandse 
onderzeeboot enkele successen boekte, lukte het niet om een overmacht in de lucht te 
verkrijgen. De Japanse vloot en luchtmacht beschikten over zeer modern, kwalitatief 
hoogwaardig materieel, terwijl de grondstrijdkrachten goed getraind waren en uitgebreide 
gevechtservaring hadden opgedaan in China. Daardoor kon het KNIL verdere landingen van 
de Japanners en hevige verliezen aan Nederlandse zijde niet voorkomen. Begin februari 1942 
hadden de Japanners hun doelen op Borneo bereikt, waarna zij hun pijlen op Java en 
Sumatra richtten.366  

Op aandringen van Churchill had de Australische regering in december 1941 
ingestemd met het zenden van de zesde en zevende divisie van het Eerste Australische 
Legercorps uit het Midden‐Oosten naar Nederlands‐Indië, maar medio februari was daarvan 
slechts een kleine voorhoede aangekomen op Java. De Australische generaal John Laverack, 
die op Java was om voorbereidingen te treffen, seinde op 13 februari aan zijn chef‐staf in 
Melbourne dat de val van Singapore nabij was en dat slechts één divisie nog op tijd op Java 
aan zou kunnen komen. Hij was van mening dat Java alleen te houden was als hij twee 

                                                 
365 A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, ‘Contacten met Wavell’, Nationaal Archief, collectie Van 
Starkenborgh, toegang 6, document 14. 
366 De Jong, De waaier van het fortuin, 563‐564. 
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divisies op tijd kon krijgen, maar volgens Wavell kon de infanterie van de zevende divisie pas 
op 8 maart operatief zijn, terwijl de rest pas op 21 maart gereed zou zijn.367  

Op 15 februari 1942, de dag die als ‘Black Sunday’ de geschiedenis is ingegaan, 
capituleerde Singapore, het zenuwcentrum van het Britse veiligheidssysteem in het Verre 
Oosten en door velen beschouwd als een onneembare vesting.368 Omdat ook Zuid‐Malakka 
als verloren moest worden beschouwd, ondanks de inzet van de Nederlandse luchtmacht en 
Britse luchtmachtversterkingen, leek het lot van Nederlands‐Indië na deze dag bezegeld.369 
Premier John Curtin van Australië verzocht Churchill om de aan Nederland beloofde 
eenheden niet naar Java te zenden, maar naar Australië, om daar de noordwestkust en Port 
Darwin te verdedigen. Volgens Curtin kon Nederlands‐Indië na de val van Singapore niet 
meer worden gered en was Australië daarom een betere bestemming voor de divisies.370  

Ook Wavell was van mening dat het beter was de verdediging van Birma, Australië en 
misschien ook India voor te laten gaan, omdat volgens de opperbevelhebber binnen twee 
weken een Japanse landing op Java te verwachten was waartegen de geallieerden op geen 
enkele manier opgewassen zouden zijn. Zuid‐Sumatra en de kleine Sunda‐eilanden die door 
hun ligging aan weerszijden van Java de sleutels tot dit eiland vormden, waren direct na de 
val van Singapore in Japanse handen gekomen en daardoor was de situatie op Java hopeloos 
geworden. Wavell adviseerde daarom geen pogingen meer te ondernemen om Java te 
versterken, omdat de Japanse landingen op de Indische eilanden alleen voorkomen konden 
worden door een overwicht in de lucht en op zee, en dat was niet te verkrijgen.371 Hij vond 
het risico voor het Eerste Australische Legerkorps op Java daarom te groot. Bovendien was 
‘het verlies van Java’, zo schreef hij op 16 februari aan Churchill, ‘niet fataal voor de 
algemene oorlogvoering.’372 Nadat de Japanners er op 21 februari in slaagden West‐Timor te 
bezetten, was er voor de Amerikaanse jagers geen mogelijkheid meer Java te bereiken. De 
Amerikaanse bommenwerpers op Java waren daardoor zonder luchtbescherming, zodat 
verdere acties uiterst riskant werden. Hierop deelde Wavell aan Churchill mee dat het ABDA‐
Command geen zin meer had. Hij stelde voor het geallieerd opperbevel in overleg met Van 
Starkenborgh te ontbinden.373 Met goedkeuring van Churchill en Roosevelt besloot de CCOS 
dat de handhaving van de Maleise barrière niet langer mogelijk was en dat de versterkingen 
die voor Java gereed stonden – Australische divisies, Amerikaanse vliegtuigen en Britse 
pantsereenheden – niet gezonden zouden worden.374 Er zou een ‘reconstructed ABDA‐area’ 
komen met Australië als centrum. 

Op 25 februari werd het ABDA‐Command formeel beëindigd en vertrok Wavell met 
zijn staf uit Java. Enkele Britse en Amerikaanse officieren bleven achter als bevelhebbers van 
hun eenheden. Minister‐president Gerbrandy was er namelijk in geslaagd bij Churchill te 
bedingen dat Nederland alles mocht houden wat al in Indië was om door te kunnen 
vechten.375 Van Starkenborgh kreeg het opperbevel over de Nederlandse strijdkrachten 
terug en generaal Ter Poorten werd weer chef van het leger. Admiraal Helfrich voerde, als 

                                                 
367 Scholten, Op reis met de “Special Party”, 37; Zwitser, ‘Verwikkelingen rondom de capitulatie van het 
Koninklijk Nederlandsch‐Indische Leger in maart 1942’ in: Teitler, De val van Nederlands‐Indië, 104‐105.  
368 Neuman, Impasse te Londen, 123. 
369 De Jong, De waaier van het fortuin, 564. 
370 Scholten, Op reis met de “Special Party”, 37.  
371 De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel XIa, 878‐881. 
372 Scholten, Op reis met de “Special Party”, 40.  
373 Ibidem, 41. 
374 De Jong, De waaier van het fortuin, 564. 
375 Scholten, Op reis met de “Special Party”, 40 en 43.  
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opvolger van Hart, het commando over de ABDA‐vloot die op dat moment nog niet 
ontbonden was, maar wel sterk was ingekrompen.376  

Op 26 februari kwam in de loop van de middag het bericht binnen dat bij de 
Arendseilanden een groot konvooi Japanse schepen was waargenomen dat in zuidwestelijke 
richting voer. Helfrich verzamelde zijn commandanten en gaf ze een uiteenzetting van de 
situatie en van zijn plannen. Aan de orde kwam de vraag of het nog zin had tegen een 
overmachtige vijand in actie te komen; verkenningsberichten kwamen immers nauwelijks 
meer binnen, de bemanningen van de geallieerde schepen waren vermoeid en een 
toereikende luchtsteun kon niet meer geboden worden.377 Toch hadden de Nederlandse 
regering, de gouverneur‐generaal en het militaire gezag in Indië besloten de strijd niet te 
staken. Gerbrandy vreesde dat het ‘abandonneren’ van Java op de inheemse bevolking een 
slechte indruk zou maken en wees erop dat daardoor het latere herstel van de rijksbanden 
‘ten ernstigste’ bemoeilijkt zou worden.378 Admiraal Helfrich schreef in zijn memoires: 
‘Nederlands‐Indië was het belangrijkste overzeese gebiedsdeel van het koninkrijk met 
zeventig miljoen mensen van zeer verschillend ras, die onder Nederlands gezag en onder de 
Nederlandse vlag tot orde en welvaart waren gebracht. Al deze onderdanen keken in 
vertrouwen tot ons op.’379 Ook Van Starkenborgh vond dat de weerloze bevolking van Indië 
‘in dit uur van nood’ niet in de steek gelaten mocht worden.380 

Helfrich besloot de overgebleven schepen van de Combined Striking Force onder 
leiding van schout‐bij‐nacht K.W.F.M. Doorman de Javazee op te sturen om daar de Japanse 
invasievloot te onderscheppen. Doorman gehoorzaamde, al wist hij dat hij voor een 
onmogelijke opgave stond. In de Slag bij de Javazee, die op 27 februari volgde, zou hij op de 
Nederlandse kruiser De Ruyter mee ten onder gaan. Twee dagen later moest worden 
vastgesteld dat een groot deel van de vloot verloren was gegaan en dat in de nacht van 28 
februari op 1 maart vrijwel ongestoord op vier plaatsen Japanse troepen waren geland op 
Java’s noordkust.381 Admiraal Helfrich wilde desondanks doorvechten, maar in dit stadium 
vonden de leidinggevenden in Indië, waaronder Van Starkenborgh, dat Helfrich ‘romantische 
neigingen’ begon te vertonen en de werkelijkheid uit het oog verloor. Op 1 maart werd het 
ABDA‐vlootcommando in de Indische wateren opgeheven en was Helfrichs rol in Indië 
uitgespeeld.382  

Intussen was Van Starkenborgh overgebracht van Batavia naar Bandoeng. Bij zijn 
vertrek naar Bandoeng liet Van Starkenborgh zijn vrouw en dochter383 achter in Batavia, 
omdat hij zichzelf niet wilde bevoorrechten boven anderen. Hij had namelijk aan alle 
ambtenaren de order gegeven om op hun post te blijven en de mannen die hem vergezelden 
naar Bandoeng bevolen hun gezinnen in Batavia achter te laten. Daarnaast had hij in overleg 
met de Nederlandse regering in Londen een verbod uitgevaardigd op een massaevacuatie 

                                                 
376 Bijkerk, Vaarwel, tot betere tijden!, 128‐129. 
377 Neuman, Impasse te Londen, 124.  
378 Code‐telegram van minister van Koloniën (Gerbrandy) aan gouverneur‐generaal (Van Starkenborgh) van 20 
februari 1942, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Indische Collectie, toegang 4079. 
379 Geciteerd in: Van den Doel, Het Rijk van Insulinde, 259. 
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voor familiebezoek naar Nederland vertrokken. Door het uitbreken van de oorlog was zij gedwongen in 
Nederland te blijven.  
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van vrouwen en kinderen uit Batavia. Later zei hij hierover: ‘De bevolking was aangemaand 
zooveel mogelijk in eigen woonplaats te blijven. Voorkomen moest worden dat zij bij een 
oprukken van den vijand massaal zouden gaan trekken om op het laatste punt van 
verdediging samen te komen. Dit zou door besmettelijke ziekten, gebrek aan voedsel en 
onderdak tot een onoverzienbare ramp kunnen worden voor de honderdduizenden wellicht 
millioenen die door vrees voor de oorlogsgevolgen in beweging zouden komen, ofschoon in 
redelijkheid kwalijk te voorspellen viel waar men het veiligst zou zijn.’ 384 Toch trokken veel 
mensen naar Bandoeng en werd de stad overspoeld door vluchtelingen. Van Starkenborgh 
wilde duidelijk maken dat de regering en de ambtenaren die haar vergezelden alleen naar 
Bandoeng gingen om hun werk te kunnen voortzetten. ‘Dit moest tegenover het publiek 
door het achterblijven der gezinnen duidelijk worden. Het meenemen van gezinnen zou een 
averechtsch voorbeeld geven. (…) Het sprak vanzelf dat dit standpunt ook voor Christine en 
Tiny moest gelden. Indien ik haar meenam, zou daarin een miskenning van de juistheid van 
het algemeen beginsel liggen, die bij de handhaving nog moeilijker zou maken. (…) Zoo 
kwam het dat ik in de nacht van 21 op 22 februari 1942 omstreeks drie uur van beide 
afscheid nam om naar Bandoeng te gaan. Het afscheid ontroerde mij en ik trachtte Christine 
duidelijk te maken hoe ernstig het oogenblik was, haar zeggende dat het zeer wel kon wezen 
dat wij elkaar niet weer zouden zien. De nederlaag was naar menschelijke berekening 
onontkoombaar en niemand zou kunnen zeggen wat ons tijdens den strijd en de bezetting 
zou overkomen. Christine zag de zaken niet zoo in, leefde nog in de hoop dat de landing zou 
worden afgeslagen en toonde ook overigens het bewonderenswaardige vertrouwen in de 
toekomst, dat haar steeds gekenmerkt heeft en in de harde jaren van interneering haar 
moreele kracht heeft uitgemaakt.’385  

Na de uitschakeling van de vloot kwam de strijd om Java nu op het KNIL aan, dat, zo 
zagen we al in de vorige hoofdstukken, niet op deze taak berekend was. Al bij de aanvallen 
op de buitengewesten waren de tekortkomingen van het KNIL onbarmhartig aan het licht 
gekomen. Niet alleen was er een gebrek aan organisatie, verbindingen en logistiek, ook 
kwam een groot deel van het leger gevechtservaring en oefening tekort. Tegenover de 
beweeglijke Japanners werd een verdedigende houding aangenomen, die gebaseerd was op 
statische stellingen: een tactisch concept dat nog uit de Eerste Wereldoorlog stamde. De 
Japanners landden echter meestal buiten de verdedigde zones en dus ook buiten het bereik 
van de artillerie. Op deze manier konden zij het KNIL in de rug of in de flanken aanvallen. Het 
KNIL slaagde er niet in deze offensieven met contra‐aanvallen te beantwoorden en werd 
steeds verder in het defensief gedrongen. Chaos en demoralisatie waren het gevolg.386 

Op 2 maart bereikten de Japanners Serang, Sepoe en Kalidjati.387 In Kalidjati lag een 
vliegveld dat van groot strategisch belang was. Al binnen een half uur viel het vliegveld in 
Japanse handen en bleek het onmogelijk terug te veroveren, ondanks vele verwoede 
pogingen daartoe.388 Het Nederlandse verzet tegen de Japanners liep nu snel ten einde. Van 
Starkenborgh gaf luitenant‐gouverneur‐generaal Van Mook de opdracht een groep 
deskundige en representatieve personen te verzamelen die vanuit Australië de Nederlandse 
regering zouden kunnen helpen met het behartigen van de belangen van een bezet 
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Nederlands‐Indië. Van Mook formeerde een groep van vijftien personen, onder wie leden 
van de Raad van Indië en departementshoofden van het Indische gouvernement. De groep 
verliet Java op 7 maart en wist nog net voor de capitulatie Australië te bereiken.389 

Op 27 februari en 6 maart ontving Van Starkenborgh telegrammen van de 
Nederlandse regering in Londen, waarin hem gevraagd werd een passende functie buiten 
Indië te aanvaarden. De functie werd niet nader omschreven en Van Starkenborgh mocht 
zelf beslissen.390 Het aanbod was in strijd met een eerdere instructie van Gerbrandy van 20 
februari, waarin stond: ‘Bij overweldiging Java verlaten Uzelf en regeerings‐ en 
bestuursapparaat niet (herhaal: niet) het Indische grondgebied.’391 Daarbij speelde voor Van 
Starkenborgh de overweging dat hij ‘in gemoede niet geloven [kon] buiten Indië van zoveel 
te kunnen zijn dat dit te rechtvaardigen zou zijn, af te zien van de betrachting van een 
solidariteit die naar ik hoopte morele steun zou geven en waartoe gevoelsoverweging mij 
drong.’392 Verder zei hij later: ‘Hoe had ik kunnen vergeten in laatste instantie 
verantwoordelijk te zijn voor het beleid dat was gevoerd en anders dan mij verbonden 
voelen met deze gemeenschap, waaruit zulke treffende daden van moed en volharding 
waren voortgekomen en die, na zoveel leed en spanning de kommer van de bezetting voor 
zich zag.’393 Van Starkenborgh reageerde dan ook niet op de voorstellen van Gerbrandy.  

Volgens historicus H.L. Zwitser is Van Starkenborghs besluit in Indië te blijven in 
diverse naoorlogse publicaties, hij noemt onder andere Bijkerks Vaarwel tot betere tijden..., 
te heroïsch voorgesteld. Hij spreekt zelfs van een historische mythe die het gevolg is van een 
aureool dat na de oorlog om Van Starkenborgh is geschapen. Volgens Zwitser heeft 
Gerbrandy gezien zijn opvattingen over de continuering van het gezagsapparaat in Indië, ook 
onder een Japanse bezetting, nooit gewild dat Van Starkenborgh het land zou verlaten.394 Uit 
de telegrammen die Van Starkenborgh in februari en maart 1942 met minister van Koloniën 
Gerbrandy wisselde, blijkt dat Gerbrandy de hoop koesterde dat de oorlog als een 
guerillastrijd voortgezet kon worden. Ook zinspeelde Gerbrandy op de mogelijkheid dat Van 
Starkenborgh bij een Japanse bezetting aan zou kunnen blijven als civiel bestuurder, naar het 
voorbeeld van Jean Decoux in Frans‐Indo‐China. Hij vond daarom dat de algehele capitulatie 
van Nederlands‐Indië ‘als land’ voorkomen moest worden.395 Daartoe werd Van 
Starkenborgh in overleg met de Nederlandse regering op 4 maart 1942 van het opperbevel 
ontheven, en werd legerchef Ter Poorten aangewezen als zijn opvolger. Op deze manier zou 
voorkomen kunnen worden dat Van Starkenborgh in de omstandigheden zou kunnen raken 
waaronder de Japanners hem onder bedreiging tot een algemene capitulatie zouden kunnen 
dwingen en zou de mogelijkheid opengehouden worden dat Van Starkenborgh als civiel 
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bestuurder aan zou blijven onder een Japanse bezetting.396 In Indië zou nu niemand meer 
bevoegd zijn een algemene capitulatie te sluiten en zou alleen de Kroon daarover kunnen 
beslissen.397 Zwitser leidt uit deze feiten af dat het achterblijven van de gouverneur‐generaal 
in Indië dus in eerste plaats gebeurde in opdracht van de regering in Londen, onder meer 
vervat in Gerbrandy’s telegram van 20 februari, en dat de idee dat Van Starkenborgh 
daartoe een autonoom besluit nam, nadat hij was uitgenodigd naar Londen te komen, niet 
houdbaar is.398  

Mijns inziens is deze visie in zoverre correct dat Van Starkenborgh al in een telegram 
van 25 februari aangaf het Indische grondgebied niet te zullen verlaten. Dit was dus voor de 
twee aanbiedingen van de regering van 27 februari en 6 maart en na Gerbrandy’s telegram 
van 20 februari. Maar dit impliceert naar mijn mening niet dat Van Starkenborgh geen 
autonoom besluit nam. Het feit dat Van Starkenborgh niet reageerde op de 
uitwijkmogelijkheden die Gerbrandy hem bood, wijst erop dat Van Starkenborgh nooit van 
plan is geweest Indië te verlaten. Van Starkenborghs besluit stond vast en daarom vond hij 
het niet nodig hierover nog te corresponderen. Dit laat onverlet dat hij wel degelijk nog een 
keuzemogelijkheid had. Mijns inziens hecht Zwitser te veel waarde aan de volgorde van de 
gebeurtenissen – Gerbrandy’s order, Van Starkenborghs besluit en Gerbrandy’s 
aanbiedingen te vertrekken – en is zijn scherpe conclusie op onvoldoende argumenten 
gebaseerd.  

Op 6 maart viel de Tjiater‐stelling bij Lembang en waren de Japanners Bandoeng tot 
op zes kilometer genaderd. De toestand was nu zeer kritiek, omdat Bandoeng vol zat met 
gevluchte vrouwen en kinderen. Van Starkenborgh seinde naar de Nederlandse regering in 
Londen om nadere instructies: moest hij werkelijk doorzetten en een bloedbad riskeren of 
moest hij overgeven als de toestand hopeloos was?399 Het antwoord van de regering kon 
niet meer ontcijferd worden, omdat de geheime regeringscode inmiddels vernietigd was. 
Van Starkenborgh moest nu dus zelf een beslissing nemen. Na overleg met zijn adviseurs en 
de legerleiding besloot Van Starkenborgh dat met het oog op het grote aantal vluchtelingen 
niet in Bandoeng gevochten zou worden.400  

Op 7 maart maakte Ter Poorten bekend dat het KNIL als eenheid had opgehouden te 
bestaan, maar dat elders op Java en in de buitengewesten de strijd zou worden 
voortgezet.401 Omdat de Japanse druk op het noordelijke front van Bandoeng op 7 maart zo 
hevig was geworden dat Bandoeng onmiddellijk gevaar liep, had generaal‐majoor J.J. 
Pesman de opdracht gekregen een parlementair naar de Japanners te sturen om een 
plaatselijke wapenstilstand rond Bandoeng te bedingen.402 Na onderhandelingen met 
Pesman bepaalde de opperbevelhebber van de Japanse strijdkrachten, H. Imamura, dat de 
gouverneur‐generaal en de legercommandant op 8 maart voor onderhandelingen naar het 
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door Japan bezette vliegveld Kalidjati moesten komen. Aan Pesman werd medegedeeld dat 
als de gouverneur‐generaal en de legercommandant er niet onmiddellijk in toestemden de 
Japanse opperbevelhebber te ontmoeten, Bandoeng vanuit de lucht zou worden vernield. 
Na enige aarzeling besloot Van Starkenborgh dat de gang naar Kalidjati onvermijdelijk was 
en begaven hij en Ter Poorten zich, vergezeld van enkele medewerkers, naar het vliegveld.403  
 

Capitulatieonderhandelingen te Kalidjati en krijgsgevangenschap 
Voor generaal Ter Poorten was het nu duidelijk dat de Japanners te Kalidjati zouden willen 
onderhandelen over een algehele capitulatie en met minder geen genoegen zouden nemen. 
In een naoorlogs verslag over de gebeurtenissen te Kalidjati schreef hij: ‘Een algemeen 
bevelhebber onderhandelt niet in persoon over een gedeeltelijke capitulatie; dit laat hij 
gebeurtelijk aan den betrokken ondercommandant over. (…) Hadden we dit [de algehele 
capitulatie] willen ontgaan dan had de bespreking geweigerd moeten worden en hadden we 
het er op aan moeten laten komen, of de Japanner zijn bedreiging zou uitvoeren, ja of neen; 
in beide gevallen was het einde toch binnen enkele uren gekomen, doch dan 
hoogstwaarschijnlijk gepaard aan een groote massa gewelddaden en wreedheden.’404 
Volgens Ter Poorten moest de waarheid onder ogen gezien worden en kon men niet anders 
dan de ‘verpletterende nederlaag accepteren’. 

Van Starkenborgh wilde echter vasthouden aan de instructies uit Londen, die het 
hem beletten een algemene capitulatie te sluiten. Hij probeerde Imamura duidelijk te maken 
dat hij geen opperbevelhebber meer was en dat hij alleen naar Kalidjati was gekomen om 
over civiele zaken te spreken. Imamura wendde zich vervolgens tot Ter Poorten en eiste van 
hem de onvoorwaardelijke overgave. Tot grote ergernis van Van Starkenborgh draaide Ter 
Poorten zich naar hem om, en zei: ‘Ziet u wel, dat was te verwachten!’ Volgens Van 
Starkenborgh gedroeg Ter Poorten zich ‘als een geestelijk verslagene, zonder weerstand en 
energie’ en maakte hij de indruk zich niet te zullen verzetten tegen de Japanse eisen.405 Van 
Starkenborgh bleef zich daarom in het debat mengen, met de bedoeling de Japanse generaal 
ervan te overtuigen dat ook Ter Poorten niet de bevoegdheid had een algemene capitulatie 
te sluiten en dat alleen de Kroon daarover kon beslissen. Hoewel Van Starkenborgh later 
erkende dat de kansen gering waren dat Imamura zijn betoog zou aanvaarden, vond hij dat 
eerst ‘een volhardende poging’ gedaan moest worden om de Japanners te overtuigen. Pas 
als dit mislukt zou zijn ‘zou het vast staan dat er voor de Nederlandse vertegenwoordigers 
inderdaad geen mogelijkheid was te ontkomen aan de keuze tusschen onmiddelijke 
algeheele overgave of de risico’s voor Bandoengs bevolking.’406  

Uit het verslag van Ter Poorten blijkt dat hij zich van de pogingen van Van 
Starkenborgh om alleen Bandoeng op te geven ‘geheel afzijdig’ heeft gehouden, ‘omdat [hij] 
als militair het nutteloze daarvan inzag.’407 Imamura bleef inderdaad aandringen op een 
onvoorwaardelijke overgave en gaf de Nederlanders tenslotte nog een laatste kans om op 
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zijn eisen in te gaan. Na een schorsing van tien minuten, bleef Van Starkenborgh volharden 
in zijn standpunt en begon Imamura zijn geduld te verliezen. Hij zei tegen Van Starkenborgh 
‘dat hij met diplomaten en rechtsgeleerden niet verder wenschte te praten en zich liever 
rechtstreeks met de militairen verstond.’408 Daarna werden de onderhandelingen met Ter 
Poorten voortgezet, resulterend in de onvoorwaardelijke capitulatie van het KNIL op 9 maart 
1942.  

Van Starkenborgh keerde na de capitulatie terug naar zijn villa in Bandoeng, waar ook 
zijn belangrijkste adviseurs hun intrek hadden genomen. Hij was vanaf 9 maart, volgens 
artikel 62 van de grondwet, buiten staat tot uitoefening van het openbaar bestuur en werd 
als geïnterneerde beschouwd. Na een korte huisinternering in de villa in Bandoeng werden 
Van Starkenborgh en zijn huisgenoten overgebracht naar de strafgevangenis Soekamiskin 
even buiten de stad.409 In Soekamiskin waren al eerder leden van Indisch bestuur gevangen 
genomen, zodat de Japanners nu praktisch het hele hoger bestuur in de gevangenis 
verzameld hadden. Ook bijna het gehele hogere kader van het KNIL was opgepakt. Zij zaten 
opgesloten in de voormalige jeugdgevangenis Kebon Waroe Bandoeng.410 Op 17 april 1942 
werden zowel de civiele ambtenaren als de hoge militairen van het KNIL per trein naar 
Batavia afgevoerd. Op het perron vond een selectie plaats: de burgers gingen naar de 
Struyswijck‐gevangenis, terwijl de militairen in de kazerne van het tiende bataljon infanterie 
werden geïnterneerd. Van Starkenborgh werd bij de militairen ingedeeld, omdat hij het 
opperbevelschap over het KNIL had gevoerd en in die zin dus als hoogste militair gold. Dat hij 
op 4 maart het opperbevelschap had overgedragen, deed voor de Japanners niet ter zake. 
Van Starkenborgh behoorde vanaf dat moment tot de door de Japanners zo aangeduide 
‘Special Party’. 411  

In kamp Infanterie X kreeg Van Starkenborgh samen met Ter Poorten een 
onderofficiershuisje toegewezen. Van Starkenborgh organiseerde hier dagelijkse 
Bijbellezingen die door een klein groepje oudere officieren en medegevangenen  
werden bijgewoond. De Japanners hielden op de meest onmogelijke tijden appèls, die door 
alle gevangenen, ook de zieken, moesten worden bijgewoond. Tijdens de appèls werden de 
gevangenen geteld en moesten zij vele malen buigen. Dit werd gezien als een eerbewijs aan 
de keizer en was voor de Japanners dan ook zeer belangrijk. De tellingen duurden soms uren 
en vonden ook ’s nachts plaats. Ook buiten de appèls moesten alle Japanners, ongeacht hun 
rang, steeds met een buiging worden begroet, op straffe van een flink pak slaag. Van 
Starkenborgh werd meermaals hardhandig aan deze vernederende plicht herinnerd.412413 
  Regelmatig werd de krijgsgevangenen opgedragen een opstel te schrijven over hun 
krijgsgevangenschap, over de situatie in het moederland of over hun denkbeelden over het 
uiteindelijke resultaat van de strijd in de Pacific. Ook werd Van Starkenborgh van tijd tot tijd 
geïnterviewd door Japanse journalisten. Zij vroegen hem onder meer wat het geheim was 
van de Nederlandse behandeling van de inheemsen in Nederlands‐Indië. Van Starkenborgh 
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Starkenborgh’ (1961) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Indische Collectie, toegang 8084, 
en ook Scholten, Op reis met de “Special Party”, 88.  
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antwoordde daarop: ‘Geen politiek, maar opheffing van het volk’. Op de vraag wie de oorlog 
zou winnen zei hij: ‘De Geallieerden’. Hij wees erop dat het oorlogspotentieel van de 
geallieerden onuitputtelijk was en dat Japan uiteindelijk niet over voldoende reserves zou 
beschikken. Ook zei hij er geen spijt van te hebben Japan direct na de aanval op Pearl 
Harbour de oorlog te hebben verklaard.414  

Kort voor Kerstmis 1942 kregen de gevangenen van Infanterie X te horen dat zij naar 
een onbekende bestemming zouden worden overgeplaatst. Na een kort verblijf in het 
Changi‐kamp op Singapore Island vertrok de Special Party op 10 januari 1943 naar Japan. De 
voedselsituatie in Singapore was zeer slecht geweest. Vruchten waren er niet en het eten 
was totaal vetloos. Ook vlees en vis werden niet verstrekt waardoor veel gevangenen 
beriberi of dysenterie hadden opgelopen.415 Het verblijf in Japan was zeer kort; de 
voorlopige eindbestemming van de Special Party bleek Formosa (het huidige Taiwan). Op 1 
februari 1943 kwam Van Starkenborgh met zijn medegevangenen in kamp Karenko aan. Al 
dadelijk bleek dat de voedselsituatie ook hier erbarmelijk was. Na Karenko volgden nog 
verschillende andere kampen op Formosa, waarna de Special Party in oktober 1944 via 
Japan naar Mantsjoerije werd getransporteerd. Na een lange reis bereikten zij op 14 
november 1944 Cheng Chia Tun, een klein stadje aan de oostrand van de Gobi‐woestijn in 
Mongolië. In het nabijgelegen kamp bracht Van Starkenborgh de herfst van 1944 door. In het 
nieuwe kamp kon het buitengewoon koud worden; de temperatuur zakte soms tot onder de 
‐40 graden Celsius en ook in de verwarmde kamers van de kampgebouwen vroor het vaak.416 
  Eind november kregen de prominenten, onder wie Van Starkenborgh, te horen dat zij 
naar een ander kamp overgebracht zouden worden. Hoewel de nieuwsvoorziening in de 
kampen zeer gebrekkig was, was het bij de gevangenen inmiddels bekend dat de 
krijgskansen gekeerd waren en dat de oorlog niet lang meer zou duren. Op verzoek van Van 
Starkenborgh brachten de kolonels en generaals hem voor zijn vertrek naar Sian een 
afscheidsbezoek. Met generaal‐majoor Scholten sprak Van Starkenborgh over de toekomst 
en bevrijding van Indië. Scholten schreef daar later over: ”Jhr. Van Starkenborgh zei: ‘Eerst 
orde en rust herstellen, dan praten en de bevolking in het vooruitzicht stellen, dat zij op de 
duur – door hem op een tijd van 30 jaar geschat – haar zelfstandigheid zal verkrijgen, 
wanneer ze er rijp voor is.”’417  
  In Sian kreeg Van Starkenborgh op 18 augustus te horen dat de Russen Mantsoerije 
waren binnengevallen en dat de oorlog afgelopen was. Het kamp werd op 25 augustus door 
Russische soldaten bereikt, waarna Van Starkenborgh met enkele andere prominenten werd 
overgebracht naar Moekden en daarna Chunking.418 In Chungking kreeg Van Starkenborgh 
van de Nederlandse ambassadeur een telegram uit Den Haag, waarin hem de keus werd 
gelaten of hij rechtstreeks naar Indië terug zou gaan, of eerst naar Nederland zou komen. 
Hoewel zijn vrouw en dochter nog op Java gevangenzaten en Van Starkenborgh sterk naar 
een hereniging met hen verlangde, besloot hij toch eerst naar Nederland door te reizen, 

                                                 
414 S.L. van der Wal, ‘Van Starkenborghs antwoord aan de vijand’ in: Stikker, Jhr. Mr. Dr. A.W.L. Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwe, 22‐24. 
415 Scholten, Op reis met de “Special Party”, 101.  
416 Ibidem, 144 en 204.  
417 Ibidem, 214‐217.  
418 A.G. Vromans, ‘Data reis Van Starkenborgh als krijgsgevangene’, Nationaal Archief, collectie Van 
Starkenborgh, toegang 6, document 16. 
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omdat ‘aan de eischen van de Landvoogdij geen recht gedaan [kon] worden zonder kennis 
van wat in de wereld omging’.419 

Na de oorlog 
Onderweg naar Nederland ontving Van Starkenborgh in Caïro een telegram van de nieuwe 
minister van Koloniën J.H.A. Logemann, die naar Australië zou vliegen voor overleg met 
luitenant‐gouverneur‐generaal Van Mook. Logemann wilde Van Starkenborgh onderweg 
ontmoeten en daartoe werd een afspraak gemaakt op vliegveld Lydda in Palestina420. Tijdens 
het onderhoud bespraken Logemann en Van Starkenborgh de mogelijkheid van Van 
Starkenborghs wederoptreden als gouverneur‐generaal. Van Starkenborgh liet Logemann 
weten dat hij geen verlangen had opnieuw ambtelijke functies te bekleden, maar dat hij zich 
niet a priori wilde onttrekken aan die verantwoordelijkheid als er op het behoud van zijn 
gouverneur‐generaalschap prijs zou worden gesteld. Voorwaarde was wel dat er 
overeenkomstigheid van inzicht tussen hem en de regering zou zijn over het Indische beleid. 
Van Starkenborgh zei daarover: ‘Er was reden dit te stellen, omdat de heer Logemann als 
uitgesproken geavanceerd bekend stond.’421 Tijdens het gesprek kwamen geen belangrijke 
meningsverschillen naar voren. ‘In hoofdzaken waren wij het eens, met name hierin, dat 
Indië niet rijp was voor een zuiver parlementairen regeeringsvorm, maar uiteindelijke 
zeggenschap van den Gouverneur‐Generaal in gewichtige zaken voorlopig zou moeten 
blijven prevaleeren.’ Toch vonden beiden dat belangrijke hervormingen nodig waren, zowel 
in het Indisch binnenlands bestuur als in de verhouding van Indië tot het koninkrijk. Van 
Starkenborgh gaf de voorkeur aan een systeem met een rijksraad die zaken zou moeten 
behandelen die het hele koninkrijk aangingen. Hij vond dat in een dergelijke raad ook 
vertegenwoordigers uit Nederlands‐Indië en uit de koloniën in de West zitting moesten 
hebben. ‘Deze rijksraad zou moeten functionneren (sic) in een bepaalde verhouding tot 
Rijks‐ministers. In dit bestel zou de verantwoordelijkheid van de gouverneur‐generaal 
moeten worden verankerd.’ Hoewel Logemann ‘eenigszins andere wenschen koesterde’, 
was er voor Van Starkenborgh geen reden om aan te nemen dat de uitwerking van hun 
denkbeelden ‘ons tegenover elkaar zou plaatsen, op eene wijze die een vergelijk zou 
uitsluiten’, zeker omdat beiden ‘slechts vage denkbeelden’ hadden over de organisatie van 
het toekomstige staatsbestel.422  
  Hoewel Van Starkenborgh bereid was om naar Indië terug te keren lag er een 
moeilijkheid in de positie van Lord Mountbatten, die opperbevelhebber was van de Britse 
troepen en verantwoordelijk voor de bevrijding en bezetting van Nederlands‐Indië. Bij het 
vallen van de Amerikaanse atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, op 
6 en 9 augustus 1945, waren de geallieerde voorbereidingen voor de bevrijding van 
Zuidoost‐Azië nog niet afgerond. Mountbatten was zelfs pas twee weken voor het vallen van 
de atoombommen op de hoogte gesteld van het bestaan en voorgenomen gebruik van de 
nieuwe vernietigingswapens. Bovendien was pas in de maand ervoor, tijdens de geallieerde 
conferentie in Potsdam, besloten dat niet alleen Sumatra, maar het grootste deel van 
Nederlands‐Indië binnen het Britse bevelsgebied zou komen te liggen. Eerder waren Java en 
                                                 
419 A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, ‘Bemoeienissen met Nederlandsch‐Indië na de bevrijding’ 
(Parijs 20 april 1947), Nationaal Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 6, document 45a. 
420 De tegenwoordige luchthaven Ben‐Gurion in Israël, vijftien kilometer ten zuidoosten van Tel Aviv. Het ligt 
tussen de voorsteden Lod (vroeger Lydda genaamd) en Or Yehuda.  
421 A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, ‘Bemoeienissen met Nederlandsch‐Indië na de bevrijding’ 
(Parijs 20 april 1947), Nationaal Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 6, document 45a. 
422 Ibidem. 
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de buitengewesten onderdeel geweest van het Amerikaanse bevelsgebied, maar omdat een 
grootscheepse aanval op de Japanse eilanden aanstaande was, was het commando over de 
periferie van de Pacificoorlog overgedragen aan de Britten.423 Dit betekende dat 
Mountbatten een gebied van bijna tweeënhalf miljoen vierkante kilometer met 128 miljoen 
mensen op orde moest brengen. Hij had hiervoor slechts drie divisies en één brigade tot zijn 
beschikking die bovendien pas over een maand ter plekke zouden kunnen zijn. Daarbij kwam 
dat de Britten een lage prioriteit gaven aan de Nederlandse kolonie, omdat zij zelf orde op 
zaken moesten stellen in de Britse koloniën in Zuidoost‐Azië.424  

Mountbatten besloot zich in Nederlands‐Indië afwachtend op te stellen en was zeker 
niet bereid grote risico’s te nemen voor het Nederlandse gezagsherstel op Java, waar 
Soekarno gebruik gemaakt had van het machtsvacuüm door op 17 augustus de Republik 
Indonesia uit te roepen. Na deze proclamatie had de nationalistische beweging onder leiding 
van Soekarno en Hatta kans gezien zich als feitelijk heersers op Java en Sumatra te 
installeren Zij waren onder relatief rustige omstandigheden bezig in hoog tempo een 
bestuursapparaat op te bouwen. Mountbatten probeerde de Nederlanders ertoe te 
bewegen te onderhandelen met de nationalistische leiders, maar de Nederlandse regering 
weigerde dit, omdat deze leiders in de Nederlandse ogen collaborateurs waren, vanwege 
hun samenwerking met de Japanners.425  
  Al vanaf september 1945, toen de eerste Europese krijgsgevangenen en 
burgergeïnterneerden uit de Japanse kampen terugkeerden, werd het straatbeeld in Indië 
bepaald door pemoeda’s426, gewapende nationalistische strijders, die Nederlandse 
bezittingen vernielden, Nederlanders en Britten bedreigden en slaags raakten met Indische 
en Ambonese bendes. Het geweld van duizenden pemoeda’s die zich van Japanse wapens 
hadden voorzien, escaleerde bij de landing in Batavia van de Britse generaal Christenson en 
luitenant‐gouverneur‐generaal Van Mook. Britse troepen probeerden de orde te herstellen 
en de Europeanen te beschermen, maar tot meer waren ze niet bereid en ook niet in 
staat.427  
  De Indische regering, die onder leiding van Van Mook vanuit Melbourne en later 
Brisbane, in sterk onderbezette vorm en zonder steun van het moederland had getracht de 
belangen van Nederlands‐Indië onder de Japanse bezetting te behartigen, had na de Japanse 
capitulatie vrijwel niets in te brengen in de gang van zaken op haar (voormalige) 
grondgebied.428 Mountbatten stond als geallieerd opperbevelhebber in Indië in zeggenschap 
boven de eerste Nederlandse gezagsdrager, en daarom zou Van Starkenborgh, als hij terug 
zou keren, ook niet de hoogste bestuurder kunnen zijn. Zowel de ministers als Van 
Starkenborgh vonden dit een onwenselijke situatie en wilden de terugkeer van de 
gouverneur‐generaal uitstellen totdat het gezag opnieuw geheel in Nederlandse handen zou 
zijn. In de tussentijd zou Van Mook als luitenant‐gouverneur‐generaal met de uitoefening 
van het ambt zijn belast. Al snel bleek dat het Nederlandse bestuursherstel niet spoedig zou 
verlopen en dat Van Mook geruime tijd verantwoordelijkheid zou dragen. Van Van 
Starkenborgh werd verwacht dat hij nog ongeveer twee jaar als gouverneur‐generaal zou 
aanblijven, om de grondslagen van het nieuwe Indische bestel te leggen. Van Starkenborgh 
                                                 
423 Wim Willems, De Uittocht uit Indië (Amsterdam 2001) 20. 
424 Inez Hollander, Verstilde stemmen en verzwegen levens (Amsterdam 2009) 196. 
425 Willems, De Uittocht uit Indië, 20‐21. 
426 ‘Pemoeda’ betekent letterlijk jongeling, maar in de Indonesische revolutie was het de benaming voor jonge 
Indonesische nationalistische strijders.  
427 Bosma, Raben en Willems, De geschiedenis van Indische Nederlanders, 132‐133. 
428 Willems, De Uittocht uit Indië, 20. 
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besefte dat deze termijn te kort zou zijn om deze grondslagen in de praktijk te brengen en 
vond dat ‘indien ooit, nú continuïteit van bestel vereischt [was]. Het bestuur van Indië moest 
zoodra mogelijk worden gelegd in handen, waarin het geruimen tijd zou kunnen blijven.’429 
Van Starkenborgh gaf de minister‐president in overweging af te zien van zijn persoon als 
bestuurder en stelde voor dat hij, wanneer de autoriteit van Mountbatten zou zijn 
afgelopen, naar Indië zou gaan om de landvoogdij aan zijn opvolger over te dragen, in een 
plechtigheid ‘die de aansluiting bij het verleden en de bestendigheid van het Nederlandse 
gezag, slechts tijdelijk door de bezetting verduisterd, zou symboliseren.’430 
  Bezorgdheid over de continuïteit van het bestuur was niet het enige dat Van 
Starkenborgh tot dit voorstel bracht; hij had op het departement van Koloniën diverse 
stukken gelezen die bij hem de indruk wekten dat ‘zoowel Dr. Van Mook als de Minister in 
een gedachtesfeer leefden, waarin ik mij niet thuis kon gevoelen.’ Volgens Van Starkenborgh 
toonden Logemann en Van Mook een te grote ‘tegemoetkomendheid’ voor de Indonesische 
aspiraties en bestond er zelfs ‘een geneigdheid ze te stimuleeren.’431 Dit bleek onder andere 
uit een vlagvoorstel van Van Mook van 29 september, bedoeld om de tegenstanders de wind 
uit de zeilen te nemen. Ook was er het verzoek van Ch.O. van der Plas, regeringsadviseur en 
rechterhand van Van Mook, om besprekingen te voeren met Soekarno en Hatta, omdat het 
geallieerd (in casu Brits) hoofdkwartier in Singapore daar sterk op aandrong.432 Van 
Starkenborgh was van mening dat iedere vriendelijkheid en elk welwillend gebaar fataal was 
zolang het Nederlandse gezag niet volledig was hersteld. In een buitengewone vergadering 
van de ministerraad, waaraan Van Starkenborgh eind september deelnam, bleek dat er 
tussen hem en de minister op dat punt een verschil van mening bestond. Weliswaar vond 
ook Logemann dat niet met Soekarno en andere nationalisten gepraat moest worden over 
staatkundige hervormingen zolang het Nederlandse gezag niet was hersteld, maar 
Logemann vond net als Van Mook dat het wenselijk was een uitspraak te doen over interne 
hervormingen die niet de verhouding met Nederland betroffen. Bovendien vond hij dat het 
Indonesisch nationalisme moest worden erkend. Van Starkenborgh was het hier niet mee 
eens en nam na rijp beraad de beslissing af te treden. Met de minister sprak hij af dat zij hun 
standpunten in een briefwisseling uiteen zouden zetten.433  
  Logemann schreef in zijn brief van 9 oktober dat hij Van Starkenborghs 
waarschuwingen ‘tegen het leggen van een sterk accent op de vermeerdering van 
Indonesische volksinvloed in het staatsbestuur, tegen het meer dan strikt nodig stimuleren 
van inheemse politieke aspiraties en rassentiment (…) en vooral tegen het houden van 
politieke besprekingen met nationalistische voormannen’ blijk gaven ‘van een geheel van de 
mijne afwijkende schatting der maatschappelijke krachten, die hier in het spel zijn.’ Volgens 
Logemann zou een beleid dat Van Starkenborgh voorstond ‘een onhoudbaar beleid blijken, 
de Indonesische beweging duurzaam van ons ontwrichten en tot gevaarlijke conflicten 
leiden.’ Naar Logemanns mening was ‘het wezenlijke onderscheid tussen 1940 en 1945’ erin 
gelegen ‘dat maatschappelijke krachten zijn geactiveerd – zowel binnen Nederlands‐Indië als 

                                                 
429 A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, ‘Uiteenzetting’ (5 juli 1948), Nationaal Archief, collectie Van 
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ook daarbuiten – die onhoudbaar zullen maken de politiek van geleidelijkheid waarbij ten 
slotte de Nederlandse bewindslieden het tempo bepaalden en zij te slotte uitmaakten wat 
voor Indië heilzaam was te achten of niet. (…) Ik geloof dat wij in Indië minder dan ooit 
tevoren alleen zijn met onze onderdanen maar dat een gansche wereld zich met ons 
bemoeit en uit allerlei motieven en sentimenten zal blijven bemoeien.’434 
  Op 11 oktober antwoordde Van Starkenborgh hierop dat het zijns inziens niet 
onmogelijk was het wettig gezag ‘zonder hulp van tegemoetkomingen’ te herstellen zodat 
‘het Indisch Staatsbeleid zich aan het verleden [zou] laten aanknopen.’ Dat beleid moest 
gericht zijn op een ‘evenwicht tussen toe te kennen politieke invloed en geschiktheid deze 
uit te oefenen’. Die meerdere geschiktheid zou ‘met voortvarendheid’ moeten worden 
nagestreefd, maar daarbij zou alles vermeden moeten worden wat een ‘voortijdig 
rassentiment en nationaal politiek bewustzijn nog zou stimuleren’. Van Starkenborgh 
erkende dat het herstellen van het Nederlandse gezag ‘ernstige moeilijkheden en gevaren’ 
met zich mee zou brengen, maar vond het handhaven van het gezag en het aanknopen aan 
het verleden ‘een belang van de eerste orde, hetwelk uiterste inspanning en aanzienlijke 
offers waard is.’435 Van Starkenborgh kwam tot de slotsom dat het door Logemann 
voorgestane beleid in Indië niet met zijn overtuiging strookte en dat hij dit beleid niet als 
landvoogd voeren kon. Hij vroeg daarom zijn eervol ontslag aan bij de koningin, dat hem op 
17 oktober 1945 werd verleend onder ‘dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten 
door hem onder weergaloos moeilijke omstandigheden aan den lande bewezen.’436  

Minister Logemann legde op 16 oktober een verklaring af over het Indisch beleid, 
waarin ook een passage voorkwam over het aftreden van Van Starkenborgh. Hierin stond 
dat Van Starkenborgh aan een progressief beleid zeer zeker zijn medewerking zou hebben 
willen verlenen, maar dat er met de minister een meningsverschil bestond over de ‘aard en 
maat van de uiteindelijk tot stand te brengen hervormingen’. Van Starkenborgh vond dat de 
‘hervatting van de normale functies niet door samensprekingen met de daarvoor in 
aanmerking komende Indonesische leiders behoorde te worden begeleid’, terwijl de 
regering van mening was ‘dat zoodanig beleid de diepten niet zou bereiken, waarin 
geestelijk het huidig conflict zich afspeelt en dat zij geen gezag prijsgeeft door te handelen 
als zij zich voorstelt’. Ook schroomde de regering niet ‘in haar uitspraken en woordkeus het 
Indonesisch nationalisme erkenning te geven, waar de aftredende landvoogd er eer 
indachtig op zou zijn vooralsnog te vermijden een sentiment aan te moedigen, op de 
gevaren van welks onevenwichtig uitgroeien in deze bont geschakeerde maatschappij hij 
met nadruk wijst.’437 In deze wollige bewoordingen bleef de werkelijke reden van Van 
Starkenborghs ontslag onduidelijk. Vooral ook werd niet opgehelderd waarom Van 
Starkenborgh niet met de nationalisten wilde praten. In een uiteenzetting uit 1946 was Van 
Starkenborgh daar duidelijker over: ‘De agitatie, sinds jaren, van een groep nationalistische 
leiders was volstrekt onevenredig aan de belangstellig en het geestelijk niveau der massa 
voor wie zij probeerden te spreken. Het partij‐wezen beroerde slechts een kleine laag en 

                                                 
434 Brief van J.H.A. Logemann aan Van Starkenborgh, 9 oktober 1945, Nationaal Archief, collectie Van 
Starkenborgh, toegang 6, document 45b. 
435 Ibidem. 
436 Aantekeningen van S.L. van der Wal voor een artikel over de laatste landvoogd (niet gepubliceerd) Nationaal 
Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 15.  
437 J.H.A. Logemann, ‘Stukken betreffende de behandeling van de Indonesische kwestie in de Staten‐Generaal, 
1945‐1946’, Nationaal Archief, collectie Logemann, archief A 3, document 30; Aantekeningen van S.L. van der 
Wal voor een artikel over de laatste landvoogd (niet gepubliceerd) Nationaal Archief, collectie Van 
Starkenborgh, toegang 15. 
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vertoonde het beeld van voortdurende wisseling. Persoonlijke ambities speelden, naast 
lichtvaardig gebruik van Europeesche leuzen, een overmatige rol. Het streven naar algeheele 
zelfstandigheid op grondslag van een Westersche democratie met vollen nadruk op de 
inheemsche bevolking, was er een, dat ver uitreikte boven het eigen kunnen der leiders en 
de staat van rijpheid van de massa. De inheemsche maatschappij zou ten eenenmale buiten 
staat zijn de regeerkracht en bekwaamheid op te brengen, onmisbaar om een ordelijke, 
progressieve samenleving te waarborgen.’438 
  Van Starkenborgh voelde zich door zijn beslissing af te treden opgelucht dat ‘de 
spanning door de gedachtenwisseling der verloopen dagen’ was opgeheven. Maar, schreef 
hij, ‘anderzijds bedroefde mij de gedachte, dat een beleid zou worden gevoerd, waarvan ik 
geen heil verwachten kon. Het verleden had voor mij met Indië een band gelegd.’ Als 
ambteloos burger vertrok Van Starkenborgh eind oktober naar Amerika, waar hij zijn vrouw 
en dochter voor het eerst na lange jaren van scheiding en zorgen zou terugzien.439 
 

Slotbeschouwing 
Samenvattend kan gesteld worden dat de oorlog en zijn krijgsgevangenschap geen grote 
invloed hadden op Van Starkenborghs denkbeelden over koloniale en ethische politiek. Voor 
wat betreft zijn periode in krijgsgevangenschap blijkt uit vraaggesprekken met Japanse 
journalisten dat Van Starkenborgh achter het koloniale beleid stond dat hij als gouverneur‐
generaal had gevoerd, en dat hij nog steeds geloofde in het ethische beginsel van het 
‘verheffen van het volk’. Ook was hij nog steeds van mening dat de politieke emancipatie 
van de Indonesische massa slechts kon volgen op haar geestelijke, morele en zedelijke 
volwassenwording en dat die tijd vooralsnog niet aangebroken was. In een gesprek met 
generaal Scholten, aan het eind van hun beider gevangenschap gevoerd, blijkt dat Van 
Starkenborgh dacht dat Indië in de periode van één generatie, ongeveer dertig jaar, rijp zou 
zijn voor zelfstandigheid. Uit het gesprek werd niet duidelijk wat Van Starkenborgh precies 
bedoelde met die zelfstandigheid, maar uit zijn denkbeelden van voor de oorlog en uit zijn 
brieven met Logemann en zijn latere uitspraken daarover, kunnen we afleiden dat Van 
Starkenborgh niet de onafhankelijkheid van Indonesië beoogde, maar een rijksverband, 
waarin Nederlands‐Indië vertegenwoordigd zou zijn en steeds grotere verantwoordelijkheid 
zou dragen voor haar interne aangelegenheden. Hierin zou weliswaar sprake zijn van een 
toegenomen politieke zelfstandigheid voor Nederlands‐Indië, en zou een eind gemaakt 
worden aan de rechtstreekse afhankelijkheid van het moederland, maar in laatste instantie 
zou Nederland toch de dienst blijven uitmaken, omdat Nederland binnen het rijksverband 
het hoofdgebied zou zijn. Hierin stelde Van Starkenborgh zich dus op een behoudend 
standpunt, ook al bleek de praktische uitvoerbaarheid van zijn plan al snel een probleem, 
omdat Groot‐Brittannië niet in staat en ook niet bereid was zich in te zetten voor het 
Nederlandse gezagsherstel in Indië.  
  Van Starkenborghs denkbeelden over het uiteindelijke doel van de ethische politiek 
en de ‘volwassenwording van Indië’ bleven ook in de naoorlogse periode steeds vaag en 
onduidelijk omschreven. Ook wat dat betreft zien we een duidelijke continuïteit met zijn 
vooroorlogse uitspraken over het toekomstige staatsbestel. In de vorige hoofdstukken zagen 
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we immers dat Van Starkenborgh indachtig de valse verwachtingen die de 
novemberbeloften van Van Limburg Stirum hadden gewekt, de vaagheid over de 
uiteindelijke verhoudingen tussen Nederland en zijn koloniën zelfs tot beleidsprincipe had 
verheven.  

Uit het meningsverschil met minister Logemann, dat tot Van Starkenborghs aftreden 
zou leiden, blijkt dat Van Starkenborgh net als voor de oorlog dacht dat het Indonesisch 
nationalisme niet breed gedragen werd door de massa van de Indonesische bevolking en dat 
haar onderdrukking ook onder de veranderde omstandigheden mogelijk moest zijn. Hij wilde 
daarom pas met de nationalistische leiders praten als Nederland weer stevig in het zadel zat 
en vanuit een positie van kracht zou kunnen onderhandelen. Dat Nederland zijn 
machtspositie in Nederlands‐Indië nooit meer zou kunnen innemen, lag niet alleen aan het 
falende Nederlandse koloniale beleid en aan de onderschatting van het Indonesisch 
nationalisme, maar ook aan de internationale verhoudingen die sinds het einde van de 
oorlog ingrijpend gewijzigd waren.  

In het volgende hoofdstuk zal op de veranderde internationale situatie verder 
worden ingegaan. Ook zal hierin worden onderzocht hoe Van Starkenborgh na zijn aftreden 
als gouverneur‐generaal nog zijdelings bij de Indische politiek betrokken bleef, ook al zou zijn 
invloed op het daadwerkelijke beleid zeer gering blijken. Daarnaast wordt in het laatste 
hoofdstuk kort Van Starkenborghs naoorlogse carrière in diplomatieke dienst besproken en 
komt zijn rol als permanent vertegenwoordiger van de NAVO bij het opnieuw vormgeven 
aan de Nederlandse buitenlandse politiek aan de orde. Tevens wordt een korte blik 
geworpen op zijn werk als minister van Staat bij enkele zeer gevoelige kwesties op nationaal 
en internationaal terrein. 

 



  106 Omstreeks 1950. Foto: Max Koot.
Bron: D.U. Stikker (red.), Jhr. Mr. Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een kenschets (Rotterdam 1978). 
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5 
Naoorlogse carrière 
 

Bemoeienissen bij het Nederlandse Indonesië-beleid 
Van Starkenborghs ontslag als gouverneur‐generaal wekte in politieke kringen nogal wat 
beroering. Hoewel de precieze reden van zijn vertrek in de verklaring van Logemann 
versluierd bleef en ook door Van Starkenborgh niet opgehelderd werd door bijvoorbeeld een 
openbare verklaring, probeerden verschillende rechtse partijen hem te betrekken bij de 
binnenlandse politiek. Van Starkenborgh ging daar niet op in. Hij was inmiddels al enige 
maanden ambassadeur in Parijs en voelde niet voor een binnenlandse loopbaan en het 
aangaan van een partijverband. Ook meende hij als lid van de regering ‘van geen nut’ te zijn, 
omdat hij nu eenmaal in ruime kring voor uitgesproken conservatief werd gehouden en 
omdat hij meende dat de regering met betrekking tot het beleid in Indië van hem ‘slechts 
nadeel zou ondervinden juist als zij een straffere lijn zou willen volgen’.440  

In een memorandum van 17 juni 1946 plaatste Van Starkenborgh enkele kritische 
kanttekeningen bij het in de afgelopen maanden gevoerde beleid en gaf hij aan hoe hij 
gehandeld zou hebben. Ook Van Starkenborgh zou, net als Van Mook en Logemann, 
noodgedwongen de republiek hebben erkend als ‘de eenige in de Javaansche verwarring te 
onderkennen organisatie van hoezeer onduidelijke belijning en gezag dan ook’, maar hij zou 
‘niet hebben bijgedragen haar streven in het oog der wereld aanzien te geven, noch haar 
fouten vergoelijkt hebben.’ Hij zou een tweegesprek met de leiders van de republiek 
vermeden hebben en in plaats daarvan ‘anderen in de gedachtenwisseling betrokken en hun 
reliëf gegeven hebben, eerder en meer dan thans is geschied.’441 Van Starkenborgh wees 
erop dat Nederland, als de onderhandelingen met de republiek zouden mislukken, zou 
moeten overgaan tot een gewelddadig herstel van de orde. In dat geval zou Nederland 
moeten optreden tegen een groep waarvan eerder de redelijkheid geprezen was en waarvan 
het vrijwel had erkend de drager van de volkswil te zijn. ‘Deze erkenning zou dan een 
onnoemelijke verzwaring betekenen voor onze internationale positie.’442    
  In de regeringsverklaring over het Indische beleid die op 10 februari 1946 was 
afgegeven, stond dat de Indonesische bevolking na een begrensde periode van 
voorbereiding in vrijheid over haar staatkundig lot zou moeten kunnen beslissen. Gedurende 
die periode zou Nederland de Verenigde Staten van Indonesië in het leven roepen waarvan 
verschillende delen van het voormalig Nederlands‐Indië met uiteenlopende graden van 
zelfregering deelgenoot zouden worden binnen het Koninkrijk.443 Hoewel in de verklaring 
voor de overgangsperiode geen expliciete termijn was genoemd, was in voorgesprekken al 
verschillende malen de tijdsduur van vijfentwintig jaar gevallen.444 Van Starkenborgh sprak 
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zich negatief uit over deze begrenzing van de overgangsperiode, omdat het hem niet 
aannemelijk leek dat de Indische bevolking in die tijd rijp zou zijn te maken voor de 
onafhankelijkheid. Bovendien dacht hij dat de Indonesische politici steeds de datum van de 
Nederlandse verwijdering in het oog zouden houden waardoor het prestige van Nederland 
te vergelijken zou zijn met dat van ‘een meester in de klas twee dagen voor de grote 
vacantie.’445  

Naar aanleiding van een bespreking over de Indonesische politiek op 22 juni 1946 
met onder andere kabinetsformateur Beel en de ministers W. Drees en Van Kleffens, schreef 
Van Starkenborgh dat er volgens hem geen uitzicht meer was op een redelijke positie van 
Nederland om ‘zijn taak ten bate van de millioenenbevolking te vervullen’. Het was nu niet 
meer mogelijk op de gedane toezegging (van 10 februari) terug te komen en het spel van de 
republiek zou verder eenvoudig zijn: zij zou ‘het onderste uit de kan willen hebben (…) en 
trachten Nederland van concessie naar concessie te brengen.’446 Inderdaad was al gebleken 
dat de verklaring van 10 februari nog niet in de buurt kwam van wat Hatta en Soekarno 
wilden, namelijk volledige erkenning en onmiddellijke onafhankelijkheid. Van Starkenborgh 
verwachtte daarom geen heil meer van verdere onderhandelingen met de Indonesische 
nationalisten. Maar omdat de internationale opinie Nederland ongunstig gezind was, was 
Van Starkenborgh ervan overtuigd dat een militair ingrijpen de bemoeienis van de Verenigde 
Naties zou uitlokken en daarom drong hij erop aan dat Nederland buitenlandse 
machtsfactoren zou inschakelen die in de verantwoordelijkheid zouden kunnen delen ‘om te 
geraken tot een bestel der dingen dat herrijzenis naar een niveau van orde en welzijn voor 
de geteisterde bevolkingen van Java en Sumatra mogelijk maakt’447. Als dat zou betekenen 
dat Groot‐Brittannië en vooral de Verenigde Staten een trusteeship bij de Verenigde Naties 
zouden voorstellen, dan vond Van Starkenborgh dat Nederland daartoe zelf het initiatief zou 
moeten nemen. Hij voegde daaraan toe: ‘Het is een moeilijk pad dat Nederland betreden 
zou; het wordt dan ook niet aangeraden om merites die het uit zichzelf bezitten zou, maar 
omdat langs anderen weg geen uitkomst is en Nederland tegenover Indië den duren plicht 
geeft, uit eeuwen van samengaan en talloze plechtige verzekeringen geboren, om zijn 
bevolking niet na alles beproefd te hebben prijs te geven aan de zelfvernietiging, die van 
voortduring der heerschende ontreddering het enig voorzienbaar gevolg moet zijn.’448  
  Van Kleffens, die Nederland vertegenwoordigde in de Veiligheidsraad, vond dat Van 
Starkenborghs plan navolging verdiende. Hij stelde een ontwerpnota op voor de regeringen 
van Groot‐Brittannië en Verenigde Staten, voor het geval de besprekingen met Soetan 
Sharir, de premier van de eenzijdig uitgeroepen republiek, zouden mislukken. Maar C.G.W.H. 
van Boetzelaer, die op 3 juli 1946 minister van Buitenlandse Zaken zou worden, zei in een 
gesprek dat hij eind juni 1946 met Van Starkenborgh voerde in Parijs, dat hij niet bereid was 
‘vreemden in onze zaken te halen’ en koesterde in de woorden van Van Starkenborgh nog de 
illusie ‘dat we langs de weg van onderhandelingen met Sharir ver genoeg zouden komen om 
zelf de moeilijkheden op te lossen.’449 Ook minister Van Roijen, die als vervanger van Van 
Kleffens tijdelijk de post van minister van Buitenlandse Zaken bekleedde, stond afwijzend 
                                                 
445 Van der Wal, ‘De laatste gouverneur‐generaal van Nederlands‐Indië’ in: Stikker, Jhr. Mr. Dr. A.W.L. Tjarda 
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447 Ibidem. 
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tegenover de denkbeelden van Van Starkenborgh. Hij had bij een overleg in Londen zelfs het 
standpunt ingenomen dat Nederland zich beter voor een internationaal forum kon laten 
dagen dan zelf een initiatief nemen voor een internationale oplossing van de Indische 
kwestie.450  
  Hoewel Van Starkenborgh na 1945 niet meer officieel betrokken was bij het 
Nederlandse Indonesië‐beleid, zou minister‐president Beel hem nog regelmatig op informele 
wijze raadplegen over belangrijke Indische zaken, zoals de situatie die was ontstaan na de 
totstandkoming van het akkoord van Linggadjati, de uitkomst van de uiterst moeizame 
onderhandelingen die Van Mook in 1946 namens de Nederlandse regering voerde met 
Sharir. Ondanks het feit dat zowel aan Nederlandse zijde als aan de zijde van de republiek 
sprake was van een krachtige achterban die zich verzette tegen diplomatiek overleg, was het 
op 15 november 1946 gelukt een conceptakkoord te paraferen, waarin was vastgelegd dat 
de Nederlandse regering de regering van de Republiek Indonesië erkende ‘als de facto 
uitoefenende het gezag over Java, Madoera en Sumatra.’ Ook werd in het conceptakkoord 
afgesproken dat er een gezamenlijke Indonesisch‐Nederlandse interimregering tot stand zou 
komen en dat Nederland de soevereiniteit vóór 1 januari 1949 zou overdragen aan de 
Verenigde Staten van Indonesië die ‘het geheele grondgebied van Nederlandsch‐Indië zou 
omvatten’ met drie deelstaten: de republiek, Borneo en de Grote Oost. Deze federatieve 
staat zou moeten samenwerken met het Koninkrijk der Nederlanden (waartoe het 
soevereine Indonesië dus niet behoorde) in een Nederlands‐Indonesische Unie, met aan het 
hoofd de Nederlandse koningin.451 
  Voordat er in Nederland overeenstemming bereikt kon worden over de ratificering 
van dit akkoord, verslechterde de militaire toestand in Indonesië. Ondanks de 
wapenstilstand gingen de republikeinse legers over tot de aanval, die van Nederlandse zijde, 
zonder autorisatie van Van Mook, met militaire acties beantwoord werd. Hierdoor nam het 
vertrouwen in de Nederlandse bedoelingen af en werd de positie van het kabinet‐Sharir 
fundamenteel verzwakt. Desondanks vond Sharir dat het akkoord van Linggadjati moest 
worden ondertekend, niet vanwege de inhoud maar als middel om internationale erkenning 
te verwerven, oorlog te voorkomen en uiteindelijk de soevereiniteit te winnen. In Nederland 
vond juist een draai in tegengestelde richting plaats. Omdat in het parlement de onenigheid 
tussen de kabinetspartijen PvdA en KVP over Linggadjati zo hoog opliep dat het kabinet 
dreigde te vallen, werd besloten het conceptakkoord eenzijdig aan te passen op een aantal 
fundamentele punten.452 Hierbij werd de Nederlandse soevereiniteit tijdens de 
overgangsperiode geaccentueerd ten koste van de positie van de republiek. Ook werd 
besloten dat van gelijkwaardigheid geen sprake kon zijn; de Unie zou een ‘zwaar karakter’ 
moeten dragen, oftewel ‘een Unie als staat en niet opzegbaar’. Van de soevereine Verenigde 
Staten van Indonesië zou in deze ‘aangeklede’ interpretatie dus geen sprake zijn. 453 Ook zou 
Nieuw‐Guinea in deze interpretatie uitgezonderd worden van het akkoord van Linggadjati en 
onder Nederlandse soevereiniteit blijven, zodat volksplantingen van Indische Nederlanders 
hier mogelijk zouden worden. 
  Aangezien Nederland inmiddels in een uiterst zwakke financiële situatie verkeerde, 
waarbij uit onderzoek was gebleken dat Nederland al in april 1947 geen deviezen meer zou 
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hebben om het dure leger in Indië te betalen en ook de Indische voedselpositie erbarmelijk 
was geworden mede door een republikeinse boycot, besloten de regeringen van Nederland 
en de republiek op 25 maart 1947 het akkoord van Linggadjati te ondertekenen, onder 
voorbehoud van het eigen standpunt. Hierdoor werden in feite twee overeenkomsten 
gesloten, hoewel Nederland op een aantal punten water bij de wijn deed: op terreinen als 
het financieel‐economisch beleid en buitenlandse betrekkingen zouden gemeenschappelijke 
organen worden ontwikkeld waarin Nederland en de republiek gelijkwaardig zouden zijn. De 
Nederlandse soevereiniteit was dan eigenlijk alleen nog een formaliteit.454  
  Van Starkenborgh vond dat Nederland met het akkoord van Linggadjati veel te ver 
was gegaan, omdat de republiek was behandeld ‘als een van nog slechts weinig vlekken te 
zuiveren draagster eener democratische gedachte en waardig medewerkster van een nieuw 
te scheppen staatsbestel’: een voorstelling van zaken die volgens hem haaks op de realiteit 
stond. In een gesprek met minister‐president Beel zei Van Starkenborgh dat hij niet geloofde 
in een bevredigende uitvoering van dit akkoord. Hij vond: ‘Gezag geeft dit akkoord 
Nederland niet en van onze Indonesische tegenspeler, in algehele zelfstandigheid 
handelende, [is] behoorlijk bestuur en nakoming van verplichtingen niet te verwachten.’455 
Toch vond Van Starkenborgh dat Nederland niets anders kon dan het akkoord loyaal 
uitvoeren. Ook nu drong hij aan op een samenwerking met belangrijke buitenlandse 
mogendheden, in het bijzonder de Verenigde Staten, omdat Nederland niet gebruik kon 
maken van de gewapende macht zolang in het buitenland geen gunstiger stemming bestond 
over Nederlands streven in Indonesië. Van Starkenborgh vond ‘dat er in Indië na hetgeen er 
geschied is, een taak te vervullen is, die de krachten van Nederland alléén te boven 
[gaat].’456  
  Het enige pressiemiddel dat Nederland ter beschikking stond om de republikeinen tot 
naleving van het akkoord van Linggadjati te bewegen was het militaire wapen, maar 
inmiddels waren de geruchten over een financiële crisis in Nederland en over de mogelijke 
terugtrekking van de Nederlandse troepen ook tot de republiek doorgedrongen. Dit was 
koren op de molen van het republikeinse leger en de Indonesische politieke partijen die in 
snel tempo radicaliseerden. Van een interimregering wilde de republiek daarom al gauw 
niets meer weten en de bereidheid om de bepalingen van Linggadjati uit te voeren 
verdween. Nederland kon niets anders dan de financiële en diplomatieke steun van de 
Verenigde Staten aanvragen om te proberen uit deze impasse te geraken.457 Zowel de 
Verenigde Staten als Groot‐Brittannië steunden de diplomatieke stappen die Nederland in 
de daaropvolgende weken zette. De Verenigde Staten kwamen zelfs beslissend tussenbeide 
en oefenden zowel op Nederland als op de republiek druk uit om onmiddellijk een 
interimregering te formeren. Uiteindelijk werden met Sjarifoeddin, die Sharir als premier 
was opgevolgd, enkele belangrijke compromissen gesloten ten aanzien van de uitvoering van 
de bepalingen van Linggadjati. Het leek erop dat een militaire confrontatie was afgewend, 
maar bij het republikeinse leger rees al gauw verzet. Sjarifoeddin werd door zijn achterban 
teruggefloten en besloot onder deze druk zowel het compromis als het stopzetten van de 
vijandelijkheden te verwerpen.458  
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Zowel in Batavia als in Den Haag werd geconcludeerd dat alleen militaire actie nu nog 
mogelijk was. Dit resulteerde in de oorlog die in Nederland wordt aangeduid als de Eerste 
Politionele Actie (Operatie Product). Nederland probeerde met deze actie economisch 
belangrijke gebieden te veroveren zodat met de deviezen die hiermee verworven zouden 
worden de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië veiliggesteld kon worden. Midden‐Java 
en de zetel van de republikeinse regering in Djokjakarta zouden bij de operatie ongemoeid 
worden gelaten, omdat de Nederlandse regering beducht was voor de internationale 
reacties als tot een aanval op de republikeinse hoofdstad zou worden overgegaan. Niettemin 
werkte de legerleiding daartoe plannen uit voor het geval het toch zo ver zou komen.459  
  De militaire actie baarde Van Starkenborgh grote zorgen. Het was hem een raadsel 
hoe de actie gefinancierd zou moeten worden. Bovendien had hij al meermalen 
gewaarschuwd dat van het buitenland voor een militaire operatie geen begrip kon worden 
verwacht en dat Nederland ‘gebrandmerkt’ zou worden als ‘een koloniale macht van het 
ergste soort.’460 Inderdaad kantten Groot‐Brittannië en de Verenigde Staten zich formeel 
tegen de militaire actie, maar toch spraken de Amerikanen zich wel impliciet uit voor een 
opmars naar Djokjakarta. Omdat de actie zowel in economisch als in militair opzicht een 
succes was, drongen de legerleiding en Van Mook aan op de verovering van de republikeinse 
hoofdstad en de omverwerping van de Nederland ongunstig gezinde republikeinse regering. 
In het Nederlandse parlement ontstond hierover een hoogoplopend conflict tussen de KVP 
en de PvdA, dat uiteindelijk in het voordeel van de socialisten werd beslecht. Op 4 augustus 
besloot het kabinet de actie te beëindigen en door ingrijpen van de Verenigde Naties werd 
een staakt‐het‐vuren afgekondigd dat de volgende dag van kracht werd.461  
  Van Starkenborgh werd in de eerste week van augustus 1947 door Beel ingelicht over 
de gevolgen van het staken van de vijandelijkheden. Over het dilemma waar de regering 
voor stond en over de door Van Mook voorgestelde hervatting van de militaire actie om Java 
voorgoed te pacificeren schreef Van Starkenborgh: ‘De bezwaren van zoodanige maatregel 
uit internationaal oogpunt en uit een oogpunt van de binnenlandsche politieke 
verhoudingen stonden de Regeering duidelijk voor den geest. Anderzijds viel niet te 
ontkennen dat het blijven staan op de op 4 en 5 augustus ingenomen posities evenzeer vol 
van bezwaren was. Grooter zouden de moeilijkheden nog worden, wanneer de 
Veiligheidsraad ertoe mocht overgaan een commissie van onderzoek of een commissie van 
arbitrage naar Indië af te vaardigen. De ontwrichtende invloed, die vooral van de met de 
republikeinen sympathiserende leden van deze commissie zouden kunnen uitgaan, lag voor 
de hand. Het ontruimen van Nederlandsch‐Indië was een gedachte die in hoogste mate 
verwerpelijk was, zoolang niet alles was geprobeerd dit te ontgaan.’462  

Een afschrikwekkend voorbeeld van hoe een dekolonisatie dramatisch mis kon lopen, 
was Brits‐Indië. In dit land was het model van dekolonisatie, dat op het Nederlandse leek 
(met een overgangsperiode en een gemengd Brits‐Indische interimregering), stukgelopen op 
de nationalistische leiders. Weliswaar was men er in India in geslaagd een interimregering te 
formeren, maar deze regering slaagde er niet in de vele problemen op te lossen. Groot‐
Brittannië besloot daarom de oplossing aan de Indiërs zelf over te laten en kondigde een 
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tijdstip aan waarop de Britse troepen zouden vertrekken. In feite kwam dit neer op een 
abandonnering en al snel werden de consequenties van dit beleid duidelijk: in 1947 werd 
Brits‐Indië niet alleen onafhankelijk, maar werd het land ook in twee staten verscheurd; 
India en Pakistan, die beiden geteisterd werden door massale bloedige incidenten en een 
massale volksverhuizing. Zo’n miljoen Indiërs zouden hierbij om het leven komen.463  

De Nederlandse regering was zeer geschokt over de Brits‐Indische ontwikkelingen en 
vond dit voorbeeld afschuwelijk en onverantwoord. Van Starkenborgh was het hiermee 
eens, maar toonde zich ook een realist: ‘Hoe rampzalig een ontruiming van Indië ook zou 
zijn, met een goed geweten kan niet worden ontkend, dat te eeniger tijd de Nederlandsche 
krachten – vooral ook financieel – uitgeput raken en verdere handhaving van 
machtsmiddelen en daarmee van invloed tot reorganisatie onmogelijk zou worden.’ Van 
Starkenborgh vond dat Nederland nog eens moest proberen de Verenigde Staten ‘zoo direct 
mogelijk in ons spel te betrekken’464 en stelde daartoe in opdracht van Beel een tekst op die 
de basis moest zijn voor een instructie aan de Nederlandse ambassadeur in Washington. 
Hierin stond dat Nederland zijn toekomstig beleid in Indonesië ten volle met de Verenigde 
Staten wilde bespreken en overeenstemmen. Als de Verenigde Staten de inmenging van de 
Veiligheidsraad niet zouden willen afweren, dan ‘zullen binnenkort zijn [de Nederlandse] 
mogelijkheden zijn uitgeput en [zal] Indië aan zichzelf zijn overgelaten met alle gevolgen van 
dien.’465  

Hoewel Van Starkenborghs advies niet werd opgevolgd, raakten de Verenigde Staten 
in 1948 toch weer bij de Indische kwestie betrokken, omdat het land besloot opnieuw te 
interveniëren nadat er vanaf eind 1947 een hopeloze impasse was ontstaan. Het akkoord 
van Renville dat op initiatief van de Amerikanen in januari 1948 totstandkwam, was een 
overwinning voor het Nederlandse standpunt, omdat naast de herbevestiging van de 
bepalingen van Linggadjati, de Nederlandse militaire overwinningen werden erkend. Ook 
werd bepaald dat Nederland in de overgangsperiode soeverein zou zijn en dat het 
republikeinse leger zou moeten opgaan in een federaal leger.466 Hiertegen volgde echter 
veel verzet van de kant van de republiek, met name van het leger, waardoor de politieke 
impasse al na een paar maanden een nieuw dieptepunt bereikte. Daardoor werd in de 
Verenigde Staten de overtuiging gemeengoed dat de Nederlandse aanpak, die van 
Amerikaanse zijde op grote lijnen was ondersteund, geen perspectief bood. Daarbij kwam 
dat in het crisisjaar 1948 het communisme zowel in Europa als in Azië oprukte en dat de 
Amerikanen bang waren dat ook Zuidoost Azië aan het communisme ten prooi zou vallen; er 
waren al berichten dat de communistische invloed in Indonesië toegenomen was in het 
kielzog van de oppositie tegen het akkoord van Renville.467  

Nadat het republikeinse leger in december 1948 een communistische coup wist neer 
te slaan, raakten de Amerikanen ervan overtuigd dat dit leger in de Indonesische constellatie 
onmisbaar was en dat een overgangsperiode en interimregering misschien alleen maar 
zouden leiden tot het uiteenvallen van het land, een situatie waarvoor de Amerikanen met 
het schrikbeeld van India en Indo‐China voor ogen, zeer bevreesd waren. Toen Nederland 
                                                 
463 De Jong, De waaier van het fortuin, 600. 
464 A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, ‘Aantekeningen betreffende de nieuwe verhouding van 
Nederland met de kolonie’ (zomer 1947), Nationaal Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 6, document 
32.  
465 Aantekeningen van S.L. van der Wal voor een artikel over de laatste landvoogd (niet gepubliceerd) Nationaal 
Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 15. 
466 Cheong, H.J. van Mook and the Indonesian independence, 168‐175. 
467 De Jong, De waaier van het fortuin, 604‐605. 
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eind 1948 een tweede militaire actie ondernam om de republiek met geweld tot 
samenwerking bij de uitvoering van het akkoord van Linggadjati te dwingen, was er 
internationaal geen enkele steun. De Veiligheidsraad intervenieerde en de Verenigde Staten 
dreigden de Marshallhulp stop te zetten. Uiteindelijk moest de Nederlandse regering zich 
gewonnen geven en werd besloten tot liquidatie van de overgangsperiode en onmiddellijke 
overdracht van de soevereiniteit.468  
  Van Starkenborgh vond dat deze beslissing als ‘de enige en eerst nu moreel 
verantwoorde beslissing’ was overgebleven. Hij vond dat de Unie die Nederland nu met 
Indonesië zou aangaan beperkt zou moeten worden tot consultatieve organen, omdat 
Nederlands belang bij Indonesië, dat ‘voortaan hoofdzakelijk economisch zal zijn’, het best 
gediend zou zijn ‘als Nederlands activiteit geen achterdocht wekt, maar blijk geeft van 
aanvaarding zonder nevenoormerken van het nieuwe gezag ondanks deszelfs 
tekortkomingen.’469 Wel vond Van Starkenborgh dat van Nieuw‐Guinea, waar van het 
zelfbeschikkingsrecht van de bevolking ‘geen sprake’ kon zijn, een ‘Unie‐object’ moest 
worden gemaakt. Daarmee bedoelde hij dat hij vond dat Nederland zou moeten aandringen 
op een Nederlands‐Nieuw‐Guinea, zodat dat land zou kunnen dienen als vluchtgebied voor 
‘hen die in Indonesië geen bestaan meer zouden vinden’. Bovendien zou Nederland in 
Nieuw‐Guinea ‘veel nuttig werk’ kunnen verrichten bij het ontwikkelen van het land en de 
inheemse bevolking.470 Ook nu gaf Van Starkenborgh dus nog blijk van een bevoogdende 
instelling, net als de Nederlandse regering, die bij de definitieve regeling van de 
soevereiniteitsoverdracht op 29 december 1949 mede om deze reden een uitzondering 
maakte voor Nieuw‐Guinea. Het Nederlandse ethische streven kon zo nog voortduren tot 
1962, maar door het behoud van Nieuw‐Guinea rustte er meteen na de 
soevereiniteitsoverdracht een zware hypotheek op de verhoudingen tussen Nederland en 
Indonesië. Opnieuw lukte het Nederland niet een beleid te ontwikkelen met een duidelijke 
visie op de toekomst.471 Confrontaties tussen de voormalige kolonie en het voormalig 
moederland konden dan ook niet uitblijven. Uiteindelijk zouden de VN ook bij de kwestie 
Nieuw‐Guinea beslissend tussenbeide komen. 
 

Naar een nieuwe Nederlandse buitenlandse politiek 
Van Starkenborgh vroeg in 1948 zijn ontslag aan als ambassadeur in Parijs. Gedurende zijn 
ambtsperiode waren veel onderhandelingen min of meer buiten hem om gevoerd door 
deskundigen die het Marshall‐plan aan het uitwerken waren. Bovendien was het in de 
nieuwe diplomatieke stijl gebruikelijk geworden dat de minister van Buitenlandse Zaken en 
zijn departementsambtenaren in direct contact traden met buitenlandse regeringen, terwijl 
de diplomaten zich tevreden moesten stellen met onderwerpen van minder belang. Van 
Starkenborgh, die als gouverneur‐generaal zo veel verantwoordelijkheid had gedragen, 
paste niet binnen deze nieuwe diplomatieke stijl, waarin hij vooral een representatieve 
functie had. Hij had een afkeer van ‘het geven van partijtjes, of, zoals hij het ook wel 

                                                 
468 Van den Doel, Het Rijk van Insulinde, 290‐296. 
469 Van der Wal, ‘De laatste gouverneur‐generaal van Nederlands‐Indië’ in: Stikker, Jhr. Mr. Dr. A.W.L. Tjarda 
van Starkenborgh Stachouwer, bijdragen tot een kenschets, 20‐21. 
470 Aantekeningen van S.L. van der Wal voor een artikel over de laatste landvoogd (niet gepubliceerd) Nationaal 
Archief, collectie Van Starkenborgh, toegang 15. 
471 Van den Doel, Het Rijk van Insulinde, 296. 
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noemde, ‘frivoliteiten’.472 Een andere belangrijke reden voor zijn ontslag was een zwaar 
persoonlijk verlies dat Van Starkenborgh en zijn gezin in 1947 trof: op 1 november van dat 
jaar overleed zijn oudste dochter Frances op 29‐jarige leeftijd.473  

Na een ambtsloze periode van twee jaar was Van Starkenborgh in 1950 toch weer 
bereid een nieuwe diplomatieke functie te accepteren. Hij werd de permanente 
vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken bij de Noord‐Atlantische raad in 
Londen en na een reorganisatie in 1952, leider van de Nederlandse diplomatieke 
vertegenwoordiging bij de NAVO in Parijs. In deze jaren, waarin de Koude Oorlog op haar 
hoogtepunt was, zette Van Starkenborgh zich in voor internationale samenwerking tussen 
Europa en de Verenigde Staten en voor de totstandkoming van een Europees leger 
(Europese Defensiegemeenschap), waarvan de onderhandelingen uiteindelijk vastliepen op 
een veto van het Franse parlement.474  

Van Starkenborgh besefte dat de oorlog voorgoed een eind had gemaakt aan de 
vooroorlogse politiek van zelfstandigheid en neutraliteit. Nederland was economisch en 
financieel op steun van het buitenland aangewezen en was niet in staat uit eigen middelen 
een weermacht te onderhouden die als waarborg voor de Nederlandse onzijdigheid bij 
conflicten zou kunnen dienen. Volgens Van Starkenborgh was het voortbestaan van de 
NAVO voor Nederland van kardinale betekenis, nog afgezien van het Sowjetgevaar dat de 
aanleiding voor de oprichting was geweest. ‘Zolang geen wezenlijke rechtsorde waarborg 
tegen machtsmisbruik kan geven, zal veiligheid in bondgenootschappen moeten worden 
gezocht. (…) Hoe uitgebreider de kring, waarin wij onze voornaamste belangen 
onderbrengen, zoveel te meer in evenwicht en voor avontuur gevrijwaard zal onze positie 
zijn.’475 Ook vond hij dat Nederland zou moeten inzetten op Europese samenwerking, een 
terrein dat door de vestiging van de Benelux, de Kolen‐ en Staalgemeenschap en West‐
Europese Unie ‘nog maar ten dele ontgonnen was.’476 Van Starkenborgh vond dat de 
Europese samenwerking van ‘de zes’ (Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en 
West‐Duitsland) zou moeten worden uitgebreid met Angelsaksische en Scandinavische 
landen. Hij toonde zich een voorstander van het vormen van een gemeenschappelijke 
economische markt, waarbij ‘de hindernis der grenzen’ zou moeten worden opgeheven, 
zodat de ‘bewegingsvrijheid naar binnen met eerbiediging van de verbindingen naar buiten 
in staat zijn nieuwe welvaart en levenskracht te wekken.’ Wel vond hij: ‘We mogen ons 
ervoor hoeden in deze beperkte groep naar machtspolitieke problemen van grotere 
deelgenoten te worden meegetrokken. Zulke problemen horen primair in de NAVO thuis, 
waar zij kunnen worden behandeld met groter waarborg tegen eenzijdigheid.’477 

Van Starkenborgh vond dat Nederland, ondanks zijn geringe omvang, geen geringe  
invloed zou hoeven hebben op het gebied van de internationale samenwerking. ‘Daar 
bijzondere nationale oogmerken of overwegingen van prestige’ bij een klein land als 
Nederland meestal afwezig waren, verkreeg het Nederlandse ‘gemeenlijk gematigd oordeel, 
de overredingskracht van gerichtheid op doel en belang der alliantie zelve.’478 Van 
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Starkenborgh vond dat Nederland altijd actief moest deelnemen aan debatten en discussies. 
Zelfs al werd Nederlands stem binnen de alliantie soms maar zwak gehoord, dan nog mocht 
het land niet aan de kant gaan staan, vond hij. Van Starkenborgh werd wel ‘het geweten van 
de NAVO’ genoemd. Hij genoot groot gezag door zijn grondige kennis van stukken en 
problemen. Vaak adviseerde de eerste secretaris‐generaal van de NAVO, Lord Ismay, 
jounalisten en diplomaten die informatie wilden over ingewikkelde zaken: ‘You better see 
the Dutchman.’479  

Van Starkenborghs laatste wapenfeit in diplomatieke dienst was de opname van 
West‐Duitsland in de gelederen van de NAVO in 1955. Kort daarna trok hij zich terug uit het 
actieve, diplomatieke leven en vestigde hij zich met zijn vrouw in Wassenaar.480 Bij zijn 
afscheid werd hij benoemd tot minister van Staat. In die hoedanigheid werd hem een dag na 
zijn benoeming gevraagd te bemiddelen in de huwelijkscrisis die was ontstaan tussen 
koningin Juliana en prins Bernhard.481 Ook werd hem in 1960 gevraagd nog één keer in actie 
komen op het internationale toneel, namelijk toen om te bemiddelen in de Nederlands‐
Belgische meningsverschillen over de waterwegen. Als ambassadeur in Brussel had hij in 
1934 al eerder over deze kwestie onderhandeld, maar toen waren de besprekingen 
vastgelopen. Ruim vijfentwintig jaar later had hij meer succes: de onderhandelingen die hij 
vanaf 1960 met de Belgische diplomaat H. baron de Gruber voerde, resulteerden in 1963 in 
een nieuw Schelde‐Rijnverdrag, waarbij de oude wrijfpunten uit de verdragen van 1839 en 
1842 uit de weg waren geruimd.  

Na 1963 leidde Van Starkenborgh met zijn vrouw een rustig en teruggetrokken leven 
in Wassenaar. Vaak bezocht hij zijn dochter en kleinkinderen in de Verenigde Staten; zijn 
dochter Tiny was met een Amerikaan getrouwd. In de laatste jaren werd Van Starkenborgh 
nagenoeg blind; een gevolg van het in Japanse gevangenschap geleden vitaminegebrek dat 
had geleid tot ‘kampogen’. Van Starkenborgh stierf op 16 augustus 1978 op negentigjarige 
leeftijd in Wassenaar.482 

 

Slotbeschouwing 
Uit de beschouwingen en adviezen die Van Starkenborgh na de oorlog schreef, kunnen we 
concluderen dat hij na zijn afscheid als gouverneur‐generaal zijn standpunt in de Logemann‐ 
controverse handhaafde. Hij bleef van mening dat het nationalisme niet te veel gestimuleerd 
moest worden en vond het onverstandig dat Logemann en Van Mook een tweegesprek 
waren aangegaan met de republiek. Van Starkenborgh zou in hun plaats ook de 
vertegenwoordigers van andere Indonesische maatschappelijke groeperingen in het overleg 
hebben betrokken om het nationalisme daarmee ‘reliëf te geven’ en in te dammen.  
  Volgens Van Starkenborgh had Nederland een kardinale fout begaan door het 
Indonesisch nationalisme te erkennen als een ‘slechts van weinig vlekken te zuiveren 
draagster van de volkswil’. Deze erkenning maakte de internationale positie van Nederland 
namelijk uiterst zwak als Nederland bij het mislukken van de onderhandelingen zou 
overgaan tot een gewelddadig herstel van zijn positie. Van Starkenborgh verwachtte geen 

                                                 
479 Oppenheim, ‘Van Starkenborgh als diplomaat’ in: Stikker, Jhr. Mr. Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh 
Stachouwer, 80‐81. 
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heil van de onderhandelingen met de nationalisten en verwachtte dat zij ‘het onderste uit de 
kan zouden willen halen’ en Nederland ‘van concessie naar concessie zouden dwingen’. Van 
Starkenborgh drong daarom diverse malen aan op een internationalisering van de 
Indonesische kwestie. Vooral vond hij dat Nederland de steun van de Verenigde Staten zou 
moeten zoeken. Hij waarschuwde voor militaire avonturen, toen bleek dat Nederland de 
kracht miste om Indonesië aan zijn wil te onderwerpen, en duidelijk werd dat van de 
voormalige bondgenoten weinig steun te verwachten viel.  
  Toen de dekolonisatie uiteindelijk een voldongen feit was geworden en de 
Nederlandse krachten na twee politionele acties op militair, economisch en internationaal 
gebied uitgeput waren, vond Van Starkenborgh dat Nederland het nieuwe gezag in 
Indonesië volledig ‘en zonder nevenoogmerken’ moest aanvaarden. Voor Nieuw‐Guinea 
moest echter een uitzondering worden gemaakt, omdat de bevolking van dit eiland nog niet 
rijp was voor zelfbeschikking. Volgens Van Starkenborgh zou Nederland ‘nog veel nuttig 
werk’ kunnen verrichten in dit gebied. Dat met het behoud van dit laatste stukje van de 
Nederlandse kolonie de verhoudingen met de nieuwe republiek direct na de 
soevereiniteitsoverdracht op scherp kwamen te staan, was een bijeffect dat Van 
Starkenborgh op de koop toe nam. Voor Van Starkenborgh was de wil van de bevolking 
immers altijd ondergeschikt geweest aan de Nederlandse inschatting van haar ‘staat van 
rijpheid’. Hiermee toonde hij zich dus ook na de oorlog nog een ethicus.  
  Na de soevereiniteitsoverdracht moest Nederland zich bezinnen op zijn 
internationale positie en op zijn buitenlandse beleid. Van Starkenborgh gaf als 
vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken bij de NAVO vorm aan dit 
nieuwe buitenlandse beleid, dat nu niet langer gekenmerkt werd door zelfstandigheid en 
neutraliteit, maar juist door internationale samenwerking en bondgenootschappen.  
 



  117 

Conclusie 
 
Van Starkenborgh heeft als gouverneur‐generaal met name geprobeerd werk te maken van 
de maatschappelijke paragrafen van de ethische politiek. Onder zijn bewind werd het 
analfabetisme teruggedrongen, werd een ingrijpende onderwijsherziening voorbereid en 
werd met het zogenaamde Welvaartsbeleid getracht de economische weerbaarheid van de 
inheemse bevolking te vergroten, onder andere door het stimuleren van een westerse 
bedrijfsvoering met behulp van een kredietstelsel. Op bestuurlijk niveau werd een systeem 
van stads‐ gemeente‐ en provincieraden in het leven geroepen waarin geprobeerd werd het 
Indonesische aandeel in het bestuur van Nederlands‐Indië stelselmatig uit te breiden. 
Probleem bij al deze initiatieven was dat de Indische regering voortdurend kampte met een 
gebrek aan middelen en dat door de economische crisis van de jaren dertig en door de 
enorme toename van de kosten voor defensie slechts mondjesmaat en in een traag tempo 
hervormingen konden worden doorgevoerd. Ook bleven veel plannen, zoals de voorbereide 
onderwijsherziening en de oprichting van een Indische universiteit, door geldgebrek en het 
uitbreken van de oorlog onuitgevoerd. Wat betreft de indianisatie van de hogere 
bestuursfuncties kwam de cultuuromslag maar moeilijk op gang, waardoor weinig 
Indonesiërs het verder schopten dan de lagere en middenfuncties. Bovendien was naast de 
moderne bestuurshervorming sprake van een cultuurrelativistische tendens die de nadruk 
legde op het behoud van traditionele culturen en op het handhaven van traditionele vormen 
van rechtspraak. Hierdoor werd het respect voor inheemse culturen misschien wel 
bevorderd, maar anderzijds werd daardoor de bestuursontwikkeling in westerse richting 
belemmerd. Dit legitimeerde een bijna permanente aanwezigheid van de Nederlanders in de 
archipel.  
  Hoewel Van Starkenborgh de tijdelijkheid van het koloniale beheer erkende, vond hij 
het tot 1940 niet nodig veranderingen op centraal niveau door te voeren. Hij vond dat de 
ontwikkeling naar zelfstandigheid vanuit de lagere bestuursorganen moest komen en was 
ervan overtuigd dat de bestaande staatsregelingen nog voldoende ruimte boden voor een 
geleidelijke uitbreiding van de zeggenschap voor Indonesiërs. Hoewel hij daarin in zoverre 
gelijk had dat het systeem van inspraak in stads‐, gemeente‐ en provincieraden nog in 
ontwikkeling was en ook de indianisatie van de hogere functies zowel in de bestuursdiensten 
als in het leger nog maar weinig gevorderd was, is het gezien de traagheid waarmee de 
hervormingen werden doorgevoerd niet verwonderlijk dat de nationalisten daar geen 
geduld voor konden opbrengen. Hun frustratie werd vergroot door het feit dat Van 
Starkenborgh geen toekomstvoorspellingen wilde doen en zich niet wilde uitspreken over de 
termijn waarop fundamentele veranderingen in het centraal bestuur zouden kunnen worden 
verwacht. Van Starkenborgh had het zelfs tot beleidsprincipe gemaakt dat hij daarover geen 
uitspraken deed. De novemberbeloften van Van Limburg Stirum waren voor hem een 
afschrikwekkend voorbeeld: de regering werd nog steeds achtervolgd met het verwijt dat 
deze beloften niet waren nagekomen. Van Starkenborgh wilde daarom geen beloften doen 
waarvan niet zeker was dat ze konden worden ingelost. 

Voor Van Starkenborgh speelde bij zijn afwijzing van de Indonesische verlangens niet 
alleen de rijpheidstheorie een belangrijke rol; het idee dat de Indonesische bevolking nog 
niet over de minimale materiële en geestelijke verworvenheden beschikte om politieke 
verantwoordelijkheid te kunnen dragen, maar waren ook diplomatieke en internationale 
overwegingen bepalend. Voor Van Starkenborgh strekten de ontwikkelingen in de naburige 
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koloniale rijken Brits‐Indië en de Filippijnen niet tot navolging: in Brits‐Indië waren de 
rondetafelbesprekingen van 1931 immers op een mislukking uitgelopen en de Filippijnen 
waren in het zicht van de reëele Japanse dreiging met een autonomieverklaring aan hun lot 
overgelaten. Net als minister Welter vond Van Starkenborgh dat Nederland bij zijn koloniale 
beleid zeer behoedzaam te werk moest gaan, omdat Nederland het zich als kleine 
mogendheid niet kon permitteren fouten te maken die de Nederlandse heerschappij op het 
spel zetten. Verder wilde hij een ongunstige voorstelling van de Nederlandse koloniale 
machtspositie in het buitenland vermijden, omdat in verschillende Britse en Amerikaanse 
kranten gezinspeeld was op een herverdeling van Europese koloniën om tegemoet te komen 
aan de grondstoffenbehoefte van Duitsland en Japan. Hierbij was herhaaldelijk de 
herverdeling van Nederlands‐Indië aan de orde gekomen. Het handhaven van de rust en 
orde was daarom ook om internationale redenen van belang. Van Starkenborgh vreesde dat 
een openbare behandeling van de voorstellen Soetardjo en van de Gapi tot agitatie en 
onrust zouden leiden. Dat was in het gepolariseerde klimaat van de jaren dertig, met aan de 
ene kant de radicale nationalisten en aan de andere kant de radicale Europeanen van de 
Vaderlandse Club, waarvan de belangen in hoge mate tegengesteld waren, allerminst 
ondenkbaar.  
  De bezetting van het moederland en de toegenomen zelfstandigheid van Van 
Starkenborgh als landvoogd leidden er niet toe dat Van Starkenborgh zijn houding tegenover 
het Indonesisch nationalisme wijzigde. Omdat het parlement in het moederland 
uitgeschakeld was vond Van Starkenborgh het niet juist dat in Indië vooruitgelopen werd op 
een verandering in de verhoudingen tussen Nederland en zijn koloniën. Als tegemoetkoming 
aan de nationalisten was Van Starkenborgh alleen bereid een commissie aan het werk te 
zetten die een inventarisatie moest maken van de staatkundige verlangens en wensen onder 
de bevolking. Deze commissie had echter geen enkele bevoegdheid om daadwerkelijk 
veranderingen aan te brengen in de Indische staatkundige structuur en kon de nationalisten 
dus geen bevrediging bieden. Minister Welter en het Londens kabinet vonden dat Van 
Starkenborgh zich te star opstelde en zorgden ervoor dat de gouverneur‐generaal in 1941 in 
de Volksraad een naoorlogse conferentie aankondigde die zich zou moeten buigen over de 
toekomstige verhoudingen tussen Nederland en zijn koloniën. Dit leek een zeer progressieve 
handreiking waarmee de Indische regering alsnog tegemoet leek te komen aan de petitie‐
Soetardjo van vier jaar eerder. Maar uit een geheime brief aan Welter en uit de 
aantekeningen van de conferentievoorbereidingen die Van Starkenborgh met een klein 
groepje hoofdamtenaren ondernam bleek dat Van Starkenborgh de door de nationalisten zo 
gewenste parlementaire regeringsvorm voor onafzienbare tijd ongeschikt vond en dat een 
uiteindelijke Indische onafhankelijkheid wat hem betreft niet aan de orde was. Voor de 
toekomst van Nederlands‐Indië voorzag hij een ontwikkeling ‘in Engelschen trant’, waarbij 
Nederlands‐Indië uiteindelijk praktisch een zelfstandige staat zou worden, alleen met 
Nederland verbonden door een common allegiance to the Crown. Maar deze status kon 
volgens Van Starkenborgh pas in een verre toekomst worden bereikt en daardoor konden 
over de uiteindelijke vormgeving van de verhouding tussen Nederland en Indië nog geen 
uitspraken worden gedaan.  

Ook na 1941 bleef Van Starkenborgh vasthouden aan zijn principe dat hij voor het 
oorlogseinde geen veranderingen in het staatsbestel wilde doorvoeren. In de Volksraad 
uitten de Indonesische raadsleden regelmatig hun ongenoegen over deze afwijzende 
houding. Bij diverse gelegenheden, zoals bij de voorstellen voor een inheemse militie en bij 
de interpretatie van het Atlantisch Handvest, kwamen de nationalistische wensen weer op 
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tafel, maar Van Starkenborgh was onvermurwbaar. Wel vond hij het van belang dat op korte 
termijn de Indische deelnemers van de conferentie werden aangewezen, omdat hij daarover 
een belofte had afgelegd in de Volksraad. Door de aarzelende houding van de regering in 
Londen lukte het echter niet deze benoemingen voor de Japanse inval rond te krijgen.  

Het voeren van een ethisch beleid werd door de oorlogsomstandigheden ernstig 
bemoeilijkt. Niet alleen was er steeds minder geld beschikbaar voor ethische projecten, 
omdat een steeds groter deel van het Indisch budget aan defensie werd besteed, ook de 
uitschakeling van het parlement in het moederland had grote gevolgen. De kiesregeling voor 
diverse lokale besturen kon niet worden aangepast zolang het moederland in oorlog was en 
dat vertraagde de indianisatie van die organen. De ambitieuze plannen voor het onderwijs 
konden niet of zeer gedeeltelijk worden uitgevoerd en verschillende welvaartsprojecten 
leden onder geldgebrek. Daarbij is Van Mooks constatering terecht dat de eisen van de 
modernisering steeds sneller groeiden dan de verspreiding van inheems onderwijs en 
inheemse bedrijfs‐ en bestuurservaring. De Graaff spreekt van een koloniale 
cirkelredenering: de Indonesische bevolking was nog niet rijp voor zelfbestuur, de middelen 
om de bevolking op te leiden en bestuurservaring mee te geven waren ontoereikend, dus 
zou de juiste situatie voor daadwerkelijke staatkundige hervormingen niet of pas in een ver 
verwijderd stadium bereikt kunnen worden. 
  In 1941 werd de oorlog met Japan steeds waarschijnlijker. Hoewel Van Starkenborgh 
en Van Mook met diplomatiek spel probeerden de oorlogsdreiging te verminderen werd het 
in de loop van het jaar duidelijk dat een gewapend conflict haast onvermijdelijk zou zijn. Van 
Starkenborgh was zich ervan bewust dat Indië daarbij afhankelijk zou zijn van buitenlandse 
militaire hulp. Niet alleen was de archipel door de enorme omvang van de Indische kusten 
zeer moeilijk te verdedigen, zeker voor een klein land als Nederland, maar ook slaagde de 
Indische regering er niet in de inheemse bevolking bij de verdediging van de kolonie te 
betrekken. De nationalisten stelden hun bereidheid om in te stemmen met de oprichting van 
een inheemse militie steeds afhankelijk van de bereidheid van de regering om tot politieke 
hervormingen over te gaan. Van Starkenborgh bleef echter volharden in zijn weigering en 
daardoor werd het grootste deel van de inheemse bevolking niet betrokken bij de 
verdediging van Nederlands‐Indië, afgezien van een kleine inheemse militie, die in militair 
opzicht echter volstrekt onbetekenend was.   
  De oorlog en zijn krijgsgevangenschap hadden geen grote invloed op Van 
Starkenborghs denkbeelden over koloniale en ethische politiek. Hij bleef geloven in het 
ethische beginsel van het ‘verheffen van het volk’. Ook was hij nog steeds van mening dat de 
politieke emancipatie van de Indonesische massa slechts kon volgen op haar geestelijke, 
morele en zedelijke volwassenwording en dat die tijd vooralsnog niet aangebroken was. In 
een gesprek met generaal Scholten, aan het eind van hun beider gevangenschap gevoerd, 
blijkt dat hij dacht dat Indië in de periode van één generatie, ongeveer dertig jaar, rijp zou 
zijn voor zelfstandigheid. Uit diverse stukken die Van Starkenborgh na de oorlog schreef 
blijkt dat hij daarmee niet de onafhankelijkheid van Indonesië bedoelde, maar een 
rijksverband waarin Nederlands‐Indië vertegenwoordigd zou zijn en steeds grotere 
verantwoordelijkheid zou dragen voor haar interne aangelegenheden. Hierin zou weliswaar 
sprake zijn van een toegenomen politieke zelfstandigheid voor Nederlands‐Indië en zou een 
eind gemaakt worden aan de rechtstreekse afhankelijkheid van het moederland, maar in 
laatste instantie zou Nederland toch de dienst blijven uitmaken, omdat Nederland binnen 
het rijksverband het hoofdgebied zou zijn. Maar hoe dit nieuwe staatsbestel precies moest 
worden vormgegeven en wat het einddoel van de ethische politiek zou moeten zijn, bleef 
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ook in Van Starkenborghs stukken van na de oorlog onduidelijk omschreven. Wat dat betreft 
zien we een duidelijke continuïteit met zijn vooroorlogse uitspraken daarover. 
  Uit het meningsverschil met minister Logemann, dat tot Van Starkenborghs aftreden 
leidde, blijkt dat Van Starkenborgh net als voor de oorlog dacht dat het Indonesisch 
nationalisme niet breed gedragen werd door de massa van de Indonesische bevolking. Hij 
vond daarom dat Nederland pas met de nationalisten van de eenzijdig uitgeroepen republiek 
moest gaan praten als het Nederlandse gezag hersteld was. Hij bleef van mening dat het 
nationalisme niet te veel gestimuleerd moest worden en vond dat Nederland een kardinale 
fout had begaan door het Indonesisch nationalisme te erkennen als een ‘slechts van weinig 
vlekken te zuiveren draagster van de volkswil’. Deze erkenning maakte de internationale 
positie van Nederland namelijk uiterst zwak als Nederland bij het mislukken van de 
onderhandelingen zou overgaan tot een gewelddadig herstel van zijn positie. Van 
Starkenborgh verwachtte dat de nationalisten ‘het onderste uit de kan zouden willen halen’ 
en Nederland ‘van concessie naar concessie zouden dwingen’ en drong diverse malen aan op 
een internationalisering van de Indonesische kwestie, vooral ook omdat Nederland de 
financiële en militaire kracht miste om Indonesië aan zijn wil te onderwerpen.  
Van Starkenborgh vond dat Nederland nog altijd een belangrijke taak te vervullen had in 
Indië en bekeek met afgrijzen de ontwikkelingen in Brits‐Indië waar de terugtrekking van de 
Britten had geleid tot een zeer bloedige dekolonisatie. 
  Toen uiteindelijk bleek dat de dekolonisatie niet meer kon worden afgewend, drong 
Van Starkenborgh erop aan dat Nederland het nieuwe gezag volledig zou erkennen. Wel 
vond hij dat een uitzondering gemaakt moest worden voor Nieuw‐Guinea, waar de 
bevolking nog niet rijp was voor zelfbeschikking, en waar Nederland nog een ethische taak te 
vervullen had. Ook nu weer vond hij de mening van de Indonesische nationalisten, die hier 
zeer op tegen waren, niet belangrijk; kenmerk van het Nederlandse ethische beleid was 
immers altijd geweest dat Nederland als voogd besliste wat voor de pupil Indië het beste 
was. Dat de pupil inmiddels volwassen geworden was en op eigen benen wilde staan, zag 
Van Starkenborgh niet in, daarvan had ook zijn beleid als gouverneur‐generaal getuigd. 
  Weliswaar werd onder Van Starkenborghs bewind op maatschappelijk gebied diverse 
maatregelen genomen die leidden tot een grotere zelfstandigheid van de inheemse 
bevolking, maar op politiek terrein kwam zijn ethische beleid niet veel verder dan een aantal 
aanpassingen in de lagere bestuursorganen en een toezegging voor een naoorlogse 
conferentie. Het ontbrak Van Starkenborgh aan een duidelijke visie op het einddoel van de 
ethische politiek. 
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